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NÁVRHY

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

1. připomíná, že ze směrnice (EU) 2018/958 vyplývá, že konečnou odpovědnost za 
rozhodování, které by mohlo ohrozit dosahování cílů veřejného zájmu, musí nést vždy 
lidé; zdůrazňuje, že nad jakoukoli technologií umělé inteligence by měli mít dohled 
lidé; zdůrazňuje, že přístup k umělé inteligenci zaměřený na člověka by měl být 
konečným modelem kontroly při výkladu a uplatňování práva v oblasti umělé 
inteligence (UI), aby bylo využití této UI zaměřeno vždy směrem, který bude prospěšný 
spotřebitelům, skupinám spotřebitelů a společnosti jako celku;

2. domnívá se, že EU by měla usilovat o to, aby byla v hyperpropojeném světě tím, kdo 
stanovuje normy v oblasti umělé inteligence, a to přijetím účinné strategie ve vztahu ke 
svým vnějším partnerům a posílením svého úsilí o stanovení globálních etických norem 
pro umělou inteligenci na mezinárodní úrovni v souladu s bezpečnostními pravidly 
a požadavky ochrany spotřebitele, jakož i s evropskými hodnotami a základními právy; 
domnívá se, že je to také klíčové pro konkurenceschopnost a udržitelnost evropských 
podniků; vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily spolupráci se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi a aby se zapojily do širokého dialogu s cílem čelit 
výzvám způsobeným vývojem této rychle se vyvíjející technologie;

3. připomíná, že je třeba dodržovat zásady zákazu diskriminace a proporcionality 
a vyjasnit otázky příčinné souvislosti, odpovědnosti, transparentnosti a vysvětlitelnosti, 
aby bylo možné určit, zda a do jaké míry může stát, jakožto subjekt mezinárodního 
práva veřejného, ale i jako vykonavatel vlastní moci, jednat za pomoci systémů 
založených na umělé inteligenci, které mají určitou autonomii, aniž by tím porušoval 
povinnosti vyplývající z mezinárodního práva, jako je spravedlivé řízení;

4. naléhavě proto členské státy žádá, aby posoudily rizika spojená s technologiemi 
řízenými umělou inteligencí, jako jsou např. rizika spojená s ochranou spotřebitelů 
zboží a služeb, předtím, než zautomatizují činnosti spojené s výkonem státní moci, jako 
je řádný výkon spravedlnosti; vyzývá členské státy, aby zvážily, zda je třeba zavést 
záruky stanovené ve směrnici (EU) 2018/958, jako je dohled ze strany kvalifikovaného 
odborníka a pravidla profesní etiky; zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy řádně 
provedly a uplatňovaly tuto směrnici, a vybízí Komisi, aby tuto záležitost pečlivě 
sledovala;

5. trvá na tom, že je důležité investovat do lidských dovedností, včetně dovedností 
digitálních, s cílem přizpůsobit se vědeckému pokroku zahrnujícímu řešení založená na 
umělé inteligenci pro osoby, které vykonávají regulovaná povolání, včetně činností 
spojených s výkonem státní moci, jako je výkon spravedlnosti; vyzývá členské státy 
a Komisi, aby tuto skutečnost řádně zohlednily v rámci provádění směrnice 
2005/36/ES;

6. domnívá se, že pokud se jedná o tzv. inteligentní výrobky či zařízení, rozvoj umělé 
inteligence rovněž přináší příležitosti ke zlepšení celosvětového dozoru nad trhem a 
k řešení problému bezpečnosti výrobků a ochrany spotřebitele, a to mnohem účinněji 
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a ve velkém měřítku; vyzývá tudíž Komisi, aby zřídila strukturu řízení a dozoru nad 
trhem pro systémy na bázi umělé inteligence, která by vydávala pokyny, stanoviska 
a odborné znalosti určené orgánům členských států;

7. zdůrazňuje, že roboti, kteří spadají do definice strojních zařízení stanovené ve směrnici 
2006/42/ES, by měli být navrhováni i montováni v souladu s normami a bezpečnostními 
opatřeními, jež tato směrnice stanoví;

8. připomíná, že směrnice o bezpečnosti sítí a informací zavádí společný evropský přístup 
ke kybernetické bezpečnosti a k odolnosti sítí a informačních systémů s cílem posílit 
jednotný trh a podpořit důvěru spotřebitelů; naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby braly vážně hrozbu kybernetických útoků založených na technologiích umělé 
inteligence, např. ohrožují-li hospodářství EU, a aby masivně investovaly do dosažení 
vysoké úrovně celkové digitální gramotnosti a do snižování závislosti na prodejcích ze 
třetích zemí;

9. domnívá se, že by orgány členských států, včetně regionálních a místních orgánů, 
a Komise měly prosazovat technologie založené na umělé inteligenci, které fungují ve 
prospěch obyvatel; vyzývá členské státy, aby v úzké spolupráci s Komisí vyvíjely 
aplikace založené na umělé inteligenci, které budou zaměřeny na automatizaci 
a usnadňování služeb elektronické veřejné správy, například v oblasti daňové správy, 
cel a ochrany spotřebitele nebo oznamování přeshraničních obchodních činností; 
naléhavě vybízí členské státy, aby využívaly veřejné zakázky jakožto nástroj na 
podporu zodpovědného rozvoje umělé inteligence ve prospěch nových subjektů 
vstupujících na trh, občanů a spotřebitelů; zdůrazňuje, že vysvětlitelné a nezaujaté 
algoritmy, které splňují povinnost dostatečné transparentnosti, a využití otevřených dat 
v souladu se směrnicí (EU) o otevřených datech a opakovaném použití informací 
veřejného sektoru jsou klíčové pro zajištění toho, aby podniky a spotřebitelé mohli mít 
důvěru v lepší, přístupnější, nediskriminační a spolehlivé veřejné služby, jejichž 
náklady by byly spravedlivé, a mohli z nich mít také prospěch.
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