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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Európa digitális jövőjének alakításáról: a digitális egységes piac működése előtt álló 
akadályok felszámolása és a mesterséges intelligencia használatának javítása az európai 
fogyasztók számára
(2020/2216(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az „Európa digitális jövőjének megtervezése” című, 2020. február 19-i 
bizottsági közleményre (COM(2020)00067),

– tekintettel „A mesterséges intelligencia – a kiválóság és a bizalom európai 
megközelítése” című, 2020. február 19-i bizottsági fehér könyvre (COM(2020)00065),

– tekintettel a mesterséges intelligencia, a dolgok internete és a robotika biztonsági és 
felelősségi vonatkozásairól szóló, 2020. február 19-i bizottsági jelentésre 
(COM(2020)0064),

– tekintettel „A belső piaci akadályok azonosítása és kiküszöbölése” című, 2020. március 
10-i bizottsági közleményre (COM(2020)0093),

– tekintettel az egységes piaci szabályok jobb végrehajtására és érvényesítésére irányuló 
hosszú távú cselekvési tervről szóló, 2020. március 10-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0094),

– tekintettel az „Új fogyasztóügyi stratégia – A fogyasztók rezilienciájának erősítése a 
fenntartható helyreállítás érdekében” című, 2020. november 13-i bizottsági közleményre 
(COM(2012)0696),

– tekintettel „Mesterséges intelligencia Európa számára” című, 2018. április 25-i 
bizottsági közleményre (COM(2018)0237),

– tekintettel a McKinsey & Company által a Bizottság számára készített, „A digitális 
transzformáció alakítása Európában” című, 2020. februári munkadokumentumra1,

– tekintettel az Európa digitális jövőjének alakításáról szóló, 2020. június 9-i tanácsi 
következtetésekre,

– tekintettel az európai adatstratégiáról szóló, 2020. február 19-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)00066),

– tekintettel a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 
2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv)2,

– tekintettel az általános termékbiztonságról szóló 2001. december 3-i 2001/95/EK 

1 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
2 HL L 178., 2000.7.17, 1. o.

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32000L0031
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európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv)4,

– tekintettel a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 
2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre, („irányelv a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”)5,

– tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre6,

– tekintettel a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi 
irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre7,

– tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/467/EK irányelv 
visszavonásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletre (általános 
adatvédelmi rendelet)8;

– tekintettel „A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé” című, 
2016. január 19-i állásfoglalására9,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendeletére (2018. február 
28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye 
alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés 
egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 
rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról10,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 
rendeletére az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és 
problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu 
létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról11:

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2161 irányelvére (2019. 

3 HL L 11., 2002.1.15., 4. o.
4 HL L 201., 2002.7.31., 37. o.
5 HL L 149., 2005.6.11., 22. o.
6 HL L 376., 2006.12.27, 36. o.
7 HL L 304., 2011.11.22., 64. o.
8 HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
9 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0009.
10 HL L 60., 2018.3.2., 1. o.
11 HL L 295., 2018.11.21., 1. o.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0095&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.201.01.0037.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1724
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november 27.) a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és 
a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi 
szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő 
módosításáról12,

– tekintettel a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi 
követelményekről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre13,

– tekintettel a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról, valamint a 
96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 
2019/790 európai parlamenti és tanácsi irányelvre14,

– tekintettel az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében 
alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló, 2019. június 20-
i (EU) 2019/1150 európai parlamenti és tanácsi rendeletre15;

– tekintettel az automatizált döntéshozatali folyamatokról és a fogyasztók védelmének és 
az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának biztosításáról szóló, 2020. február 12-i 
állásfoglalására16,

– tekintettel 2020. október 20-i állásfoglalására a Bizottságnak szóló, digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályra vonatkozó ajánlásokkal: az egységes piac 
működésének javításáról17,

– tekintettel 2020. október 20-i állásfoglalására a mesterséges intelligencián alapuló 
technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó szellemitulajdon-jogokról18,

– tekintettel 2020. október 20-i állásfoglalására a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal a 
mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai 
szempontjainak keretéről19,

– tekintettel 2020. október 20-i állásfoglalására a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a 
mesterséges intelligenciára vonatkozó polgári jogi felelősségi rendszerről20,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Kulturális és Oktatási 
Bizottság, a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

12 OJ L 328, 18.12.2019, p. 7
 13 HL L 151., 2019.6.7., 70. o.
14 HL L 130., 2019.5.17., 92. o.
15 HL L 186., 2019.7.11., 57. o.
16 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0032.
17 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0272.
18 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0277.
19 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0275.
20 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0276.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L2161
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0882
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1150
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Bizottság véleményére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel továbbra is jelentős akadályok állnak a digitális egységes piacban rejlő 
lehetőségek maradéktalan kiaknázása előtt, és mivel a közös uniós megközelítés 
elengedhetetlen a digitális egységes piac sikeréhez;

B. mivel a digitalizáció jelentős hozzáadott értéket nyújthat az egységes piac egésze 
számára, és egyaránt fontos a hagyományos és a nem hagyományos ágazatok számára;

C. mivel a digitális átálláshoz a digitális gazdaság kulcsfontosságú tényezőibe való 
fokozott beruházásra van szükség;

D. mivel a mesterséges intelligencia számos előnnyel jár, de bizonyos kockázatokat is 
hordoz;

E. mivel a mesterséges intelligenciára már számos meglévő jogszabályi követelmény 
vonatkozik;

F. mivel ki kell alakítanunk a közvélemény mesterséges intelligenciába vetett bizalmát, 
miközben elő kell mozdítanunk az innovációt Európában;

1. rész: az egységes piac zavartalan működése előtt álló akadályok lebontása

1. úgy véli, hogy az EU-nak világelsővé kell válnia a digitális innováció terén; úgy véli, 
hogy a digitális egységes piac lényege a nemzeti akadályok felszámolása, valamint a 
piaci integráció és harmonizáció jobban szervezett és közös európai megközelítése; úgy 
véli, hogy ennek eléréséhez tagállami és uniós szinten egyaránt további intézkedésekre 
van szükség;

2. úgy véli, hogy a digitalizációval kapcsolatos uniós megközelítés alapjául szolgáló 
elveknek az alapvető jogokon, a fogyasztóvédelmen és az adatvédelmen kell alapulniuk;

3. úgy véli, hogy a digitalizáció és az olyan technológiák, mint a mesterséges intelligencia, 
fontosak lesznek a zöld megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez és a Covid19-
válságból való gazdasági kilábaláshoz; úgy véli, hogy a Covid19-válság a digitalizáció 
felgyorsítására is lehetőséget kínál, és hogy a digitális átalakulásnak általában véve a 
közérdeket kell szolgálnia;

4. kiemeli, hogy a Bizottságnak kiegyensúlyozott megközelítést kell alkalmaznia a 
jogalkotás terén, hogy versenyképes, hozzáférhető, technológiasemleges, 
innovációbarát, emberközpontú és megbízható digitális egységes piacot hozzon létre, 
amely egy biztonságos adattársadalmat és -gazdaságot épít ki;

5. felhívja a Bizottságot, hogy jövőbeli jogalkotási javaslataiban kövesse az „egy be, egy 
ki” elvet, és foglalkozzon a digitális egységes piac széttöredezettségével, szüntesse meg 
a meglévő indokolatlan akadályokat, és a bürokrácia csökkentése révén támogassa az 
innovációt;

6. felkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa mind a jelenlegi, mind az új jogszabályi 
követelmények megfelelő végrehajtását; úgy véli, hogy a végrehajtásnak határokon és 
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ágazatokon átnyúlóan is hatékonyan kell működnie, a hatóságok közötti szorosabb 
együttműködéssel, kellő figyelmet fordítva az egyes hatóságok szakértelmére és 
vonatkozó hatáskörére; úgy véli, hogy a Bizottságnak irányadó keretet kell biztosítania 
a mesterséges intelligenciára vagy a kapcsolódó területekre vonatkozó új szabályozási 
követelmények összehangolásának biztosításához;

7. felhívja a Bizottságot, hogy növelje a digitális gazdaság kulcsfontosságú tényezőinek 
támogatását;

8. úgy véli, hogy jelentős beruházásokra van szükség a mesterséges intelligenciába és más 
kulcsfontosságú új technológiákba; felszólít a beruházások növelésére a Next 
Generation EU, valamint a köz- és magánfinanszírozás révén annak érdekében, hogy 
tükrözzék az EU azon törekvését, hogy globális technológiai vezetővé váljon és teljes 
mértékben kihasználja a digitalizáció előnyeit;

9. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a Next Generation EU helyreállítási terv 
beruházásainak szélesebb körű koordinációját; felhívja a Bizottságot, hogy e terven 
belül javasoljon konkrét intézkedéseket a kulcsfontosságú digitális eszközök és a nagy 
hatású technológiák támogatására az EU-ban;

10. megjegyzi, hogy két legnagyobb versenytársához képest Európában a kockázati és 
magvető tőke, valamint a magántőke-finanszírozás jelentős hiánya tapasztalható; úgy 
véli, hogy ez megakadályozza az EU-t egyrészt abban, hogy teljes mértékben kiaknázza 
az új technológiákban rejlő lehetőségeket, másrészt abban, hogy befolyásolja az új és 
kialakulóban lévő technológiák globális irányítását; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy javasoljanak átfogó európai megközelítést az uniós technológiai 
beruházások tőkeforrásainak növelésére;

11. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az EU vezető 
szerepet töltsön be az új technológiák bevezetési és szabványosítási folyamatában; 
hangsúlyozza, hogy együtt kell működni az ágazattal és a nemzetközi partnerekkel a 
globális szabványok meghatározásában;

12. emlékeztet arra, hogy olyan adatgazdaságra van szükségünk, amely Unió-szerte 
hatékony, mivel ez a digitalizáció egyik kulcsfontosságú eszköze; fontosnak tartja, hogy 
az EU garantálja az adatok magas szintű ellenőrzését, a szellemitulajdon-jogokra 
vonatkozó egyértelmű és kiegyensúlyozott szabályokkal, ugyanakkor 
elengedhetetlennek tartja a nyitottság fenntartását a harmadik országok felé, és 
fontosnak a nem személyes adatok határokon átnyúló szabad áramlását;

13. üdvözli a Bizottság javaslatát a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra; úgy véli, 
hogy ennek hozzá kell járulnia az innováció támogatásához, valamint a digitális 
szolgáltatások nyújtása előtt álló indokolatlan és aránytalan akadályok és korlátozások 
felszámolásához, egyúttal javítva a fogyasztóvédelmet;

14. üdvözli a Bizottság által javasolt új fogyasztóvédelmi menetrendet, és arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy adott esetben aktualizálja a fogyasztóvédelmi jogszabályokat annak 
érdekében, hogy jobban figyelembe vegyék az új technológiákat és az azok által a 
fogyasztókat fenyegető potenciális károkat;

2. rész A mesterséges intelligencia használatának javítása az európai fogyasztók számára
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15. határozottan úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia minden európai polgár javát 
szolgálja, és jelentős előnyöket és értéket kínál a gazdaság, a biztonság, a védelem, az 
oktatás, az egészségügy, a közlekedés és a környezet számára; úgy véli, hogy biztosítani 
kell a mesterséges intelligencián alapuló termékek és szolgáltatások biztonságát, 
inkluzivitását, hozzáférhetőségét és méltányosságát, különösen a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő csoportok számára;

16. elismeri, hogy a mesterséges intelligencia előnyeinek kihasználása érdekében a 
Bizottságnak, a tagállamoknak, a magánszektornak, a civil társadalomnak és a 
tudományos közösségnek mind hatékonyan együtt kell működnie, és a siker érdekében 
ökoszisztémát kell kialakítaniuk;

17. megjegyzi, hogy bár a mesterséges intelligencia nagy lehetőségeket rejt, bizonyos 
kockázatokkal is járhat, például az elfogultság és az átláthatatlanság miatt;

18. úgy véli, hogy a fogyasztói bizalom hiánya hátráltathatja a mesterséges intelligencia 
széles körű elterjedését;

19. üdvözli a Bizottság mesterséges intelligenciáról szóló fehér könyvét, és felhívja a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki kockázatalapú, arányos és egyértelmű közös uniós 
szabályozási keretet a mesterséges intelligenciára vonatkozóan;

20. megjegyzi, hogy a mesterséges intelligenciára – eltérő mértékben – már a jelenlegi 
európai jogszabályok is vonatkoznak, és felhívja a Bizottságot, hogy adjon ki 
egyértelmű iránymutatást a hatályos alkalmazandó jogszabályok és a javasolt új 
intézkedések együttes alkalmazására és szinergiájára vonatkozóan; fontosnak tartja a 
mesterséges intelligencia túlszabályozásának elkerülését;

21. úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia olyan gyorsan változó technológia, amely 
hatékony jogalkotást igényel; úgy véli, hogy ennek eléréséhez a mesterséges 
intelligenciát funkcionálisan és tágan kell meghatározni oly módon, hogy az magában 
foglaljon minden automatizált döntéshozatalt, összetett algoritmikus rendszert és gépi 
vagy mélytanulási folyamatot, hogy minden szabályozási intézkedés rugalmas és 
kiigazítható maradjon a jövőbeli fejlemények figyelembevétele érdekében;

22. úgy véli, hogy a mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozási keret célja a 
mesterséges intelligencián alapuló, megbízható termékek, alkalmazások és 
szolgáltatások belső piacának megteremtése kell, hogy legyen, és annak az EUMSZ 
114. cikkén kell alapulnia;

23. úgy véli, hogy a szabályozási keretnek fel kell építenie a közvélemény mesterséges 
intelligenciába vetett bizalmát, miközben lehetővé teszi a vállalatok számára 
automatizált rendszerek fejlesztését anélkül, hogy vásárlóik bizalmát elveszítenék; úgy 
véli továbbá, hogy a szabályozási keretnek biztosítania kell az átláthatóságot, és 
lehetővé kell tennie mind a fogyasztók, mind a szabályozó hatóságok egyértelmű 
tájékoztatását a rájuk vonatkozó követelményekről;

24. úgy véli, hogy egy ilyen keretnek etikai, emberközpontú és elveken nyugvó 
megközelítésre kell épülnie az alapvető jogok védelmén, valamint az átláthatóság, (ha 
releváns) a megmagyarázhatóság és az elszámoltathatóság elvén alapuló 
mesterségesintelligencia-termékek tervezése, fejlesztése és életciklusa során;
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25. úgy véli, hogy az új szabályozási követelmények hatályát úgy kell megállapítani, hogy a 
legnagyobb kockázattal fenyegető mesterséges intelligenciára vonatkozzon a legtöbb 
szabályozási követelmény; kéri a Bizottságot egy, a károkozás kockázatának 
kiszámítására szolgáló objektív módszertan kidolgozására, a már létező 
fogyasztóvédelmi jogszabályok mellett; úgy véli, hogy ennek a módszertannak el kell 
kerülnie a gyorsan elavuló, megszorító, bináris megközelítést és ehelyett a mesterséges 
intelligencia kontextusára, alkalmazására és speciális felhasználására kell koncentrálnia;

26. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia egész Unióra kiterjedő szabványosítása 
elő fogja segíteni az innovációt és az interoperabilitást, valamint magas szintű 
fogyasztóvédelmet fog garantálni; elismeri, hogy bár már jelentős számú szabvány 
létezik, a mesterséges intelligenciára vonatkozó közös szabványok további 
népszerűsítése és kidolgozása szükséges;

27. úgy véli, hogy a Bizottság által megfogalmazott, egyértelmű és közös iránymutatáson 
alapuló, megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozó önkéntes címkézési rendszer 
segíthetne a fogyasztói bizalom növelésében;

28. határozott véleménye, hogy az új szabályozási követelményeknek és értékeléseknek 
egyaránt érthetőnek és végrehajthatónak kell lenniük, valamint, ahol lehetséges, be kell 
épülniük a már létező ágazatspecifikus követelményekbe;

29. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hasznosítsák a „szabályozói 
tesztkörnyezethez” hasonló innovatív szabályozási eszközöket annak elősegítésére, 
hogy az induló vállalkozások és a kisvállalkozások számára egyértelmű növekedési 
pályát biztosítsanak, függetlenül termékük kockázati profiljától; úgy véli, hogy az ilyen 
eszközök a fogyasztóvédelem bármilyen sérelme nélkül tudják segíteni az innováció 
ösztönzését;

30. úgy véli, hogy a magas kockázatú mesterséges intelligencia alkalmazását különleges és 
egyértelműen indokolt célokra kell leszűkíteni, az irányadó jog teljes tiszteletének és az 
átláthatósági kötelezettségek fényében; hangsúlyozza, hogy ez döntő fontossággal bír a 
közvélemény ilyen technológiák telepítésének szükségességébe és arányosságába vetett 
bizalmának, illetve az azzal kapcsolatos támogatásának biztosításához; kéri a 
Bizottságot, hogy gondosan mérlegelje, léteznek-e bizonyos felhasználási esetek, 
szituációk vagy gyakorlatok, amelyekhez konkrét műszaki szabványok – ideértve az 
alapul szolgáló algoritmusokat – elfogadása szükséges; szükségesnek ítéli, hogy 
amennyiben ilyen műszaki szabványokat fogadnak el, azokat a technológia gyors 
fejlődése fényében rendszeresen vizsgálják felül és értékeljék újra;

31. kéri a tagállamokat, hogy ösztönözzék és támogassák a tagállamokban a 
mesterségesintelligencia-termékekre és -szolgáltatásokra szakosodott vizsgálócsoportok 
létrehozását a nagy kockázatú és befolyású MI-alapú projektekből eredő lehetséges 
előnyök és hátrányok felmérésére;

32. kiemeli az oktatás és a kutatás fontosságát a mesterséges intelligenciára nézve; kéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak létre egy, a mesterséges intelligenciával 
foglalkozó uniós kiválósági központot; úgy véli, hogy mindezt az egyetemek, a 
vállalatok és a kutatóintézetek bevonásával kell véghezvinni; úgy véli, hogy egy ilyen 
központ hozzájárulhat a szabályozó hatóságoknak nyújtott különleges képzések és 
fejlesztések biztosításához;
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33. felszólítja a Bizottságot, hogy a kialakulóban lévő digitális technológiák, így például a 
mesterséges intelligencia által jelentett új kihívások kezelése érdekében frissítse a már 
létező felelősségi keretet;

34. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Áttekintés

A gazdasági és társadalmi digitalizáció szélesebb körű folyamata gyorsan fejlődik és jelentős 
változásokat hoz az emberek életének számos területén. Legyen szó kommunikációról, 
vásárlásról, utazásról vagy gyártásról, a digitális forradalom az átalakulás katalizátora, 
komoly lehetőséget nyújtva az európai gazdaságnak és a fogyasztóknak egyaránt, mivel az 
ipari forradalomhoz hasonló léptékben hoz változást. Valójában az előadó úgy véli, hogy a 
digitális egységes piac jelenleg az egész belső piacot erősíti, jó működése tehát döntő szerepet 
játszik az EU gazdasági sikerében.

Az előadó számára fontos, hogy képesek legyünk teljes mértékben kihasználni a mesterséges 
intelligencia alkalmazásának lehetséges előnyeit, miközben figyelembe veszünk és elhárítunk 
minden ezekkel a technológiákkal járó magas kockázati tényezőt, valamint hogy ezek 
teljesítésére konkrét lépések megtétele szükséges.

Azzal összefüggésben, hogy a Bizottság a digitális területet kiemelt szakpolitikai területté 
nyilvánította és 2020 februárjában közzétette a mesterséges intelligenciáról szóló fehér 
könyvet és az Európa digitális jövőjének megtervezéséről szóló közleményt, ez a jelentés arra 
szolgál, hogy rámutasson a digitális egységes piacon fennálló néhány akadályra és a helyzet 
javításának lehetőségeire. Ez a jelentés emellett arra is szolgál majd, hogy jelezze bármilyen, 
mesterséges intelligenciára vonatkozó jövőbeli különleges szabályozási javaslat lehetséges 
terjedelmét és tartalmát, valamint hogy milyen kérdésekre kell ezekben választ adni.

Az előadó e jelentés előkészítése során széles körű és átlátható konzultációt folytatott az 
érdekelt felekkel arról, hogy milyen különböző nézőpontok léteznek a digitális egységes piac 
meglévő akadályait illetően, miként lehet ezeket kezelni, és hogyan kell megközelítenünk a 
mesterséges intelligencia jövőbeli szabályozását.

Az előadó szerint nagyobb erőfeszítésekre van szükség a digitális egységes piac megfelelő 
működését gátló meglévő akadályok leküzdéséhez, az Európa digitális sikerét biztosító 
ökoszisztéma kiépítésére vonatkozó konkrét lépések megtervezéséhez, valamint a magas 
szintű fogyasztóvédelmet biztosító, mesterséges intelligencián alapuló termékek, 
szolgáltatások és alkalmazások innovatív és megbízható belső piacának létrehozásához.

Az előadó azon a véleményen van, hogy a digitális szolgáltatásokra vonatkozó meglévő 
jogszabályok és más ágazatspecifikus jogszabályok nagy része továbbra is alkalmazható a 
mesterséges intelligenciára, és hogy ezek általában véve frissíthetők vagy átdolgozhatók úgy, 
hogy jobban tükrözzék és kezeljék az új és kialakulóban lévő technológiák jelentette új 
kihívásokat. Amennyiben olyan további bizonytalanságok vagy kihívások merülnek fel, 
amelyek az uniós szinten létező jogi kereteken belül nem kezelhetők, akkor bizonyos szinten 
új jogszabályokra lesz szükség.

A digitális egységes piac akadályai.

Az előadó úgy véli, hogy a digitális egységes piac alapvetően a belső piac széttagolódásának 
csökkentését szolgálja azáltal, hogy elkerüli az eltérő nemzeti megközelítéseket és a jobb 
piaci integráció és harmonizáció eléréséért dolgozik.
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Az előadó szerint a Bizottság által a jövőben készített, az Európa digitális jövőjének 
megtervezéséről szóló közleménnyel kapcsolatos javaslatoknak kezelniük kell a digitális 
egységes piacon jelenleg fennálló minden töredezettséget, meg kell szüntetniük bármilyen 
létező indokolatlan akadályt, és a bürokrácia csökkentésével támogatniuk kell az innovációt. 
Az előadó azt a nézetet vallja, hogy versenyképes, hozzáférhető, technológiasemleges, 
innovációbarát, emberközpontú és megbízható digitális egységes piacot kell létrehoznunk, 
amely egy biztonságos adattársadalmat és -gazdaságot épít ki.

Az előadó úgy véli, hogy az egyik meglévő akadály a hatékony végrehajtás hiánya, és ezzel 
foglalkozni kíván a jelentésében. Az előadó hangsúlyozza emellett annak szükségét, hogy a 
digitális gazdaság kulcsfontosságú tényezőit támogassuk, növeljük a befektetések számát és 
forrásait, európai követelményeket alakítsunk ki az új és kialakulóban lévő technológiáknak, 
versenyképes adatgazdasággal rendelkezzünk és támogassuk a fogyasztókat a létező 
akadályok leküzdése, valamint a fogyasztói jólét és az európai versenyképesség növelése 
érdekében.

Az előadó szeretné, ha a jelentés kitérne, illetve javaslatot tenne néhány olyan konkrét 
intézkedésre, amelyet a Bizottság a 2020. februári közleményének nyomon követéseként 
hozhat.

Mesterséges intelligencia

Az előadó üdvözli a Bizottság mesterséges intelligenciáról szóló, februárban kiadott fehér 
könyvét. Világszerte jelentős verseny folyik az ágazatban a mesterséges intelligenciára 
vonatkozó globális szabványok meghatározása terén. Az előadó úgy véli, hogy az EU 
számára fontos az egységes fellépés, valamint az arányos és koherens uniós megközelítés 
alkalmazása ezzel a technológiával kapcsolatban, amennyiben azt szeretnénk, hogy e 
szabványok meghatározása saját értékeinkkel összhangban történjen. Jelenleg számos eltérő 
nemzeti megközelítés létezik, és az előadó véleménye szerint ez csak akadályozni fogja az EU 
egészét.

Az előadó pozitívan tekint a technológiából nyerhető lehetséges előnyökre, és említést tesz a 
mesterséges intelligenciának a koronavírus-válságból eredő problémák megoldására való 
felhasználása terén már tapasztalt pozitív fejleményekről. Az előadó úgy véli, hogy a 
technológia fontos szerepet játszhat mind a koronavírus utáni gazdasági helyreállításban, 
mind az ambiciózus éghajlatvédelmi törekvéseink megvalósításában. Azonban az előadó 
teljes mértékben elismeri, hogy a mesterséges intelligencia számos olyan kockázat és sérelem 
lehetőségét hordozza magában, mint például az átláthatóság vagy az elszámoltathatóság 
hiánya, az elfogult döntéshozatal és az adatvédelmi aggályok, ezekkel a kérdésekkel pedig 
minden jövőbeli rendeletben foglalkozni kell, hogy biztosítsuk a fogyasztóvédelmet és 
növeljük a mesterséges intelligenciába vetett bizalmat, ezáltal pedig annak elterjedését és 
széles körű alkalmazását. Ezzel párhuzamosan az előadó úgy véli, hogy ez a megközelítés 
segíthet jogbiztonságot nyújtani az ágazatnak az innováció támogatása céljából.

Az előadó úgy véli, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos megközelítésében a 
Bizottság egy elveken alapuló keretet kell, hogy kidolgozzon, amely az alapvető jogokra és az 
átláthatóság, az elszámoltathatóság és, ahol szükséges, a megmagyarázhatóság értékeire 
épülne. Fontos, hogy a fogyasztók tudják, mikor találkoznak mesterséges intelligenciával, 
hogy a meghozott döntéseket bizonyos mértékben figyelembe veszik , és hogy ezeket a 
döntéseket szükség esetén meg lehet magyarázni a fogyasztó számára. E célból az előadó úgy 
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véli, hogy külön mesterséges intelligenciára vonatkozó uniós rendelet szükséges és egészítheti 
ki a már létező, releváns jogszabályokat.

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottságnak ösztönöznie kell ezeket az elveket a mesterséges 
intelligencián alapuló termékek, szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése során. Az előadó 
véleménye szerint ebben a gyorsan változó ágazatban a Bizottságnak meg kell fontolnia a 
mesterséges intelligencia funkcionális és széles körű fogalommeghatározását annak 
érdekében, hogy a mesterséges intelligencián alapuló termékek, szolgáltatások és 
alkalmazások legszélesebb tartományát rögzíthesse, és hogy biztosítsa bármilyen új javasolt 
rendelet megfelelő rugalmasságát a lehetséges jövőbeli fejlesztésekhez való igazodás 
érdekében.

Az előadó támogatja a Bizottság mesterséges intelligenciára vonatkozó rendeletének 
kockázatalapú megközelítését és úgy véli, hogy a Bizottságnak mindemellett el kell kerülnie a 
kockázati besorolás bináris megközelítését, és egy szilárd, objektív módszertant kell 
kidolgoznia annak meghatározására, hogy a különleges felhasználási esetek és kontextus 
alapján mikor jár a mesterséges intelligencia magas kockázattal. Az előadó fontosnak tartja, 
hogy ne szabályozzák túl az ágazatot, és hogy bármilyen, legmagasabb kockázatúként 
meghatározott mesterséges intelligencia használatát a legtöbb szabályozási követelménynek 
kell alávetni.

Az előadó emellett fontosnak tartja megjegyezni, hogy számos létező jogszabály vonatkozik a 
mesterséges intelligenciára, és hogy ezeket a Bizottságnak egyértelműen fel kell térképeznie a 
bürokrácia elkerülése és az „egy be, egy ki elv” következetes alkalmazása céljából. Bármilyen 
új javaslatnak zökkenőmentesen illeszkednie kell a meglévő követelmények sorába.

Az előadó úgy véli, hogy fontos a mesterséges intelligenciára vonatkozó közös szabványok 
kidolgozása, és hogy az ezzel kapcsolatos munkának folytatódnia kell az EU-ban és a 
vonatkozó nemzetközi fórumokon.

Az előadó úgy véli, hogy az EU-ban a mesterséges intelligencia fejlődéséhez szükséges 
megfelelő ökoszisztéma támogatására új szabályozó eszközöket, például a „szabályozási 
tesztkörnyezet” kell alkalmazni az innovatív mesterséges intelligencián alapuló termékek 
biztonságos fejlesztése és a fogyasztók védelme érdekében, elősegítve ugyanakkor a kkv-k és 
induló vállalkozások növekedését. Az előadó úgy véli, hogy hasznosak lehetnek az olyan 
kezdeményezések, mint a megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozó, a fent említett 
elvekkel összhangban lévő önkéntes címkézés.

Végezetül az előadó úgy véli, hogy ahhoz, hogy az EU sikeres lehessen ezen a területen, 
elengedhetetlen a megfelelő végrehajtás. Elengedhetetlen, hogy a végrehajtás határokon 
átnyúlva és ágazatok között is működjön, és az előadó szerint ezt elősegítheti egy, a Bizottság 
által biztosított működőképes keret, amelyet a rendelet hatálybalépését követően egyértelmű 
és naprakész útmutatás egészít ki. Az előadó úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligenciára 
vonatkozó rendelet magas szintű specializációt és tudást követel majd meg a szabályozó 
szervektől, amellyel esetlegesen még nem rendelkeznek, és az előadó úgy véli, hogy egy 
mesterséges intelligenciával foglalkozó uniós kiválósági központ létrehozása segíthet 
biztosítani, hogy a szabályozó szerveknek minden eszköz rendelkezésükre álljon munkájuk 
elvégzéséhez, valamint hogy a szabályozási megközelítés minden tagállamban egységes 
legyen.
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