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POBUDE 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za industrijo, 

raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje 

pobude: 

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o umetni inteligenci za 

Evropo (COM(2018)0237), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2017 s priporočili Komisiji o 

pravilih civilnega prava o robotiki1, 

A. ker je umetna inteligenca ena od strateških tehnologij 21. stoletja za Evropo in svet in 

evropskemu gospodarstvu prinaša pozitivne spremembe ter omogoča inovacije, 

produktivnost, konkurenčnost in blaginjo; 

B. ker je treba evropski okvir za umetno inteligenco zasnovati na podlagi popolnega 

spoštovanja temeljnih pravic iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti načel 

varstva podatkov, zasebnosti in varnosti; 

C. ker na človeka osredotočena umetna inteligenca in strojno učenje pomenita prednost za 

evropsko družbo, saj lahko pomagata pri spoprijemanju z nekaterimi perečimi 

družbenimi izzivi in bi lahko državljanom prinesla oprijemljive koristi; 

1. poziva Komisijo in druge pristojne institucije, naj tesno sodelujejo z raziskovalci z 

različnih področij, da bi poiskali, podprli in spodbudili potencialne pozitivne učinke 

inovativne uporabe umetne inteligence, zato da bi proučili, preprečili in ublažili 

morebitne škodljive učinke njene zlonamerne ali malomarne uporabe in zasnovali 

ustrezna orodja, politike in standarde za etično upravljanja njenih aplikacij; poudarja, da 

je treba oblikovati (tudi čezmejne) programe za izmenjavo znanja in civilnodružbenim 

organizacijam omogočiti razvoj skupnih strategij; ugotavlja, da bi bilo treba na 

raziskovalnih področjih, ki že imajo zrelejše metode za reševanje pomislekov glede 

dvojne rabe, na primer varnosti in zasebnosti, opredeliti dobre prakse ter da jih uporabiti 

tudi na področju umetne inteligence; 

2. poudarja, da bi lahko zlonamerna ali malomarna uporaba umetne inteligence ogrozila 

digitalno, fizično in siceršnjo javno varnost, saj bi jo lahko uporabili za obsežne, 

natančno usmerjene in skrajno učinkovite napade na storitve informacijske družbe in za 

kampanje dezinformiranja, s čimer bi na splošno močno onemogočili pravico 

posameznikov do samoodločanja; poudarja, da bi lahko zlonamerna ali malomarna 

uporaba umetne inteligence prinesla tveganja za demokracijo in temeljne pravice; 

3. poudarja, da se pravica do spoštovanja zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov, 

kot je zapisana v členih 7 in 8 Listine o temeljnih pravicah ter členu 16 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije, uporablja za vsa področja robotike in na vseh področjih, kjer 

je mogoče uporabljati umetno inteligenco, vključno z analizo velepodatkov, strojnim 
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učenjem in internetom stvari, in da je treba na področju sistemov umetne inteligence 

popolnoma spoštovati okvir Unije za varstvo podatkov; ponovno poudarja, da podpira 

sporočilo Komisije „Akcijski načrt za finančno tehnologijo: za bolj konkurenčen in 

inovativen evropski finančni sektor“, v katerem je poudarjeno, da bi lahko zakonska 

ureditev imela pomembno vlogo pri spodbujanju tehnoloških inovacij ter pri boljšem 

razumevanju inovativnih poslovnih modelov in razvoja dogodkov na trgu, če bo 

regulatorjem omogočeno, da bodo nadzorovali podjetja v okviru pravnega okvira Unije; 

4. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsi prihodnji okviri EU na področju umetne 

inteligence zagotavljali zasebnost, zaupnost in varstvo osebnih podatkov, vključno z 

načeli zakonitosti, poštenosti in preglednosti, vgrajenega in privzetega varstva 

podatkov, omejitve namena in shranjevanja ter točnosti in zmanjšanja količine 

podatkov, in sicer popolnoma v skladu z zakonodajo Unije o varstvu podatkov, ter da 

bodo hkrati jamčili tudi pravico do svobode izražanja in obveščanja; meni, da bi morala 

Komisija vse prihodnje regulativne okvire redno ocenjevati in pri tem upoštevati 

tehnološke novosti; 

5. poudarja, da morajo evropski standardi za umetno inteligenco temeljiti na načelih 

digitalne etike, človekovega dostojanstva, spoštovanja temeljnih pravic ter varstva in 

zaščite podatkov ter vsa ta načela vključevati že po zasnovi in s tem prispevati h 

krepitvi zaupanja med uporabniki; poudarja, da je pomembno izkoristiti možnosti EU za 

vzpostavitev močne infrastrukture za sisteme umetne inteligence, ki bodo temeljili na 

visokih standardih podatkov in spoštovanju ljudi; poudarja, da je treba sistematično 

vlagati v razvoj prihodnjega strokovnega znanja, zlasti v usposabljanje raziskovalcev in 

omogočanje deljenja znanja med različnimi panogami, specializiranimi za tehnologijo 

umetne inteligence, robotiko in sorodna področja, vključno z uporabno etiko; 

6. poziva Komisijo, naj se odločno zavzame zoper razvoj in uporabo avtonomnih orožnih 

sistemov, ki bi se opirali na umetno inteligenco, in to v vseh okvirih EU; 

7. pozdravlja pobudo Komisije za ustanovitev evropskega zavezništva za umetno 

inteligenco, katerega naloga bo izdelati priporočila politike in etične smernice za 

umetno inteligenco; želi poudariti, da je pomembno dejavno sodelovati v svetovnih 

zavezništvih in forumih za umetno inteligenco, zato da bomo pri razvoju in uporabi 

sistemov umetne inteligence omogočili izmenjavo znanja in dosegli celovito 

razumevanje pomislekov glede varstva zasebnosti, preglednosti in varnosti; v zvezi s 

tem pozdravlja delo strokovne skupine na visoki ravni, ki usmerja delo zavezništva za 

umetno inteligenco; poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo v tej skupini sodelovali tudi 

organi za varstvo podatkov, da bo delo opravljeno odprto in pregledno ter da bodo 

smernice objavljene; poziva jo tudi, naj si še naprej prizadeva za vseunijski pristop do 

umetne inteligence, ki bo osredotočena na človeka in jo bo upravljal človek, ter naj na 

področju umetne inteligence na mednarodni ravni dejavno uveljavlja visoke standarde 

EU; 

8. poudarja, da je treba vse sisteme umetne inteligence razviti ob spoštovanju načel 

preglednosti in algoritemske odgovornosti, kar bo omogočalo, da bo lahko človek 

razumel njena dejanja in poteze; želi opozoriti, da morajo uporabniki za izgradnjo 

zaupanja in dejanski napredek umetne inteligence vedeti, kako se uporabljajo njihovi 

podatki in iz njih izpeljani podatki, in se zavedati, kdaj komunicirajo ali imajo stik s 
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sistemom umetne inteligence ali s človekom, ki se opira na sistem umetne inteligence; 

meni, da bo to prispevalo k boljšemu razumevanju in zaupanju uporabnikov; poudarja, 

da se mora v skladu s členi 13, 14 in 15 splošne uredbe o varstvu podatkov kot standard 

EU uporabljati načelo razumljivosti odločitev; želi spomniti, da splošna uredba o 

varstvu podatkov že določa pravico do obveščenosti o razlogih za obdelavo podatkov; 

poudarja, da imajo posamezniki v skladu z njenim členom 22 pravico do človeškega 

posredovanja, kadar jih znatno zadeva odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani 

obdelavi podatkov; 

9. poudarja, da bi morali imeti Komisija, Evropski odbor za varstvo podatkov, nacionalni 

organi za varstvo podatkov in drugi neodvisni nadzorni organi v prihodnosti ključno 

vlogo pri spodbujanju preglednosti in dolžnega pravnega postopanja, pravne varnosti na 

splošno in, gledano ožje, tudi konkretnih standardov, ki bodo ščitili temeljne pravice in 

jamstva, povezana z uporabo obdelave podatkov in podatkovne analitike; poziva k 

tesnejšemu sodelovanju med organi, pristojnimi za nadzor in urejanje ravnanja v 

digitalnem okolju; poziva, naj se tem organom zagotovi ustrezno financiranje in dovolj 

osebja; 

10. poudarja, da je pomembno urediti vprašanje razvijalčeve pristranskosti in da je zato v 

vseh vejah informacijskotehnološkega sektorja potrebna dovolj raznolika delovna sila, 

obvarovati pa je treba tudi mehanizme, s katerimi bi v sistemih umetne inteligence 

preprečevali pristranskost glede spola in starosti; 

11. poudarja, da je pomembno zasnovati regulativni okvir za nadzor nad algoritmi in 

njihovim učinkom, tudi s to možnostjo, da bi pritegnili neodvisne algoritemske revizorje 

(ali celo nadzorne organe za programsko opremo) ali regulativni organ, ki bi lahko 

preiskoval avtomatizirane odločitve umetne inteligence; 

12. poudarja, da je pri razvoju algoritmov pomembna kakovost in točnost, pa tudi 

reprezentativnost uporabljenih podatkov, saj se standard sistemov umetne inteligence 

opira na podatke, na podlagi katerih se algoritmi učijo; poudarja, da lahko celo 

visokokakovostni učni podatki pomagajo vzdrževati diskriminativno in nepravično 

stanje, če se ne uporabljajo skrbno in pazljivo; se zaveda, da lahko uporaba 

nizkokakovostnih, zastarelih, nepopolnih ali napačnih podatkov v različnih fazah 

obdelave podatkov privede do slabih napovedi in ocen ter s tem do pristranskosti, ki se 

utegne sčasoma preleviti v kršitve temeljnih pravic ali popolnoma napačne sklepe in 

neresnične izide; zato je prepričan, da je v dobi velepodatkov res pomembno zagotoviti, 

da se algoritmi razvijajo na reprezentativnih vzorcih visokokakovostnih podatkov, da 

bomo dosegli statistično pariteto; poudarja, da tudi če se uporabijo natančni in 

visokokakovostni podatki, lahko napovedna analiza na podlagi umetne inteligence 

ponudi le statistično verjetnost; želi opomniti, da se smejo v skladu s splošno uredbo o 

varstvu podatkov pri nadaljnji obdelavi osebnih podatkov v statistične namene ustvarjati 

zgolj zbirni podatki, ki jih ni mogoče ponovno povezati s posamezniki; 

13. poziva Komisijo, države članice in organe za varstvo podatkov, naj odkrivajo 

diskriminacijo in pristranskost v algoritmih in si ju po najboljših močeh prizadevajo 

zmanjšati ter naj zasnujejo trden skupni etični okvir za pregledno obdelavo osebnih 

podatkov in avtomatizirano odločanje, ki bo usmerjal uporabo podatkov in izvrševanje 

zakonodaje Unije; 
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14. poudarja, da sicer spodbuja k napredku v dobro družbe in okolja, a da bi bilo treba 

raziskave umetne inteligence vseeno izvajati v skladu s previdnostnim načelom in 

temeljnimi pravicami; poudarja, da bi morali vsi, ki so udeleženi pri razvoju, uvajanju, 

razširjanju in uporabi umetne inteligence, upoštevati in spoštovati človekovo 

dostojanstvo, samoodločanje ter telesno in duševno dobro počutje posameznika in širše 

družbe, predvidevati bi morali tudi morebitne varnostne učinke in sprejeti sorazmerne 

preventivne ukrepe glede na potrebno raven zaščite, vključno s takojšnjim razkritjem 

dejavnikov, ki bi mogli ogroziti javnost ali okolje; poudarja, da je potreben usklajen 

pristop, s katerim bi zagotovili, da se bodo za sisteme umetne inteligence in njihove 

sestavne dele dovolj pogosto izvajale ocene na podlagi tveganj; poudarja, da je 

pomembno zasnovati in izvrševati celovit sklop revizijskih pravil in smernic za razvoj 

in uporabo sistemov umetne inteligence ter tudi mehanizme za varnost in opozarjanje, s 

katerimi bi pri njih ublažili tveganja za kršitve; 

15. poudarja, da bi bilo treba za splošne strategije na področju umetne inteligence in 

robotike uporabljati naslednja načela: 

a) roboti in umetna inteligenca so večnamenska orodja. Ne bi jih smeli razvijati 

izključno ali predvsem za ubijanje ljudi ali škodovanje ljudem. Zajamčiti je treba 

pravice posameznikov in temeljne svoboščine, zlasti človekovo (fizično in duševno) 

celovitost, dostojanstvo in identiteto. Poudarjeno mora biti, da mora človekova korist 

prevladati nad interesom zgolj znanosti ali družbe; 

b) odgovorni akter je vedno človek. Zakonodajalci bi morali zagotoviti, da bodo 

novonastajajoče tehnologije skladne z veljavnimi zakoni in s temeljnimi pravicami; 

c) roboti in umetna inteligenca so proizvodi in bi morali biti torej tako kot drugi 

proizvodi zasnovani tako, da bodo varni in zaščiteni ter da bodo ustrezali svojemu 

namenu; 

d) roboti in umetna inteligenca so proizvedeni predmeti. Njihova zasnova ne sme biti 

zavajajoča in namenjena temu, da bi izkoriščali ranljive uporabnike, temveč mora biti 

jasno razvidna njihova strojna narava; 

e) za robota ali sistem umetne inteligence bi bilo treba določiti, kdo nosi pravno 

odgovornost. V primeru hude malomarnosti glede varnosti in zaščite bi morali biti 

proizvajalci klicani na odgovornost, četudi bi uporabniška pogodba vsebovala klavzulo 

o neprevzemanju odgovornosti; 

16. poudarja, da mora v procesu razvijanja umetne inteligence sodelovati tudi javnost; zato 

poziva Komisijo, naj vse javno financirane algoritme, orodja in tehnologijo objavi kot 

odprtokodne; 

17. poudarja, da kjer bodo kot neizogiben in sestavni del raziskav umetne inteligence 

nastajala tveganja, bo treba razviti in spoštovati vzdržljive protokole za ocenjevanje in 

obvladovanje tveganj ter upoštevati, da tveganje ne sme biti večje kot v običajnem 

življenju (namreč da ljudje ne smejo biti izpostavljeni večjim tveganjem, kot so jim 

izpostavljeni v običajnem življenju). 
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