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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že oblast umělé inteligence se rychle rozvíjí a že umělá inteligence je 
již řadu let součástí našeho každodenního života; vzhledem k tomu, že umělá inteligence
a robotika podněcují inovace, což vede k novým obchodním modelům a hraje klíčovou 
úlohu při transformaci našich společností a digitalizaci našich ekonomik v mnoha 
odvětvích, jako jsou průmysl, zdravotní péče, stavebnictví a doprava;

B. vzhledem k tomu, že Čína a Spojené státy jsou vedoucími zeměmi v oblasti technologií 
umělé inteligence a že EU v současnosti značně zaostává; vzhledem k tomu, že bez 
koordinovaného přístupu na evropské úrovni nebude možné, aby EU toto zpoždění 
dohnala; vzhledem k tomu, že společný přístup k umělé inteligenci by EU umožnil lépe 
prosazovat své hodnoty ve světě a hrát významnější a účinnější úlohu na světové scéně;

C. vzhledem k tomu, že evropské společnosti vyrábějí přibližně čtvrtinu všech 
průmyslových robotů a polovinu všech robotů odborných služeb na světě a že EU proto 
již disponuje důležitými devizami, o které by měla svou evropskou průmyslovou politiku 
opřít; 

D. vzhledem k tomu, že společný přístup usnadní vývoj technologií umělé inteligence ve 
prospěch společnosti a zároveň umožní řešit výzvy, které s těmito technologiemi souvisí, 
s cílem podpořit inovace, zvýšit kvalitu produktů a služeb obsahujících prvky umělé 
inteligence, zlepšit spotřebitelskou zkušenost a důvěru v technologie umělé inteligence a 
robotiku a zabránit roztříštění vnitřního trhu; 

E. vzhledem k tomu, že vývoj umělé inteligence a robotiky musí být přínosem pro celou 
společnost; avšak vzhledem k tomu, že v roce 2017 venkovské oblasti stále nemohly ve 
velké míře využívat přínosů umělé inteligence, neboť 8 % domácností není připojeno k 
žádné pevné síti a 53 % domácností není pokryto žádnou z přístupových sítí nové 
generace (VDSL, kabelová síť Docsis 3.0 nebo FTTP);

F. vzhledem k tomu, že vývoj služeb a produktů obsahujících prvky umělé inteligence není 
možný bez konektivity, volného pohybu údajů a dostupnosti údajů v rámci EU; vzhledem 
k tomu, že využívání pokročilých technik vytěžování dat v oblasti služeb a produktů 
může přispět ke zvýšení kvality rozhodovacího procesu, a tím rozšířit výběr spotřebitelů 
a zlepšit výkonnost podniků;

G. vzhledem k tomu, že kybernetická bezpečnost je zásadní pro zajištění toho, aby údaje 
nebyly úmyslně poškozeny nebo zneužity s cílem poškodit prostřednictvím umělé 
inteligence občany nebo podniky, což by poškodilo průmysl a ohrozilo důvěru 
spotřebitelů v umělou inteligenci; vzhledem k tomu, že vývoj v oblasti umělé inteligence 
vede k tomu, že se zvyšuje závislost na těchto systémech, pokud jde o přijímání opatření 
a rozhodnutí, což vyžaduje, aby se na tyto systémy v rámci EU vztahovaly vysoké normy 
kybernetické odolnosti s cílem předcházet narušení kybernetické bezpečnosti a selhání;

H. vzhledem k tomu, že technologického vývoje v oblasti inteligentních výrobků a služeb 
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může ve svůj prospěch využívat znalostní ekonomika, která je založena na kvantitě, 
kvalitě a dostupnosti informací a může se tedy lépe přizpůsobit potřebám spotřebitelů;

I. vzhledem k tomu, že spotřebitelé by měli být schopni důvěřovat technologiím, se kterými 
jsou v součinnosti, a že je proto třeba reagovat na etické problémy související s rozvojem 
umělé inteligence a robotiky; vzhledem k tomu, že v souvislosti s reakcí na tyto problémy 
by se EU měla opírat o dodržování hodnot zakotvených v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii a Listině základních práv Evropské unie; vzhledem k tomu, že odborná skupiny na 
vysoké úrovni pro umělou inteligenci, kterou zřídila Komise, vypracuje do konce roku 
2018 návrh etických pokynů pro umělou inteligenci;

1. zdůrazňuje, že pokud EU hodlá dohnat své zpoždění v oblasti umělé inteligence, je 
prvořadé a velmi důležité, aby jednala v mezích společného rámce;

2. zdůrazňuje, že v návaznosti na nekoordinovaná opatření v oblasti výzkumu a vývoje, 
protichůdná rozhodnutí týkající se právních předpisů a opatření na mezinárodní úrovni se 
tento cíl EU nadále vzdaluje;

3. konstatuje, že řada členských států již má své vlastní vnitrostátní strategie v oblasti umělé 
inteligence, a vítá skutečnost, že všechny členské státy podepsaly v dubnu 2018 
prohlášení o spolupráci v oblasti umělé inteligence, jakož i nadcházející koordinovaný 
plán v oblasti umělé inteligence mezi Komisí a členskými státy, vyzývá však všechny 
zúčastněné strany, aby usilovaly o dosažení co nejvyšší úrovně spolupráce;

Společnost podporovaná umělou inteligencí a robotikou 

4. připomíná skutečnost, že Evropa je domovem komunity výzkumných pracovníků světové 
úrovně v oblasti umělé inteligence, která představuje 32 % výzkumných institucí v 
oblasti umělé inteligence na světě;

5. zdůrazňuje skutečnost, že platy evropských výzkumných pracovníků jsou i nadále 
výrazně nižší než platy jejich protějšků v USA nebo Číně, což je hlavním důvodem jejich 
odchodu z Evropy; vyzývá Komisi a členské státy, aby se zaměřily na přilákání vysoce 
talentovaných lidí do evropských společností, a členské státy, aby vytvořily atraktivní 
podmínky;

6. zdůrazňuje význam cílených opatření k zajištění toho, aby malé a střední podniky a 
startupy byly schopny přijímat a využívat technologie umělé inteligence; domnívá se, že 
posouzení dopadů, pokud jde o účinky nových evropských právních předpisů na 
technologický vývoj v oblasti umělé inteligence, by mělo být povinné a že by se mělo 
uvažovat o zavedení posouzení dopadů rovněž na vnitrostátní úrovni;

7. vyzývá Komisi, aby za účelem podpory právního prostředí, které je příznivé pro rozvoj 
umělé inteligence, a v souladu se zásadou zdokonalení tvorby právních předpisů 
pravidelně přehodnocovala stávající právní předpisy s cílem zajistit jejich účelnost v 
souvislosti s umělou inteligencí – při současném dodržování základních hodnoty EU – a 
aby se snažila změnit nebo nahradit nové návrhy v případě, že daný účel nesplňují;
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8. doporučuje pokračovat v úsilí o zlepšení konektivity v opomíjených oblastech, jako jsou 
venkovské oblasti, a opomíjených odvětvích s cílem dosáhnout skutečně inkluzivní 
digitální transformace;

9. zdůrazňuje skutečnost, že širší zavádění technologií umělé inteligence může nahradit 
určitá povolání, zejména ta, která budou s největší pravděpodobností automatizována, a 
vytvořit povolání nová; připomíná, že významná část obyvatelstva EU – 37 % pracovní 
síly – nemá základní digitální dovednosti; zdůrazňuje, že Komise předpovídá značný 
nedostatek odborníků na informační a komunikační technologie a odhaduje, že do roku 
2020 bude neobsazeno 750 000 pracovních míst;

10. naléhavě vyzývá členské státy, aby modernizovaly své systémy odborné přípravy a 
vzdělávání s cílem zohlednit vědecký pokrok a vývoj v oblasti umělé inteligence v 
souladu se směrnicí o testu přiměřenosti a směrnicí o uznávání odborných kvalifikací a 
aby zajistily celosvětovou konkurenceschopnost odborných služeb EU v nadcházejících 
desetiletích; 

Technologický rozvoj vedoucí k umělé inteligenci a robotice

11. domnívá se, že nový soubor právních předpisů o volném pohybu neosobních údajů v EU 
umožňuje, aby bylo stále více údajů využito pro inovace, což usnadňuje malým a 
středním podnikům a startupům rozvíjet inovativní služby obsahující prvky umělé 
inteligence a vstupovat na nové trhy a zároveň umožňuje občanům a podnikům využívat 
lepší produkty a služby;

12. připomíná, že nařízení o volném pohybu neosobních údajů v EU stanoví, že pokud 
technologický rozvoj umožňuje konvertovat anonymizované údaje na údaje osobní, má 
se s takovými anonymizovanými údaji zacházet jako s osobními údaji a má se na ně 
náležitým způsobem uplatnit nařízení (EU) 2016/679; 

13. uznává potenciál sdílení údajů v souvislosti s budoucím rozvojem hlubokého učení, 
zejména pokud jde o datové soubory s vysokou hodnotou, vzhledem k jejich významným 
přínosům pro občany a socioekonomickým přínosům a jejich vhodnosti pro tvorbu služeb 
a aplikací s přidanou hodnotou;

14. zdůrazňuje význam dostupných neosobních údajů z veřejných a soukromých zdrojů a 
domnívá se, že regulační rámec, včetně opakovaného použití informací veřejného 
sektoru, by měl podpořit přístup k veřejně přístupným údajům a interoperabilitě; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření bezpečné a dobrovolné jednotné brány pro 
snadnější výměnu neosobních údajů na úrovni EU s cílem zjednodušit shromažďování 
údajů;

15. zdůrazňuje, že důvěra spotřebitelů je pro rozvoj umělé inteligence zásadní a že systémy 
založené na umělé inteligenci zpracovávají stále více údajů spotřebitelů, a proto se stávají 
privilegovanými cíli kybernetických útoků; rovněž zdůrazňuje skutečnost, že umělá 
inteligence musí fungovat tak, aby nepoškozovala občany a spotřebitele, a domnívá se, že 
je proto nutné zabezpečit integritu údajů a algoritmů, na nichž je uměla inteligence 
založena;
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16. zdůrazňuje, že je důležité pochopit, pojmenovat a sledovat tendence, které by mohly 
přímo či nepřímo narušit vývoj související s umělou inteligencí; podporuje, aby se 
výzkum v oblasti umělé inteligence rovněž zaměřil na odhalování případů, kdy byla 
uměla inteligence a robotika náhodně či úmyslně poškozena;

Průmyslová politika

17. domnívá se, že Unie by měla být lépe vybavena s cílem čelit kybernetickým útokům; 
podporuje urychlené dokončení strategie kybernetické bezpečnosti, která by měla zajistit 
vývoj a zavádění bezpečných systémů umělé inteligence a robotiky, které jsou odolné 
vůči kybernetickým útokům, zejména prostřednictvím rozvoje certifikačních režimů EU; 
domnívá se, že agentura ENISA by měla připravit akční plán kybernetické bezpečnosti v 
oblasti umělé inteligence, který by měl posoudit a řešit hrozby a nedostatky specifické 
pro umělou inteligenci;

18. zdůrazňuje, že rozvoj silného a konkurenceschopného odvětví umělé inteligence a 
robotiky nemůže záviset pouze na veřejných prostředcích; zdůrazňuje, že je důležité 
mobilizovat finanční prostředky ze soukromých zdrojů s cílem podpořit inovace a rozvoj 
odvětví umělé inteligence a robotiky v rámci EU;

19. připomíná, že ačkoli v oblasti umělé inteligence a robotiky již existují zavedené 
průmyslové aplikace, pokrok v této oblasti se šíří a přináší rozsáhlé a rozmanité aplikace 
týkající se všech odvětví lidské činnosti; domnívá se, že součástí jakéhokoli regulačního 
rámce musí být flexibilita, která umožňuje inovace a svobodný rozvoj nových technologií 
a využití umělé inteligence; zdůrazňuje, že právní předpisy by neměly bránit výzkumu a 
vývoji v soukromém odvětví; 

20. vyzývá Komisi, aby zajistila, že centra pro digitální inovace nepovedou k vytvoření 
dodatečných správních struktur, ale zaměří se na urychlení investic do projektů, které 
prokázaly svou účinnost; vyzývá Komisi, aby se zaměřila na subvence a finanční pomoc 
určenou soukromým projektům v oblasti výzkumu a vývoje; zdůrazňuje, že je třeba více 
využívat partnerství soukromého a veřejného sektoru v odvětví umělé inteligence;

21. domnívá se, že umělá inteligence bude velkým přínosem, pokud jde o uplatňování zásady 
„pouze jednou“, která umožňuje kombinovat databáze a informace z různých zdrojů, 
čímž usnadňuje interakci občanů s orgány veřejné správy;

Právní rámec pro umělou inteligenci a robotiku

Vnitřní trh pro umělou inteligenci

22. domnívá se, že členské státy by měly zajistit, aby data byla vytvářena podle zásady 
„veřejně přístupných dat již od návrhu“, a měly by rovněž zajistit jednotný stupeň 
ochrany cílů představujících veřejný zájem, jako je veřejná bezpečnost nebo ochrana 
osobních údajů, včetně případů, kdy se jedná o citlivé informace týkající se kriticky 
významné infrastruktury;

Odpovědný vývoj a volný pohyb inteligentního zboží
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23. zdůrazňuje význam zásady vzájemného uznávání při přeshraničním využívání 
inteligentního zboží, včetně robotů a robotických systémů; připomíná, že pokud je to 
nutné, testování, certifikace a bezpečnost výrobku by měly zajistit, aby určité zboží bylo 
bezpečné již od návrhu; v této souvislosti konstatuje, že je rovněž důležité zabývat se 
etickými aspekty umělé inteligence;

24. zdůrazňuje, že umělá inteligence se dotýká řady odvětví, ve kterých má normalizace 
zásadní význam, jako jsou inteligentní výrobní systémy, roboti, autonomní automobily, 
virtuální realita, zdravotní péče a analýza údajů, a domnívá se, že normalizace v oblasti 
umělé inteligence na úrovni celé EU posílí inovace a zaručí vysokou úroveň ochrany 
spotřebitelů; uznává, že vzhledem k tomu, že v oblastech, jako jsou bezpečnost, 
spolehlivost, interoperabilita a ochrana, existuje značný počet norem, a další podpora a 
vývoj společných norem v oblasti robotiky a umělé inteligence je proto nezbytná a měla 
by být součástí priorit Unie; vyzývá Komisi, aby spolu s unijními normalizačními orgány 
a ve spolupráci s mezinárodními normalizačními orgány i nadále aktivně usilovala o 
zlepšování norem v této oblasti;

25. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly testování inovativních 
produktů a technologií v malé míře v reálných podmínkách (tzv. sand-box innovation) 
předtím, než se tyto produkty uvedou na trh;

26. uznává, že robotika a technologie umělé inteligence jsou stále více používány v 
autonomních vozidlech, jako jsou autonomní automobily a civilní bezpilotní letouny; 
konstatuje, že některé členské státy již zavádějí nebo zvažují zavedení zvláštních 
právních předpisů v této oblasti, což by mohlo vést ke směsici vnitrostátních právních 
předpisů, které budou rozvoj autonomních vozidel brzdit; proto vyzývá k vytvoření 
jednotného souboru předpisů na úrovni Unie, kterým se zachová rovnováha mezi zájmy a 
případnými riziky ve vztahu k uživatelům, podnikům a dalším dotčeným stranám a 
zároveň se tak předejde nadměrné regulaci v oblasti robotiky a systémů umělé 
inteligence;

Volné poskytování služeb využívajících umělou inteligenci

27. připomíná, že technologie určené k analýze, využívání a zpracování údajů, jako jsou 
strojové učení, umělá inteligence a internet věcí, se neustále vyvíjejí a že tento rychlý 
technologický vývoj umožňuje vytvářet nové služby a nové aplikace, které vycházejí z 
použití, shromažďování nebo kombinace údajů;

28. připomíná, že na řadu politických aspektů týkajících se služeb obsahujících prvky umělé 
inteligence, včetně předpisů o ochraně spotřebitelů a politik v oblasti etiky a 
odpovědnosti, se vztahuje stávající regulační rámec pro služby, zejména směrnice o 
službách, směrnice o odborných kvalifikacích a směrnice o elektronickém obchodu;

29. zdůrazňuje, že konečnou odpovědnost za přijímání rozhodnutí musí vždy nést člověk, 
zejména pokud jde o odborné služby, jako jsou lékařské, právní a účetní profese; 
domnívá se, že je třeba zvážit, zda by za účelem ochrany oprávněných cílů veřejného 
zájmu a poskytování vysoce kvalitních služeb nebyl potřebný dohled kvalifikovaného 
odborníka;
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30. uznává význam dokonalejších digitálních služeb, jako jsou virtuální asistenti, chatboty 
nebo virtuální agenti, které znamenají nebývalé přínosy v oblasti provozní efektivity, a 
zároveň plně uznává, že s ohledem na omezenou autonomii umělé inteligence a robotiky 
je třeba vyvíjet umělou inteligenci zaměřenou na člověka a orientovanou na trh s cílem 
vydávat lepší a důvěryhodnější rozhodnutí;

Ochrana spotřebitelů a posílení postavení spotřebitelů

31. domnívá se, že na technologie umělé inteligence vyvinuté jak pro výrobu, tak pro osobní 
použití by se měly vztahovat kontroly bezpečnosti výrobků, které provádějí orgány 
dozoru nad trhem, a předpisy na ochranu spotřebitelů, které v případě potřeby zajistí 
minimální normy bezpečnosti a prevenci rizika nehod vyplývajícího z interakce s 
člověkem nebo práce v blízkosti lidí; domnívá se, že by se každá politika v oblasti umělé 
inteligence měla zabývat etickými otázkami a otázkami ochrany údajů, včetně údajů 
třetích stran a osobních údajů, občanskoprávní odpovědností a kybernetickou 
bezpečností;

32. připomíná, že základem umělé inteligence a robotiky jsou algoritmy; vyzývá členské 
státy, aby zajistily, aby byly pro umělou inteligenci využívány pouze vysoce kvalitní 
údaje, zejména aby byly aktuální, přesné a důvěryhodné, s cílem zajistit důvěru a přijetí 
ze strany spotřebitelů; v této souvislosti připomíná, že schopnost vysvětlit rozhodovací 
procesy technologií umělé inteligence a nestrannost algoritmů a zároveň dodržovat právní 
předpisy EU, zejména pokud jde o obchodní tajemství, má zásadní význam a že je 
důležité vytvořit nové systémy přezkumu, aby bylo možné napravit případné chyby v 
rozhodnutích přijatých umělou inteligencí;

33. zdůrazňuje, že pro posílení důvěry spotřebitelů je důležité, aby byla umělá inteligence 
uživatelsky vstřícná; domnívá se, že pokud jsou konečná a trvala rozhodnutí přijímána 
umělou inteligencí, a nikoli člověkem, spotřebitelé by o této skutečnosti měli být 
informováni a měli by mít možnost požádat o přezkum a nápravu ze strany člověka; 
zdůrazňuje, že při interakci s automatizovaným systémem by uživatelé měli být 
informováni o tom, jak se spojit s člověkem a jak zajistit, aby bylo možné kontrolovat a 
opravovat rozhodnutí systému;

34. bere na vědomí pracovní dokument útvarů Komise ze dne 25. dubna 2018 o odpovědnosti 
za vznikající digitální technologie (SWD(2018)0137); na závěr konstatuje, že ačkoli je 
stávající rámec odpovědnosti stále stabilní a funkční, měl by být přezkoumán skupinou 
odborníků v oblasti odpovědnosti s ohledem na nové technologie umělé inteligence s 
cílem zajistit, aby plnil svůj účel a zahrnoval stanoviska spotřebitelů, inovátorů a 
společností působících v EU;

35. zdůrazňuje, že je třeba vzdělávat občany, a zejména mladší občany, aby pochopili, jak 
umělá inteligence funguje; vyzývá k tomu, aby se umělá inteligence stala dostupnější pro 
občany, spotřebitele a občanskou společnost, čímž by se výrazněji posílilo postavení 
občanů a spotřebitelů EU; domnívá se, že toho lze dosáhnout nabídnutím intenzivnějšího 
a široce dostupného vzdělávání, které napomáhá lepšímu pochopení umělé inteligence.
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