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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre právne 
veci, aby ako gestorský výbor: 

– zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: keďže Únia je založená na 
etických hodnotách uvedených v článku 2 Zmluvy o Európskej únii;

B. keďže preteky o získanie vedúceho postavenia vo svete v oblasti umelej inteligencie, ktoré 
určia zdroj etických hodnôt a noriem formujúcich tento sektor na celom svete, naberajú na 
rýchlosti;

C. keďže riešenia pomocou umelej inteligencie môžu byť prospešné pre spoločnosť v oblasti 
ekologickej transformácie, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva, zmeny 
klímy, energetického manažérstva a efektívnosti, kvality ovzdušia, napr. inteligentné siete 
a elektromobilita;

D. keďže umelá inteligencia sa môže aplikovať takmer na všetky oblasti medicíny: 
biomedicínsky výskum, ktorého príkladom je antibiotikum Halicin objavené umelou 
inteligenciou alebo prínos k novým liečebným terapiám rakoviny, lekárskemu vzdelávaniu, 
klinickému rozhodovaniu, personalizovanej medicíne, psychiatrickej diagnóze a liečbe, v 
oblasti revolucionárskych robotických protéz a podporných systémov, telemedicíny a 
celkovej efektívnosti systémov zdravotnej starostlivosti;

E. keďže súčasná politika a etické usmernenia pre umelú inteligenciu zaostávajú za etickými 
problémami, ktoré sa musia identifikovať a zmierniť, keďže umelá inteligencia má 
obrovskú schopnosť ohroziť preferencie pacientov, bezpečnosť a súkromie; keďže je 
potrebné vymedziť hranice medzi úlohami lekárov a strojov v starostlivosti o pacientov; 

F. keďže riešenia pomocou umelej inteligencie môžu byť prínosom pre spoločnosť v oblasti 
bezpečnosti potravín a poľnohospodárstva 2.0, kde má Únia vedúce postavenie v oblasti 
aplikácií umelej inteligencie;

1. zdôrazňuje, že Únia musí prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila účinné 
uplatňovanie svojich etických hodnôt vyjadrených v acquis na všetky oblasti umelej 
inteligencie na svojom území a aby presadzovala svoje normy na celom svete; 

2. zdôrazňuje, že nadmerná regulácia môže brzdiť inovácie v odvetví umelej inteligencie, 
najmä v prípade MSP a startupov; domnieva sa, že brániť sektoru  umelej inteligencie Únie, 
aby prinášal občanom výhody aplikácií umelej inteligencie napr. v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, ochrany životného prostredia a kvality potravín môže takisto zavážiť po 
etickej stránke, najmä v kontexte celosvetovej hospodárskej súťaže, kde zabezpečenie 
úplného dodržiavania etických hodnôt Únie môže predstavovať problém;

3. víta skutočnosť, že metodika prístupu založeného na riziku vymedzená v bielej knihe 
Komisie z 19. februára 20201 uznáva, že odvetvia zdravotnej starostlivosti, dopravy a 
energetiky sú štandardne vysoko rizikové, a navrhuje zostaviť zoznam   požiadaviek na 

1 Biela kniha o umelej inteligencii – európsky prístup k excelentnosti a dôvere, COM(2020)0065.
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umelú inteligenciu v týchto odvetviach nad rámec existujúcich pravidiel Únie, okrem 
prípadov, keď by spôsob využívania umelej inteligencie predstavoval výrazné riziko; 
zdôrazňuje, že etický rámec Únie v oblasti umelej inteligencie by sa mal zamerať najmä na 
vyššie uvedené vysokorizikové odvetvia;

4.  konštatuje, že vzhľadom na rýchly rozvoj umelej inteligencie a neistotu, ktorá nás čaká, 
spoločný etický rámec Únie v oblasti umelej inteligencie rozšíri ekosystém dôvery, ako sa 
vymedzuje v bielej knihe Komisie, či už v aplikáciách v oblasti ochrany životného 
prostredia, zdravotnej starostlivosti alebo bezpečnosti potravín, čím sa podporí ekosystém 
excelentnosti v oblasti právnej istoty a poskytne sa účinná odpoveď na výzvy, ktoré ešte nie 
sú vymedzené na súdoch, na riadiacich schôdzach alebo vo vedeckých laboratóriách;

5. dôrazne podporuje Komisiu pri vytváraní spoločného etického rámca Únie v oblasti umelej 
inteligencie s cieľom bojovať proti nedostatkom spôsobeným fragmentáciou vnútorného 
trhu v oblasti umelej inteligencie vrátane aplikácií v oblasti životného prostredia, zdravotnej 
starostlivosti a bezpečnosti potravín a predchádzať dvojitým normám umelej inteligencie v 
členských štátoch pre umelú inteligenciu, ktorá sa vyvíja v Únii a mimo nej, okrem iného v 
oblastiach, ako je riadenie spotrebiteľských údajov, ochrana a súkromie v inteligentných 
sieťach, nakladanie s odpadom, rovnaký prístup k službám, normy pre vzťah medzi 
pacientom a lekárom, ochrana údajov a súkromia, občianskoprávna zodpovednosť v oblasti 
verejnej zdravotnej starostlivosti s asistenciou umelej inteligencie a občianskoprávna 
zodpovednosť za autonómne vozidlá alebo stroje;

6. požaduje, aby sa zabezpečilo úplné presadzovanie právneho rámca Únie v oblasti ochrany 
údajov a súkromia, relevantné najmä pokiaľ ide o aplikácie umelej inteligencie v oblasti 
zdravotnej starostlivosti a súvisiace citlivé údaje, s cieľom posilniť „právo na vysvetlenie“ 
podľa článku 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov)2, a náročnejšie požiadavky na  vysokorizikovú umelú 
inteligenciu, pokiaľ ide o jej interpretovateľnosť;

7. Podporuje názor, že sedem požiadaviek na umelú inteligenciu uvedených v etických 
usmerneniach pre umelú inteligenciu v rámci expertnej skupiny na vysokej úrovni pre 
umelú inteligenciu tvorí pevné základné prvky spoločného etického rámca Únie v oblasti 
umelej inteligencie, ktoré okrem iného riešia etické aspekty aplikácií umelej inteligencie v 
oblasti životného prostredia, zdravia a ochrany potravín; žiada, aby sa zlepšilo acquis v 
oblasti transparentnosti, vysledovateľnosti a ľudského dohľadu, ktoré boli označené za 
oblasti, v ktorých je potrebné ďalšie zlepšenie spätnej väzby od 350 organizácií v súvislosti 
s usmerneniami; okrem toho nabáda na vytvorenie etického rámca Únie pre umelú 
inteligenciu v duchu otvorenosti voči práci iných medzinárodných partnerov, ktorí zdieľajú 
hodnoty Únie, napríklad voči rímskej výzve na etiku v oblasti umelej inteligencie od pápeža 
Františka;

8. zdôrazňuje prínos umelej inteligencie pre prevenciu a kontrolu chorôb, čoho príkladom je 
predvídanie epidémie COVID-19 umelou inteligenciou skôr ako WHO; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby poskytla ECDC na jeho reformu, ktorú vyvolala kríza v súvislosti s COVID-
19, právny rámec a zdroje umožňujúcimi nezávislé zhromažďovanie potrebných údajov 

2 Nariadenie  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
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vrátane, okrem iného, riešení v oblasti umelej inteligencie; 

9. požaduje, aby sa zabezpečilo dostatočné financovanie transformácie Únie v oblasti umelej 
inteligencie; podporuje ambície stanovené v bielej knihe Komisie s cieľom prilákať v 
nasledujúcich 10 rokoch v Únii verejné a súkromné investície v oblasti umelej inteligencie 
vo výške 200 miliárd EUR; víta pozornosť, ktorá sa venuje deficitom ekosystémov v oblasti 
umelej inteligencie v menej rozvinutých regiónoch a potrebám MSP a startupov; vyzýva 
Komisiu, aby uľahčila geograficky vyvážený prístup ku všetkým finančným prostriedkom 
v oblasti umelej inteligencie, a to aj pre MSP a startupy; zdôrazňuje, že nové ciele Únie 
nesmú obmedzovať angažovanosť Únie v jej dlhodobých prioritách, ako sú SPP alebo 
politika súdržnosti.


