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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. emlékeztet rá, hogy az (EU) 2018/958 irányelvből következik, hogy közérdekű célok 
megvalósítását veszélyeztető döntések meghozataláért a végső felelősséget mindig 
embernek kell viselnie; hangsúlyozza, hogy minden mesterségesintelligencia-
technológiát emberi felügyeletnek kell alávetni; hangsúlyozza, hogy annak érdekében, 
hogy a mesterséges intelligencia felhasználása az egyéni fogyasztók vagy fogyasztói 
csoportok és a társadalom egészének javát szolgálja, a mesterséges intelligenciára 
vonatkozó jogszabályok értelmezése és alkalmazása során mindig az emberközpontú 
megközelítésnek kell a végső ellenőrzési mintának lennie;

2. úgy véli, hogy az EU-nak törekednie kell arra, hogy a mesterséges intelligencia 
normaalkotójaként lépjen fel egy hiper-összekapcsolt világban azáltal, hogy külső 
partnereivel szemben hatékony stratégiát fogad el, és előmozdítja arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy a biztonsági szabályokkal és a fogyasztóvédelmi követelményekkel, 
valamint az európai értékekkel és alapvető jogokkal összhangban nemzetközi szinten 
meghatározza a mesterséges intelligenciára vonatkozó globális etikai normákat; úgy 
véli, hogy ez az európai vállalatok versenyképessége és fenntarthatósága szempontjából 
is kulcsfontosságú; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg az 
együttműködést a harmadik országokkal és a nemzetközi szervezetekkel, és 
folytassanak szélesebb körű párbeszédet e gyorsan változó technológia fejlődéséből 
eredő kihívások kezelése érdekében;

3. emlékeztet arra, hogy tiszteletben kell tartani a megkülönböztetésmentesség és az 
arányosság elvét, és tisztázni kell az ok-okozati összefüggés, a felelősség, valamint az 
átláthatóság, az elszámoltathatóság és a megmagyarázhatóság kérdését annak 
meghatározása érdekében, hogy az állam a nemzetközi közjog szereplőjeként, de saját 
hatáskörében is eljárhat-e – és ha igen, milyen mértékben – a mesterséges intelligencián 
alapuló, bizonyos autonómiával rendelkező rendszerek segítségével, a nemzetközi 
jogból eredő kötelezettségek, például a tisztességes eljárás megsértése nélkül;

4. sürgeti ezért a tagállamokat, hogy mielőtt automatizált tevékenységeket 
összekapcsolnak államhatalmi funkciók gyakorlásával – például megfelelő 
igazságszolgáltatással –, értékeljék a mesterséges intelligencián alapuló technológiákkal 
kapcsolatos kockázatokat, például a fogyasztók, a szolgáltatások igénybevevői és a 
munkavállalók védelmével kapcsolatos kockázatokat, a biztonságos, egészséges és 
védett munkakörülmények biztosítását, a megfelelő igazságszolgáltatást, a magas szintű 
oktatás biztosítását és a környezet védelmét; felhívja a tagállamokat, hogy fontolják 
meg az (EU) 2018/958 irányelvben előirányzott biztosítékok – így illetékes szakmai 
testület általi ellenőrzés és szakmai etikai szabályok – alkalmazásának szükségességét; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak megfelelően át kell ültetniük és végre kell 
hajtaniuk ezt az irányelvet, és ösztönzi a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon az 
ügyet;

5. hangsúlyozza az emberi készségekbe – többek között a digitális készségekbe – való 
befektetés fontosságát annak érdekében, hogy alkalmazkodni lehessen a tudományos 
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fejlődéshez, ideértve a mesterséges intelligencián alapuló alapuló megoldásokat a 
szabályozott szakmákat gyakorló egyének számára, beleértve az állami hatósági 
hatáskörök gyakorlásához kapcsolódó tevékenységeket, például az igazságszolgáltatást; 
felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy ezt megfelelően vegyék figyelembe a 
2005/36/EK irányelv végrehajtása során;

6. úgy véli, hogy az intelligens termékek és eszközök tekintetében a mesterséges 
intelligencia fejlesztése lehetőségeket is rejt magában a globális piacfelügyelet 
javítására, valamint a termékbiztonság és a fogyasztóvédelem sokkal hatékonyabb és 
szélesebb körű kezelésére; felhívja ezért a Bizottságot, hogy alakítson ki irányítási és 
piacfelügyeleti mechanizmust a mesterséges intelligencián alapuló rendszerek számára, 
hogy iránymutatást, véleményeket és szakértelmet nyújtson a tagállami hatóságok 
számára;

7. hangsúlyozza, hogy amennyiben a 2006/42 / EK irányelvben szereplő „gép” 
fogalommeghatározása alá tartoznak, a robotokat az ott meghatározott szabványoknak 
és biztonsági intézkedéseknek megfelelően kell megtervezni és összeszerelni;

8. emlékeztet arra, hogy a kiberbiztonsági irányelv a kiberbiztonságra, valamint a hálózati 
és információs rendszerek ellenálló képességére vonatkozó közös európai megközelítést 
ír elő az egységes piac megerősítése és a fogyasztói bizalom növelése érdekében; 
sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy vegyék komolyan a 
mesterségesintelligencia-technológiákon alapuló kibertámadások veszélyét – például ha 
azok aláássák az EU gazdaságát –, és hajtsanak végre jelentős beruházásokat a magas 
szintű általános digitális jártasság elérése és a harmadik országbeli értékesítőktől való 
függőség csökkentése érdekében;

9. úgy véli, hogy a tagállamok hatóságainak – többek között a regionális és helyi 
hatóságaiknak – és a Bizottságnak az emberek érdekét szolgáló MI-technológiákat kell 
támogatnia; felhívja a tagállamokat, hogy a Bizottsággal szoros együttműködésben 
fejlesszenek ki az e-kormányzás szolgáltatásainak automatizálását és megkönnyítését 
támogató MI-alkalmazásokat, például az adóigazgatás, a vám- és fogyasztóvédelem 
vagy a határokon átnyúló üzleti tevékenységek bejelentése területén; sürgeti a 
tagállamokat, hogy a közbeszerzést használják a mesterséges intelligencia 
felelősségteljes fejlesztésének támogatására az új piaci szereplők, a polgárok és a 
fogyasztók javára; hangsúlyozza, hogy a kellő átláthatóság követelményét teljesítő 
megmagyarázható és elfogulatlan algoritmusok, valamint a nyílt hozzáférésű adatok 
használata a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további 
felhasználásáról szóló (EU) 2019/1024 irányelvvel összhangban alapvető fontosságúak 
annak biztosításához, hogy a vállalkozások és a fogyasztók megbízhassanak a jobb, 
hozzáférhető, megkülönböztetésmentes és megbízható közszolgáltatásokban, és 
méltányos költségek mellett élvezhessék azok előnyeit.
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