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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;

2. megállapítja, hogy a Covid19 egészségügyi válság folyamán több tagállam beindította 
olyan mobilalkalmazások kifejlesztését, amelyek a közegészséget a polgárok riasztása 
útján védelmezik, melyre akkor kerül sor, ha pozitív eredményű tesztelésen átesett 
személlyel találkoztak; felhív közös uniós megközelítésre az MI-t használó 
mobilalkalmazásokkal kapcsolatban, amelyeknek kifejlesztését állami ellenőrzés alatt 
kell tartani;

3. emlékeztet rá, hogy az arányosság elvét tiszteletben kell tartani, az indokoltság és a 
megbízhatóság kérdését pedig tisztázni kell annak megállapításához, hogy az állam 
mely körben léphet fel tényezőként a nemzetközi közjog területén, továbbá saját 
fennhatóságának gyakorlása során ténylegesen átadhatja-e hatásköreit MI-n alapuló, 
bizonyos fokú autonómiával rendelkező rendszereknek;

4. sürgeti ezért a tagállamokat, hogy mérjék fel az MI-re alapozó technológiákkal 
kapcsolatos kockázatokat, mielőtt automatizált tevékenységeket összekapcsolnak 
államhatalmi funkciók gyakorlásával, például megfelelő igazságszolgáltatással; 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;

5. véleménye szerint a tagállamoknak 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 területén; 
hangsúlyozza, hogy az algoritmusok átláthatósága fontos tényező annak biztosításához, 
hogy jobb, megkülönböztetésmentes és megbízható közszolgáltatások szolgálják 
alacsonyabb áron a vállalkozások és a fogyasztók érdekeit.


