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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro právní 
záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že je Unie založena na etických hodnotách uvedených v článku 2 
Smlouvy o Evropské unii;

B. vzhledem k tomu, že dochází ke zrychlování závodů o získání globálního vedoucího 
postavení v oblasti umělé inteligence, který povede ke stanovení zdroje etických hodnot 
a norem, jimiž se bude toto odvětví na celém světě řídit;

C. vzhledem k tomu, že řešení týkající se umělé inteligence mohou být společnosti v oblastech, 
jako je ekologická transformace, ochrana životního prostředí, likvidace odpadu, změna 
klimatu, řízení energetiky, energetická účinnost a kvalita ovzduší, která by se uplatňovala 
prostřednictvím chytrých sítí a elektromobility, ku prospěchu;

D. vzhledem k tomu, že umělou inteligenci lze využívat téměř v kterékoli oblasti medicíny: 
v biomedicínském výzkumu, kde může jako příklad sloužit antibiotikum Halicin objevené 
díky umělé inteligenci, nebo při hledání nových způsobů léčby nádorových onemocnění, 
v rámci lékařského vzdělávání, klinického rozhodování a personalizované medicíny, 
při stanovování psychiatrických diagnóz a jejich léčbě, při zásadním převratu v oblasti 
robotických protéz nebo podpůrných systémů, v telemedicíně a při zajišťování celkové 
účinnosti zdravotnických systémů;

E. vzhledem k tomu, že současné etické pokyny týkající se umělé inteligence zaostávají 
za etickými problémy, které je nutné zjistit a omezit, jelikož umělá inteligence má 
obrovskou schopnost ohrozit preference pacientů, jejich bezpečnost a soukromí; vzhledem 
k tomu, že při léčbě pacientů je nutné nastínit hranici mezi úlohou lékaře a přístrojů;  

F. vzhledem k tomu, že řešení v oblasti umělé inteligence mohou být společnosti ku prospěchu 
v oblastech jako bezpečnost potravin a systém Zemědělství 2.0, kde Unie zastává vedoucí 
úlohu, pokud jde o aplikace umělé inteligence;

1. zdůrazňuje, že Unie musí přijmout veškeré nezbytné kroky k zajištění účinného uplatňování 
svých etických hodnot uvedených v unijních právních předpisech ve všech oblastech umělé 
inteligence na svém území a k prosazování svých norem na celém světě; 

2. zdůrazňuje, že nadměrná regulace může bránit inovacím v odvětví umělé inteligence, 
zejména v případě malých, středních podniků a začínajících podniků; domnívá se, že pokud 
bychom bránily unijnímu odvětví umělé inteligence v tom, aby byly jeho aplikace např. 
v oblasti zdravotnictví, ochrany životního prostředí a kvality potravin ku prospěchu 
občanům, mohlo by to mít také etické důsledky, zejména v kontextu globální konkurence, 
kde může dodržování veškerých etických hodnot Unie představovat problém;

3. s potěšením konstatuje, že podle metodiky používané v rámci přístupu založeného 
na posuzování rizik, která je stanovena v bílé knize Komise ze dne 19. února 20201, se 

1 Bílá kniha o umělé inteligenci – evropský přístup k excelenci a důvěře, COM(2020)0065.
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zdravotní péče, doprava a energetika považují automaticky za rizikové, a navrhuje, aby se 
kromě případů, kdy způsob používání umělé inteligence nepředstavuje závažné riziko, 
zavedly v těchto odvětvích seznamy požadavků na umělou inteligenci, které by šly 
nad rámec stávajících unijních pravidel; zdůrazňuje, že unijní etický rámec pro oblast umělé 
inteligence by se měl zaměřovat především na uvedená riziková odvětví;

4. podotýká, že s rychlým rozvojem umělé inteligence a nejistotou, která nás čeká, by 
společný etický rámec Unie pro oblast umělé inteligence vedl k rozšíření ekosystému 
důvěry, jak je definován v bílé knize Komise, ať už se jedná o aplikace v oblasti ochrany 
životního prostředí, zdravotní péče nebo bezpečnosti potravin, a tím k podpoře ekosystému 
excelence při zajišťování právní jistoty a nabízení účinného řešení problémů, které ještě 
nebyly v soudních síních, na schůzích vrcholného vedení nebo ve vědeckých laboratořích 
definovány;

5. důrazně podporuje Komisi při vytváření společného rámce Unie pro oblast umělé 
inteligence, který by překonal nedostatky způsobené roztříštěností vnitřního trhu umělé 
inteligence, včetně aplikací v oblasti ochrany životního prostředí, zdravotní péče 
a bezpečnosti potravin, a který by zabránil tomu, aby při vývoji umělé inteligence v Unii 
i mimo ni docházelo v členských státech k používání dvojích norem, mj. v oblastech, jako 
je správa údajů o spotřebitelích, ochrana a soukromí v oblasti inteligentních sítí, likvidace 
odpadu, rovný přístup ke službám, normy, kterými se řídí vztahy mezi pacientem a lékařem, 
ochrana soukromých údajů, občanskoprávní odpovědnost v oblasti veřejného zdravotnictví 
založeném na umělé inteligenci a občanskoprávní odpovědnost týkající se autonomních 
vozidel nebo strojů;

6. vyzývá k zajištění prosazování celého unijního právního rámce pro oblast ochrany 
soukromých údajů, zejména pokud jde o aplikace umělé inteligence v oblasti zdravotnictví 
a související citlivé údaje, aby bylo možné posílit „právo na získání vysvětlení“ uvedené 
v článku 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecném nařízení 
o ochraně osobních údajů (GDPR))2 a zpřísnit požadavky na možnost výkladu týkající se 
rizikové umělé inteligence;

7. podporuje názor, že sedm požadavků na umělou inteligenci uvedených v etických 
pokynech pro důvěryhodnou umělou inteligenci, které vytvořila odborná skupina na vysoké 
úrovni pro umělou inteligenci, představují solidní základ společného etického rámce Unie 
v oblasti umělé inteligence, který se zabývá mj. etickými aspekty aplikací umělé inteligence 
v oblasti životního prostředí, zdravotnictví a ochrany potravin; vyzývá ke zdokonalení 
unijních právních předpisů týkajících se transparentnosti, dohledatelnosti a dohledu 
ze strany člověka, jež byly v rámci zpětné vazby na uvedené pokyny získané 
od 350 organizací označeny za oblast, kterou je nutné dále zlepšit; vybízí navíc k vytvoření 
etického rámce Unie v oblasti umělé inteligence v duchu otevřenosti vůči činnosti dalších 
mezinárodních partnerů, kteří sdílejí hodnoty Unie, např. Římské výzvy k zajištění etiky 
v oblasti umělé inteligence, kterou zveřejnil papež František;

8. poukazuje na výhody umělé inteligence při prevenci a léčbě nemocí, které dobře ilustruje 
příklad, kdy umělá inteligence předpověděla epidemii onemocnění COVID-19 dříve než 

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
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WHO; naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci reformy, kterou si vyžádala koronavirová 
krize, vybavila Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí právním rámcem 
a zdroji, které by mu umožnily nezávisle shromažďovat nezbytné údaje, mj. pomocí řešení 
v oblasti umělé inteligence; 

9. vyzývá k zajištění dostatečných finančních zdrojů k transformaci Unie v oblasti umělé 
inteligence; podporuje náročný cíl stanovený v bílé knize Komise, kterým je přilákat v Unii 
v příštích deseti letech ve formě veřejných a soukromých investic 200 miliard EUR; vítá 
pozornost, která je věnována nedostatkům ekosystémů v oblasti umělé inteligence v méně 
rozvinutých regionech a potřebám malých, středních a začínajících podniků; vyzývá 
Komisi, aby usnadnila vytvoření zeměpisně vyváženého přístupu k veškerému financování 
v oblasti umělé inteligence, mj. v případě malých, středních a začínajících podniků; 
zdůrazňuje, že nové cíle Unie nesmějí vést k její menší angažovanosti při dosahování 
dlouhodobých priorit, jako je SZP a politika soudržnosti.


