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NÁVRHY

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

A. keďže technológie umelej inteligencie sa rýchlo vyvíjajú a využívajú v mnohých 
odvetviach, čo predstavuje obrovské príležitosti pre členské štáty a ich občanov;

B. keďže používanie umelej inteligencie predstavuje aj riziká a vyvoláva obavy 
v súvislosti s etikou a transparentnosťou zberu, používania a šírenia údajov;

1. zdôrazňuje potrebu vybudovať dôveryhodný a bezpečný rámec na využívanie umelej 
inteligencie; domnieva sa, že využívanie umelej inteligencie v Únii a používanie 
osobných údajov občanov EÚ, ktoré so sebou prináša, by malo byť zakotvené v našich 
hodnotách a základných právach uznaných v Charte základných práv EÚ, napríklad 
v rámci ľudskej dôstojnosti a ochrany súkromia;

2. zdôrazňuje dôležitosť vytvorenia takého prostredia pre umelú inteligenciu, ktoré je 
schopné maximalizovať príležitosti a minimalizovať riziká technológií umelej 
inteligencie, a najmä predchádzať ich využívaniu na škodlivé účely; zdôrazňuje, že 
v takomto rámci by sa mali jasne určiť vhodné režimy povinnosti, zodpovednosti, 
bezpečnosti a vysledovateľnosti;

3. zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že umelá inteligencia už zo svojej podstaty zahŕňa 
spracúvanie údajov, musí dodržiavať právne predpisy EÚ o ochrane údajov;

4. zdôrazňuje, že ochrana sietí prepojenej umelej inteligencie a robotiky je nanajvýš 
dôležitá a že sa musia prijať spoľahlivé opatrenia s cieľom zabrániť narušeniu 
bezpečnosti, únikom údajov, narušeniu údajov (data poisoning), kybernetickým útokom 
a zneužívaniu osobných údajov;

5. zdôrazňuje, že je tiež potrebné, aby verejné nezávislé orgány na ochranu údajov 
monitorovali a účinne presadzovali dodržiavanie právnych predpisov o ochrane údajov;

6. poznamenáva, že je dôležité, aby algoritmy boli transparentné v záujme plnej ochrany 
základných práv; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa zákonodarcovia zaoberali 
komplexnou otázkou zodpovednosti, a že zodpovednosť v rámci všetkých aplikácií 
umelej inteligencie by mala vždy niesť osoba, či už fyzická alebo právnická.


