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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre právne veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na články 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ);

– so zreteľom na články 10, 19, 21 a 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na petičné právo zakotvené v článkoch 20 a 227 ZFEÚ a v článku 44 
Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na články 21 a 22 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na preambulu Zmluvy o EÚ,

– so zreteľom na Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín, 
Protokol č. 12. k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Európsku 
chartu regionálnych alebo menšinových jazykov,

– so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod1 
(smernica o rasovej rovnosti),

– so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje 
všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní2 (smernica 
o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov)3, a smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými 
orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania 
alebo stíhania, alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto 
údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV4,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 11. decembra 2019 o 
európskej zelenej dohode,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 s odporúčaniami pre Komisiu 
k normám občianskeho práva v oblasti robotiky5,

1  Ú. v. EÚ L 180, 19.7.2000, s. 22.
2  Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
3  Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
4  Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.
5 Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 239.
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– so zreteľom na odporúčanie Rady OECD o umelej inteligencii prijaté 22. mája 2019,

A. keďže vývoj a návrh tzv. umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií 
uskutočňujú ľudia a ich voľby predurčujú potenciál technológií prospievať spoločnosti;

B. keďže algoritmická zodpovednosť by mala znamenať vykonávanie technických a 
prevádzkových opatrení, ktoré zabezpečujú transparentnosť, jasne vymedzené reťazce 
zodpovednosti, nediskrimináciu prostredníctvom automatizovaného rozhodovania alebo 
prostredníctvom výpočtu pravdepodobností individuálneho správania; keďže 
transparentnosť by mala jednotlivcom poskytovať zmysluplné informácie o uplatnenej 
logike, význame a predpokladaných dôsledkoch; keďže by v tom mali byť zahrnuté 
informácie o údajoch použitých na tréning umelej inteligencie a jednotlivcom by sa tým 
malo umožniť lepšie pochopiť a monitorovať rozhodnutia, ktoré majú na nich vplyv;

C. keďže existujú vážne obavy, že súčasný právny rámec EÚ vrátane acquis v oblasti 
spotrebiteľského práva, právnych predpisov v oblasti bezpečnosti výrobkov a dohľadu 
nad trhom, ako aj antidiskriminačné právne predpisy nie sú vždy vhodné na účinný boj 
proti rizikám vyplývajúcim z umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií;

D. keďže umelá inteligencia, robotika a súvisiace technológie môžu mať vážne dôsledky 
pre hmotný a nehmotný majetok jednotlivcov, skupín a spoločnosti ako celku a tieto 
individuálne a kolektívne škody sa musia odzrkadliť v legislatívnych odpovediach;

E. keďže otázky správy pri zavádzaní umelej inteligencie vo verejnom sektore sa musia 
náležite zvážiť, pokiaľ ide o jej dôsledky pre demokraciu, najmä demokratickú 
legitimitu, zodpovednosť, zmysluplnú verejnú angažovanosť a dohľad;

F. keďže analýza údajov a umelá inteligencia majú čoraz väčší vplyv na informácie 
sprístupňované občanom; keďže tieto technológie môžu v prípade zneužitia ohroziť 
základné práva na informácie, ako aj slobodu a pluralitu médií;

G. keďže etické usmernenia, ako sú zásady prijaté expertnou skupinou na vysokej úrovni 
pre umelú inteligenciu, sú dobrým východiskovým bodom, ale nestačia na zabezpečenie 
toho, aby podniky konali spravodlivo a zaručili účinnú ochranu jednotlivcov;

1. zdôrazňuje, že vyhliadky a príležitosti v oblasti umelej inteligencie môžu občania, 
verejný a súkromný sektor, akademická a vedecká obec plne využiť len vtedy, keď sa 
zabezpečí dôvera verejnosti v tieto technológie prostredníctvom dôrazného 
presadzovania základných práv a súladu s platnými právnymi predpismi EÚ o ochrane 
údajov a právna istota pre všetky zainteresované strany; zdôrazňuje, že spracúvanie 
osobných údajov sa môže uskutočňovať len na základe niektorého právneho základu 
ustanoveného v článku 6 nariadenia (EÚ) 2016/679; domnieva sa, že transparentnosť 
a správne informovanie dotknutej verejnosti sú kľúčom k vybudovaniu dôvery 
verejnosti a k ochrane práv jednotlivcov;

2. zdôrazňuje, že súlad s existujúcimi právnymi predpismi o ochrane údajov spolu so 
silnými vedeckými, etickými a právnymi normami a metódami pre demokratický 
dohľad sú kľúčom k nastoleniu dôvery a spoľahlivosti riešení v oblasti umelej 
inteligencie; ďalej zdôrazňuje, že informácie odhalené prostredníctvom umelej 
inteligencie neposkytujú nestranný obraz o danej téme a sú spoľahlivé len do takej 
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miery, do akej to umožnia príslušné podkladové údaje; zdôrazňuje, že prognostické 
analýzy založené na umelej inteligencii môžu poskytovať iba štatistickú 
pravdepodobnosť, a preto nemôžu vždy presne predpovedať individuálne správanie; 
zdôrazňuje preto, že silné vedecké, etické a právne normy sú veľmi dôležité pre riadenie 
zberu údajov a posudzovanie výsledkov takejto analýzy umelej inteligencie;

3. domnieva sa, že každý rámec etických zásad pre vývoj, zavádzanie a využívanie umelej 
inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií by mal byť v úplnom súlade s Chartou 
základných práv EÚ, a teda by mal rešpektovať ľudskú dôstojnosť, autonómiu a 
sebaurčenie jednotlivca, mal by predchádzať škodám, podporovať spravodlivosť, 
začleňovanie a transparentnosť, odstraňovať predsudky a diskrimináciu, a to aj 
menšinových skupín, a rešpektovať a dodržiavať zásady obmedzovania negatívnych 
externalít využívanej technológie a vysvetliteľnosti technológií a mal by zaručiť, aby 
technológie slúžili ľuďom a nie ich nahradili alebo rozhodovali za nich, a to v záujme 
neustáleho zlepšovania kvality života všetkých ľudí;

4. zdôrazňuje asymetriu medzi tými, ktorí využívajú technológie umelej inteligencie, a 
tými, ktorí s nimi interagujú a podliehajú im; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že dôveru 
občanov v umelú inteligenciu možno vybudovať iba na základe rámca, podľa ktorého sa 
etické aspekty budú zohľadňovať štandardne a už v štádiu návrhu, pričom tento rámec 
zabezpečí, že každá umelá inteligencia uvedená do prevádzky bude v plnej miere 
rešpektovať a dodržiavať Chartu základných práv Európskej únie, právo Únie a zmluvy; 
domnieva sa, že by to malo byť v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti, ktorou sa 
riadia právne predpisy EÚ, a malo by to byť jadrom každého rámca upravujúceho 
umelú inteligenciu; v tejto súvislosti požaduje jasný a ucelený model riadenia, ktorý 
umožní spoločnostiam a inovátorom ďalej rozvíjať umelú inteligenciu, robotiku a 
súvisiace technológie; 

5. vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby presadzovali informovanosť verejnosti o 
rizikách a možnostiach využívania umelej inteligencie ako etickú požiadavku;

6. domnieva sa, že súčasný právny rámec Únie, najmä pokiaľ ide o ochranu súkromia a 
osobných údajov, sa bude musieť v plnej miere uplatňovať na umelú inteligenciu, 
robotiku a súvisiace technológie a pravidelne preskúmavať a posudzovať a v prípade 
potreby aktualizovať s cieľom účinne riešiť riziká spojené s umelou inteligenciou, 
robotikou a súvisiacimi technológiami, a preto by bolo prospešné ho v tejto súvislosti 
doplniť o dôrazné usmerňujúce etické zásady; poukazuje na to, že v prípadoch, keď by 
bolo predčasné prijať právne predpisy, by sa mal použiť rámec tzv. soft law; 

7. očakáva, že Komisia začlení pevný etický rámec do pripravovaného legislatívneho 
návrhu ako opatrenie nadväzujúce na bielu knihu o umelej inteligencii, ktorý sa bude 
týkať aj bezpečnosti, zodpovednosti a základných práv a ktorý bude maximalizovať 
príležitosti a minimalizovať riziká technológií umelej inteligencie; očakáva, že 
nadchádzajúci legislatívny návrh bude obsahovať politické riešenia hlavných uznaných 
rizík umelej inteligencie, a to aj vrátane etického získavania a využívania veľkých dát, 
otázok algoritmickej transparentnosti a algoritmickej zaujatosti; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala kritériá a ukazovatele na označovanie technológií umelej inteligencie s 
cieľom podnietiť transparentnosť, vysvetliteľnosť a zodpovednosť a stimulovať 
dodatočné opatrenia zo strany vývojárov; zdôrazňuje potrebu investovať do integrácie 
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netechnických disciplín prispôsobených spoločenskému kontextu do štúdia a výskumu 
umelej inteligencie;

8. pripomína, že umelá inteligencia má v závislosti od spôsobu vývoja, využívania a 
uplatňovania potenciál vytvárať a posilňovať zaujatosť, a to aj prostredníctvom 
vnútornej zaujatosti základných súborov údajov, a preto môže vytvárať rôzne formy 
automatizovanej diskriminácie vrátane nepriamej diskriminácie, najmä pokiaľ ide o 
skupiny osôb s podobnými vlastnosťami; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali 
všetky možné opatrenia s cieľom zabrániť vzniku takejto zaujatosti a zabezpečiť plnú 
ochranu základných práv;

9. konštatuje, že oblasť umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií je veľmi 
homogénna a chýba jej rozmanitosť; uznáva, že je potrebné zabezpečiť, aby tímy, ktoré 
navrhujú, vyvíjajú, testujú, udržiavajú, zavádzajú a obstarávajú tieto systémy, odrážali 
rôznorodosť jej využitia a spoločnosti vo všeobecnosti, aby sa zabezpečilo, že do týchto 
technológií nebudú nevedomky „zabudovávané“ predsudky;

10. zastáva názor, že účinnú cezhraničnú spoluprácu a etické normy možno dosiahnuť len 
vtedy, ak sa všetky zainteresované strany budú snažiť o zaistenie ľudského faktora a 
dohľadu, technickej odolnosti a bezpečnosti, transparentnosti a zodpovednosti, 
rozmanitosti, nediskriminácie a spravodlivosti, dobrých spoločenských podmienok a 
dobrého stavu životného prostredia, ako aj o dodržiavanie zavedených zásad súkromia, 
správy a ochrany údajov, konkrétne tých, ktoré sú zakotvené v nariadení (EÚ) 2016/679 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

11. vyzýva na uplatnenie prístupu založeného na riziku a orientovaného na budúcnosť pri 
regulácii umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií vrátane technologicky 
neutrálnych noriem pre všetky odvetvia a v prípade potreby odvetvových noriem; je 
pevne presvedčený, že vhodný etický rámec EÚ by sa mal vzťahovať na každého, kto 
má v úmysle v Únii vyvíjať alebo prevádzkovať aplikácie umelej inteligencie; vyzýva 
Úniu, aby podporovala intenzívnu a transparentnú spoluprácu a výmenu poznatkov 
medzi verejným a súkromným sektorom s cieľom vytvoriť najlepšie postupy a 
identifikovať vysoko rizikové aplikácie umelej inteligencie;

12. podporuje podnikovú digitálnu zodpovednosť na dobrovoľnom základe; Únia by mala 
podporovať podniky, ktoré v rámci svojich spoločností z vlastného rozhodnutia eticky 
používajú digitálne technológie a umelú inteligenciu; Únia by mala nabádať podniky, 
aby sa stali proaktívnymi, a to vytvorením platformy pre spoločnosti, na ktorej sa budú 
môcť podeliť o svoje skúsenosti s etickou digitalizáciou, ako aj prostredníctvom 
koordinácie činností a stratégií zúčastnených spoločností;

13. zdôrazňuje, že ochrana sietí prepojenej umelej inteligencie a robotiky je dôležitá a že 
treba prijať dôrazné opatrenia s cieľom zabrániť narušeniu bezpečnosti, úniku údajov, 
otrave údajov (tzv. data poisoning), kybernetickým útokom a zneužívaniu osobných 
údajov, čo si vyžaduje spoluprácu príslušných agentúr, orgánov a inštitúcií na európskej 
aj vnútroštátnej úrovni a spoluprácu s koncovými používateľmi týchto technológií; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri vývoji a zavádzaní technológií umelej 
inteligencie vždy zabezpečili dodržiavanie európskych hodnôt a základných práv s 
cieľom zaistiť bezpečnosť a odolnosť digitálnej infraštruktúry EÚ;
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14. v tejto súvislosti berie na vedomie ustanovenia uvedené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 o agentúre ENISA a v akte o kybernetickej 
bezpečnosti, najmä úlohu agentúry ENISA pri podpore informovanosti verejnosti a 
vzdelávacích kampaní zameraných na koncových používateľov týkajúcich sa aj 
potenciálnych kybernetických hrozieb a trestnej činnosti online a pri podpore 
základných opatrení na ochranu údajov; uznáva prínos tejto agentúry EÚ v tomto 
smere;

15. zdôrazňuje, že škodlivé využívanie umelej inteligencie môže predstavovať riziko pre 
hodnoty našich demokracií a základné práva občanov Európskej únie; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla rámec, ktorý bude postihovať tých, ktorí používajú túto technológiu tak, že 
pritom narúšajú vnímanie reality prostredníctvom dezinformačných kampaní, alebo 
ktorí podnecujú kybernetické útoky s cieľom narušiť digitálnu kybernetickú 
bezpečnosť;

16. konštatuje, že umelá inteligencia, robotika a súvisiace technológie v oblasti 
presadzovania práva a kontroly hraníc by mohli zvýšiť bezpečnosť a ochranu verejnosti, 
ale že si zároveň vyžadujú rozsiahlu a dôkladnú verejnú kontrolu a najvyššiu možnú 
úroveň transparentnosti, pokiaľ ide o posudzovanie rizika jednotlivých aplikácií, ako aj 
všeobecný prehľad o využívaní umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií v 
oblasti presadzovania práva a kontroly hraníc;  domnieva sa, že tieto technológie sú 
spojené so značnými etickými rizikami, ktoré sa musia primerane riešiť vzhľadom na 
možné nepriaznivé účinky na jednotlivcov, najmä pokiaľ ide o ich právo na súkromie, 
ochranu údajov a nediskrimináciu; zdôrazňuje, že zneužívanie týchto technológií sa 
môže stať priamou hrozbou pre demokraciu a že ich zavádzanie a využívanie musí byť 
v súlade so zásadami primeranosti a nevyhnutnosti, Chartou základných práv, ako aj 
príslušnými sekundárnymi právnymi predpismi Únie, ako sú pravidlá EÚ v oblasti 
ochrany údajov; zdôrazňuje, že umelá inteligencia by nikdy nemala nahradiť ľudí pri 
vydávaní rozsudkov; rozhodnutia, ako sú napríklad uloženie kaucie alebo 
podmienečného trestu, vypočutie pred súdom, alebo rozhodnutia založené výlučne na 
automatizovanom spracúvaní údajov, ktoré majú právny účinok na jednotlivcov alebo 
ktoré sa ich významným spôsobom týkajú, musia vždy zahŕňať zmysluplné posúdenie a 
uváženie zo strany človeka;

17. varuje, že vzhľadom na to, že rozhodnutia a opatrenia prijaté orgánmi presadzovania 
práva, a to aj prostredníctvom spracúvania údajov a umelej inteligencie, zasahujú do 
života a práv občanov, je potrebná maximálna opatrnosť, aby sa zabránilo nezákonnej 
diskriminácii a zameraniu sa na určitých jednotlivcov alebo skupiny ľudí vymedzené 
podľa rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, 
jazyka, náboženského presvedčenia alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, 
majetku, rodu, zdravotného postihnutia, veku, pohlavia, rodového vyjadrenia alebo 
identity, sexuálnej orientácie, pobytového statusu, zdravia alebo príslušnosti k 
národnostnej menšine, ktorá je často predmetom etnického profilovania alebo 
intenzívnejšieho presadzovania práva, ako aj jednotlivcov, ktorých vymedzujú osobitné 
charakteristiky; požaduje náležitú odbornú prípravu osôb získavajúcich údaje v prvej 
línii a používateľov tzv. spravodajských informácií odvodených z umelej inteligencie;

18. poukazuje na to, že možnosť týchto technológií používať osobné a iné ako osobné údaje 
na kategorizáciu a mikrozacielenie ľudí, identifikáciu zraniteľných miest jednotlivcov 



PE652.296v02-00 8/11 AD\1213879SK.docx

SK

alebo využívanie presných prediktívnych poznatkov, musí byť vyvážená účinne 
presadzovanou ochranou údajov a zásadami súkromia, ako je minimalizácia údajov, 
právom namietať proti profilovaniu a právom na správu vlastných údajov, právom na 
získanie vysvetlenia rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní údajov a 
ochranu súkromia už v štádiu návrhu, ako aj zásadami proporcionality, nevyhnutnosti a 
obmedzenia na základe prísne vymedzeného účelu; poukazuje na to, že zatiaľ čo 
niektoré modely prediktívneho vykonávania policajných funkcií sú šetrnejšie z hľadiska 
ochrany súkromia ako iné modely, keď sa napríklad pravdepodobnostné prognózy 
týkajú miest alebo udalostí, a nie jednotlivých osôb, ukázalo sa, že systémy 
prediktívneho vykonávania policajných funkcií ďalej vyostrujú nadmerné policajné 
zásahy v dôsledku vzniknutého zaujatia, ako je vytváranie profilov na základe rasy, 
alebo v prípade migrantského alebo robotníckeho pôvodu, a to aj vtedy, keď to 
nezodpovedá skutočnej úrovni trestnej činnosti;

19. zdôrazňuje, že občania majú právo dôverovať technológii, ktorú sami používajú, ako aj 
technológii, ktorú používajú iní; zdôrazňuje, že umelá inteligencia a robotika nie sú 
imúnne voči chybám, a preto zdôrazňuje význam práva na vysvetlenie, keď sú osoby 
podriadené rozhodovaniu na základe algoritmov, a potrebu transparentnosti algoritmov, 
keďže transparentnosť, pokiaľ ide o základnú logiku algoritmu, je pre dotknuté osoby 
veľmi dôležitá v záujme plnej ochrany ich základných práv; domnieva sa, že je 
potrebné, aby sa zákonodarcovia zaoberali komplexnou otázkou zodpovednosti, a že 
zodpovednosť za všetky aplikácie umelej inteligencie by mala vždy niesť osoba, či už 
fyzická alebo právnická; 

20. zdôrazňuje, že umelá inteligencia, robotika a súvisiace technológie sú globálne 
technológie a že tieto normy sa musia prijať na celom svete, aby sa zabezpečil ich 
budúci rozvoj v súlade s európskymi hodnotami a etickými normami; vyzýva Komisiu, 
aby sa zapojila do diplomatických výmen v oblasti umelej inteligencie na 
medzinárodných fórach s podobne zmýšľajúcimi partnermi, ako sú USA, skupina G7, 
skupina G20 a OECD, s cieľom stanoviť spoločné etické normy a usmernenia pre 
rozvoj umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií;

21 zdôrazňuje, že sa musí zaviesť jasný rámec využívania umelej inteligencie platformami 
sociálnych médií, ako aj požiadavky na transparentnosť pre používané algoritmy a ich 
kalibráciu, s cieľom zabrániť nadmernému odstraňovaniu obsahu a akejkoľvek forme 
filtrovania alebo cenzúry internetu;

22 konštatuje, že umelá inteligencia sa môže využívať na manipuláciu s rysmi tváre a 
audiovizuálnymi charakteristikami, čo sa často označuje ako deepfake; pripomína, že 
táto technika sa môže použiť na manipuláciu volieb, šírenie dezinformácií a iné 
nežiadúce konanie; žiada preto Komisiu, aby použila svoj etický rámec a v prípade 
všetkých materiálov využívajúcich deepfake alebo iných syntetických videí, ktoré 
vyzerajú realisticky, stanovila povinnosť uviesť, že nejde o originál, a aby zaviedla 
prísne obmedzenie, ak sa používajú na volebné účely;

23. navrhuje, aby sa vytvorilo odborné centrum, ktoré by spájalo akademickú obec, 
výskum, priemysel a jednotlivých odborníkov na úrovni Únie, ktoré bude buď 
neoddeliteľnou súčasťou takejto agentúry alebo s ňou bude spojené, s cieľom podporiť 
výmenu poznatkov a technických odborných znalostí a uľahčiť spoluprácu v celej EÚ a 
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mimo nej;

24. pripomína význam jazykovej a kultúrnej rozmanitosti; vyzýva preto Komisiu, aby 
použila svoj etický rámec na to, aby algoritmom umelej inteligencie nedovolila túto 
rozmanitosť obmedzovať, ale aby naďalej ponúkala prístup k širokému spektru obsahu, 
ktorý by nepredstavoval neprimerane len jeden jazykový a/alebo kultúrny model, a aby 
odsúdila všetky pokusy algoritmov, ktoré by viedli k obmedzeniu tejto rôznorodosti a 
ponúkali by len obsah zodpovedajúci už existujúcim vzorcom, alebo ktoré by mohli 
pôsobiť ako „komnaty ozvien“ brániace prístupu k väčšej rozmanitosti;

25. odporúča, aby Komisia preukázala, že jasne preskúmala, posúdila a upravila svoj 
koordinovaný plán v oblasti umelej inteligencie s cieľom riešiť závažné dôsledky 
umelej inteligencie pre základné práva, a aby načrtla, ako sa takéto riziká zmiernia v 
legislatívnom prístupe EÚ a pri vykonávaní národných stratégií členských štátov;
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