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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da iz Direktive (EU) 2018/958 izhaja, da končno odgovornost za odločanje, ki 
vključuje tveganja za uresničevanje ciljev javnega interesa, nosi človek; poudarja, da bi 
človek moral imeti nadzor nad vsemi tehnologijami umetne inteligence; poudarja, da bi 
moral biti pristop k umetni inteligenci, osredotočen na človeka, vedno končni vzorec 
nadzora pri razlagi in uporabi zakona o umetni inteligenci, da bi se umetna inteligenca 
neposredno uporabila v korist posameznih potrošnikov ali skupin potrošnikov in družbe 
kot celote;

2. meni, da bi si morala EU prizadevati za to, da določi standarde za umetno inteligenco v 
hiperpovezanem svetu tako, da sprejme učinkovito strategijo za zunanje partnerje, ki ji 
bo pomagala pri prizadevanjih, da se na mednarodni ravni določijo etični standardi za 
umetno inteligenco, ki bodo skladni z varnostnimi predpisi in zahtevami za varstvo 
potrošnikov ter evropskimi vrednotami in temeljnimi pravicami; meni, da je to tudi 
ključno za konkurenčnost in trajnost evropskih družb; poziva Komisijo in države 
članice, naj okrepijo sodelovanje s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami 
ter naj sodelujejo v širšem dialogu za obravnavo izzivov, ki so posledica razvoja te hitro 
spreminjajoče se tehnologije;

3. opozarja, da je treba spoštovati načeli nediskriminacije in sorazmernosti ter pojasniti 
vprašanja vzročnosti, krivde, odgovornosti in razložljivosti, da bo mogoče določiti, ali 
in v kolikšni meri lahko država kot akter v mednarodnem javnem pravu, pa tudi pri 
izvajanju svoje oblasti, ukrepa s pomočjo sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci, ki 
imajo določeno stopnjo avtonomije, ne da bi kršila obveznosti, ki izhajajo iz 
mednarodnega prava, kot je dolžno postopanje;

4. zato poziva države članice, naj najprej ocenijo tveganja tehnologij na podlagi umetne 
inteligence, kot so denimo tveganja v zvezi z varstvom potrošnikov in prejemnikov 
storitev, in nato avtomatizirajo dejavnosti, povezane z izvajanjem državne oblasti, kot je 
učinkovito izvajanje sodne oblasti; poziva države članice k premisleku, ali je treba 
določiti zaščitne ukrepe iz Direktive (EU) 2018/958, kot sta nadzor kvalificiranega 
strokovnjaka in pravila o poklicni etiki; poudarja, da morajo države članice to direktivo 
pravilno prenesti in jo izvajati, ter poziva Komisijo, naj to zadevo pozorno spremlja;

5. poudarja, kako pomembno je, da se vlaga v človeške spretnosti, vključno z digitalnimi 
spretnostmi, da se prilagodimo znanstvenemu napredku glede rešitev na podlagi umetne 
inteligence za posameznike v reguliranih poklicih, vključno z dejavnostmi, ki so 
povezane z izvajanjem državnih pristojnosti, kot je pravosodje; poziva države članice in 
Komisijo, naj to ustrezno upoštevajo pri izvajanju Direktive 2005/36/ES;

6. meni, da razvoj umetne inteligence na področju pametnih proizvodov ali naprav prinaša 
tudi priložnosti za izboljšanje globalnega tržnega nadzora in omogoča precej bolj 
učinkovito in obsežno obravnavanje vprašanja varnosti proizvodov in varstva 
potrošnikov; posledično poziva Komisijo, naj vzpostavi mehanizem za upravljanje in 
nadzor trga za sisteme na podlagi umetne inteligence, na podlagi katerega se bodo 
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organom držav članic izdajale smernice, mnenja in strokovni nasveti;

7. poudarja, da bi morali biti roboti, kolikor sodijo v opredelitev strojev iz Direktive 
2006/42/ES, zasnovani in sestavljeni v skladu s standardi in varnostnimi ukrepi iz te 
direktive;

8. opozarja, da direktiva o varnosti omrežij in informacij določa skupni evropski pristop h 
kibernetski varnosti ter odpornosti omrežij in informacijskih sistemov, da bi okrepili 
enotni trg in spodbudili zaupanje potrošnikov; poziva države članice in Komisijo, naj 
resno jemljejo grožnje kibernetskih napadov, ki temeljijo na tehnologiji umetne 
inteligence, na primer pri spodkopavanju gospodarstva EU, ter naj veliko vlagajo v 
doseganje visoke splošne digitalne pismenosti in zmanjšanje odvisnosti od prodajalcev 
iz tretjih držav;

9. meni, da bi morali organi držav članic, tudi regionalni in lokalni, ter Komisija 
spodbujati tehnologije na podlagi umetne inteligence, ki delujejo za ljudi; poziva države 
članice, naj v tesnem sodelovanju s Komisijo razvijajo aplikacije na podlagi umetne 
inteligence, s katerimi bodo avtomatizirale in poenostavile storitve e-uprave, na primer 
na področju davčne uprave, carine in varstva potrošnikov, ali obveščanje o čezmejnih 
poslovnih dejavnostih; poziva države članice, naj javna naročila uporabijo kot 
instrument za podporo odgovornemu razvoju umetne inteligence v korist novih 
udeležencev na trgu, državljanov in potrošnikov; poudarja, da so razložljivi in 
nepristranski algoritmi, ki izpolnjujejo obveznost zadostne preglednosti, ter uporaba 
odprtih podatkov v skladu z Direktivo (EU) 2019/1024 o odprtih podatkih in ponovni 
uporabi informacij javnega sektorja bistveni za zagotovitev, da imajo lahko podjetja in 
potrošniki koristi od boljših, dostopnih, nediskriminatornih in zanesljivih javnih storitev 
po pravičnih cenah ter jim zaupajo.
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