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Pozměňovací návrh 1
François-Xavier Bellamy

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že vytváření a používání 
umělé inteligence v oblasti kultury, 
vzdělávání a informační politiky vyvolává 
a bude vyvolávat celou řadu etických 
otázek;

1. připomíná, že vytváření a používání 
umělé inteligence v oblasti kultury, 
vzdělávání a informační politiky vyvolává 
a bude vyvolávat celou řadu etických 
otázek; vyzývá evropské instituce, aby se z 
dlouhodobého hlediska zapojily do úvah 
o dopadu umělé inteligence na naši 
demokratickou diskuzi, naši společnost 
a samotnou podstatu člověka, aby bylo 
možné otevřít cestu technologii, která by 
byla v souladu s naší svobodou, naším 
způsobem života a lidskými právy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že vytváření a používání 
umělé inteligence v oblasti kultury, 
vzdělávání a informační politiky vyvolává 
a bude vyvolávat celou řadu etických 
otázek;

1. připomíná, že vývoj, zavádění a 
používání umělé inteligence v oblasti 
kultury, vzdělávání a informační politiky 
vyvolává a bude vyvolávat celou řadu 
etických otázek; zdůrazňuje, že Unie by 
měla vést k etickému využívání umělé 
inteligence, které je nedílnou součástí 
evropských hodnot, a zajistit ochranu 
základních práv v rámci demokratičtější, 
spravedlivější a udržitelnější Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
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Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že vytváření a používání 
umělé inteligence v oblasti kultury, 
vzdělávání a informační politiky vyvolává 
a bude vyvolávat celou řadu etických 
otázek;

1. připomíná, že vytváření a používání 
umělé inteligence v oblasti kulturního 
a tvůrčího odvětví, vzdělávání 
a mediálních a online platforem nemá 
podobně jako v jiných odvětvích jen 
ohromný potenciál, ale vyvolává a bude 
vyvolávat celou řadu etických otázek, které 
je nutné řešit; zdůrazňuje však, že řádnou 
správu technologií je nutné zavádět tak, 
aby nedocházelo k omezování inovací či 
svobody projevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Alexander Bernhuber

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že vytváření a používání 
umělé inteligence v oblasti kultury, 
vzdělávání a informační politiky vyvolává 
a bude vyvolávat celou řadu etických 
otázek;

1. připomíná, že vytváření a používání 
umělé inteligence v oblasti kultury, 
vzdělávání a bezpečnostní a informační 
politiky vyvolává a bude vyvolávat celou 
řadu etických otázek; zdůrazňuje, že 
v souvislosti s umělou inteligencí je nutné 
mít neustále na paměti ochranu lidské 
důstojnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že vytváření a používání 
umělé inteligence v oblasti kultury, 
vzdělávání a informační politiky vyvolává 
a bude vyvolávat celou řadu etických 
otázek;

1. připomíná, že vývoj a používání 
umělé inteligence v oblasti kultury, 
vzdělávání a informační politiky vyvolává 
a bude vyvolávat celou řadu etických 
otázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že vytváření a používání 
umělé inteligence v oblasti kultury, 
vzdělávání a informační politiky vyvolává 
a bude vyvolávat celou řadu etických 
otázek;

1. připomíná, že vytváření a používání 
umělé inteligence v oblasti kultury, 
vzdělávání, sdělovacích prostředků a 
mládeže vyvolává a bude vyvolávat celou 
řadu etických otázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
kritéria pro používání umělé inteligence ve 
vzdělávání, sdělovacích prostředcích a 
tvůrčích odvětvích a vytvořit referenční 
standardy pro eticky zodpovědná a 
schválená použití technologií umělé 
inteligence v uvedených oblastech; 
zdůrazňuje, že tato kritéria musí být s 
ohledem na rozvoj technologií umělé 
inteligence soustavně upravována;

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
jasná, komplexní a přesně vymezená 
kritéria pro používání umělé inteligence 
ve vzdělávání, sdělovacích prostředcích, 
kulturním a tvůrčím odvětví a v rámci 
online platforem a vytvořit referenční 
standardy pro eticky zodpovědné a 
schválené používání technologií umělé 
inteligence v uvedených oblastech; 
zdůrazňuje, že tato kritéria musí být 
soustavně upravována, tak aby odrážela 
rozvoj technologií umělé inteligence, aby 
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bylo možné odpovědně využít celý její 
potenciál; poukazuje zejména na to, že je 
nutné zabývat se otázkou sběru dat 
soukromých uživatelů a zajištěním 
soukromí v oblasti vzdělávání a také 
otázkou odpovědnosti za škodu v případě, 
že by automatizované procesy výuky vedly 
k nechtěným výsledkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
François-Xavier Bellamy

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
kritéria pro používání umělé inteligence ve 
vzdělávání, sdělovacích prostředcích a 
tvůrčích odvětvích a vytvořit referenční 
standardy pro eticky zodpovědná a 
schválená použití technologií umělé 
inteligence v uvedených oblastech; 
zdůrazňuje, že tato kritéria musí být s 
ohledem na rozvoj technologií umělé 
inteligence soustavně upravována;

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
kritéria pro používání umělé inteligence 
ve vzdělávání, sdělovacích prostředcích a 
tvůrčích odvětvích a vytvořit referenční 
standardy pro eticky zodpovědná a 
schválená použití technologií umělé 
inteligence v uvedených oblastech; 
zdůrazňuje, že tato kritéria musí být s 
ohledem na rozvoj technologií umělé 
inteligence soustavně upravována; 
připomíná, že k zajištění důkladného 
rámce pro tyto algoritmy je nutné zavést 
zásady posuzování shody daného systému 
s ohledem na jeho specifikaci 
a na transparentnost, poctivost 
a spravedlnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
kritéria pro používání umělé inteligence ve 
vzdělávání, sdělovacích prostředcích a 
tvůrčích odvětvích a vytvořit referenční 
standardy pro eticky zodpovědná a 
schválená použití technologií umělé 
inteligence v uvedených oblastech; 
zdůrazňuje, že tato kritéria musí být s 
ohledem na rozvoj technologií umělé 
inteligence soustavně upravována;

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
kritéria pro používání umělé inteligence 
ve vzdělávání, sdělovacích prostředcích a 
tvůrčích odvětvích a vytvořit referenční 
standardy pro eticky zodpovědné a 
schválené používání technologií umělé 
inteligence v uvedených oblastech; 
zdůrazňuje, že tato kritéria musí být s 
ohledem na rozvoj technologií umělé 
inteligence soustavně upravována, a to v 
souladu s příslušnými etickými komisemi, 
které odpovídají za vypracování 
pracovního základu v souladu 
s kulturními hodnotami Evropské unie 
a ustanoveními právního rámce;

Or. es

Pozměňovací návrh 10
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
kritéria pro používání umělé inteligence ve 
vzdělávání, sdělovacích prostředcích a 
tvůrčích odvětvích a vytvořit referenční 
standardy pro eticky zodpovědná a 
schválená použití technologií umělé 
inteligence v uvedených oblastech; 
zdůrazňuje, že tato kritéria musí být s 
ohledem na rozvoj technologií umělé 
inteligence soustavně upravována;

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
kritéria pro vývoj, zavádění a používání 
umělé inteligence ve vzdělávání, 
sdělovacích prostředcích a kulturním 
a tvůrčím odvětví a vytvořit referenční 
standardy pro eticky zodpovědná a 
schválená použití technologií umělé 
inteligence v uvedených oblastech; 
zdůrazňuje, že tato kritéria musí být s 
ohledem na rozvoj technologií umělé 
inteligence soustavně upravována 
a zaměřovat se na prosazování nejvyššího 
společného veřejného blaha ve 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Bernard Guetta, 
Radka Maxová, Morten Løkkegaard, Monica Semedo
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
kritéria pro používání umělé inteligence ve 
vzdělávání, sdělovacích prostředcích a 
tvůrčích odvětvích a vytvořit referenční 
standardy pro eticky zodpovědná a 
schválená použití technologií umělé 
inteligence v uvedených oblastech; 
zdůrazňuje, že tato kritéria musí být s 
ohledem na rozvoj technologií umělé 
inteligence soustavně upravována;

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
kritéria pro používání umělé inteligence 
ve vzdělávání, sdělovacích prostředcích a 
tvůrčích odvětvích a vytvořit referenční 
standardy pro eticky zodpovědné a 
schválené používání technologií umělé 
inteligence v uvedených oblastech, 
mj. jasný systém odpovědnosti za škodu 
způsobenou výrobky, které jsou výsledkem 
používání umělé inteligence; zdůrazňuje, 
že tato kritéria musí být s ohledem na 
rozvoj technologií umělé inteligence 
soustavně upravována;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
kritéria pro používání umělé inteligence ve 
vzdělávání, sdělovacích prostředcích a 
tvůrčích odvětvích a vytvořit referenční 
standardy pro eticky zodpovědná a 
schválená použití technologií umělé 
inteligence v uvedených oblastech; 
zdůrazňuje, že tato kritéria musí být s 
ohledem na rozvoj technologií umělé 
inteligence soustavně upravována;

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
kritéria pro používání umělé inteligence 
ve vzdělávání, sdělovacích prostředcích, s 
ohledem na mládež a v tvůrčích odvětvích 
a vytvořit referenční standardy pro eticky 
zodpovědné a schválené používání 
technologií umělé inteligence v uvedených 
oblastech; zdůrazňuje, že tato kritéria musí 
být s ohledem na rozvoj technologií umělé 
inteligence soustavně upravována, tak aby 
měl každý možnost využívat výhod 
spojených s používáním umělé 
inteligence;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
kritéria pro používání umělé inteligence ve 
vzdělávání, sdělovacích prostředcích a 
tvůrčích odvětvích a vytvořit referenční 
standardy pro eticky zodpovědná a 
schválená použití technologií umělé 
inteligence v uvedených oblastech; 
zdůrazňuje, že tato kritéria musí být s 
ohledem na rozvoj technologií umělé 
inteligence soustavně upravována;

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
zvlášť uzpůsobená kritéria pro používání 
umělé inteligence ve vzdělávání, 
sdělovacích prostředcích a tvůrčích 
odvětvích a přihlížet přitom k odlišným 
potřebám a specifikacím v každé oblasti, 
aby bylo zajištěno eticky zodpovědné a 
schválené používání technologií umělé 
inteligence v uvedených oblastech; 
zdůrazňuje, že tato kritéria musí být s 
ohledem na rozvoj technologií umělé 
inteligence soustavně upravována;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Alexander Bernhuber

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
kritéria pro používání umělé inteligence ve 
vzdělávání, sdělovacích prostředcích a 
tvůrčích odvětvích a vytvořit referenční 
standardy pro eticky zodpovědná a 
schválená použití technologií umělé 
inteligence v uvedených oblastech; 
zdůrazňuje, že tato kritéria musí být s 
ohledem na rozvoj technologií umělé 
inteligence soustavně upravována;

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
kritéria pro používání umělé inteligence 
ve vzdělávání, výzkumu, bezpečnostní 
politice, sdělovacích prostředcích a 
tvůrčích odvětvích a vytvořit referenční 
standardy pro eticky zodpovědné a 
schválené používání technologií umělé 
inteligence v uvedených oblastech; 
zdůrazňuje, že tato kritéria musí být s 
ohledem na rozvoj technologií umělé 
inteligence soustavně upravována;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
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Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
kritéria pro používání umělé inteligence ve 
vzdělávání, sdělovacích prostředcích a 
tvůrčích odvětvích a vytvořit referenční 
standardy pro eticky zodpovědná a 
schválená použití technologií umělé 
inteligence v uvedených oblastech; 
zdůrazňuje, že tato kritéria musí být s 
ohledem na rozvoj technologií umělé 
inteligence soustavně upravována;

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
kritéria pro používání umělé inteligence 
ve vzdělávání, sdělovacích prostředcích a 
tvůrčích odvětvích a stanovit zásady eticky 
zodpovědného a důvěryhodného používání 
technologií umělé inteligence v uvedených 
oblastech; zdůrazňuje, že musí existovat 
možnost úpravy těchto kritérií s ohledem 
na rozvoj technologií umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že právo na kvalitní 
vzdělávání na všech úrovních má každé 
dítě; vyzývá proto k vypracování, zavedení 
a používání kvalitních systémů umělé 
inteligence, které by umožnily vytvořit 
a zajistit kvalitní vzdělávací nástroje 
na všech úrovních pro všechny, 
a zdůrazňuje, že zavedení těchto nových 
systémů ve školách by nemělo vést k ještě 
větším rozdílům v digitalizaci společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí, že se ve školách a 
na univerzitách stále více používají 
personalizované výukové systémy založené 
na umělé inteligenci, což posouvá úlohu 
učitelů ve vzdělávacím procesu spíše k 
úloze pomocníků; zdůrazňuje, že tento 
posun by měly odrážet i školní osnovy;

3. je si vědom mimořádného 
potenciálu, který má umělá inteligence a 
robotika v oblasti vzdělávání, zejména 
z hlediska snížení pracovní zátěže učitelů 
a řešení narůstajících problémů s 
nedostatkem pedagogů; poukazuje však 
na to, že přesto, že je zavádění výukových 
a učebních aplikací založených na umělé 
inteligenci na různé úrovni vzdělávání 
pomalé, nejenže mění úlohu učitelů 
v procesu výuky, ale i samotný proces 
výuky; zdůrazňuje, že tento postupný 
posun by měly odrážet i školní osnovy 
a metody používané k vydávání instrukcí; 
domnívá se, že je nutné zdokonalit 
dovednosti učitelů nad rámec základních 
dovedností v oblasti IKT, aby bylo možné 
nejen plně využít potenciálu umělé 
inteligence, ale také pochopit její omezení 
a přispět k rozpoznání potenciálních 
etických problémů v oblasti vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
François-Xavier Bellamy

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí, že se ve školách a 
na univerzitách stále více používají 
personalizované výukové systémy založené 
na umělé inteligenci, což posouvá úlohu 
učitelů ve vzdělávacím procesu spíše k 
úloze pomocníků; zdůrazňuje, že tento 
posun by měly odrážet i školní osnovy;

3. bere na vědomí, že používání 
personalizovaných výukových systémů 
založených na umělé inteligenci nemůže 
nahradit vztah s učitelem v rámci výuky, 
jelikož pomoc, kterou poskytují učitelé 
žákům a studentům, předpokládá lidský 
vztah a pedagogické zkušenosti, jež 
nemůže zajistit žádný algoritmus; dodává 
navíc, že v kontextu rozvoje digitálního 
prostředí má pro zajištění svobody člověka 
s ohledem na digitální prostředky 
mimořádný význam obecná kultura, 
kterou musejí učitelé více než kdy jindy 
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předávat mladým generacím;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí, že se ve školách a 
na univerzitách stále více používají 
personalizované výukové systémy 
založené na umělé inteligenci, což posouvá 
úlohu učitelů ve vzdělávacím procesu 
spíše k úloze pomocníků; zdůrazňuje, že 
tento posun by měly odrážet i školní 
osnovy;

3. bere na vědomí, že se ve školách a 
na univerzitách stále více používají 
výukové systémy založené na technice 
a umělé inteligenci; zdůrazňuje, že 
vzdělávání by mělo občanům umožňovat, 
aby si osvojili nové způsoby myšlení, 
jejichž součástí bude gramotnost v oblasti 
umělé inteligence, „algoritmická 
informovanost“ a schopnost posoudit vliv 
umělé inteligence na informace, znalosti 
a rozhodování; zdůrazňuje, že by se to 
mělo odrážet i ve školních osnovách;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí, že se ve školách a 
na univerzitách stále více používají 
personalizované výukové systémy založené 
na umělé inteligenci, což posouvá úlohu 
učitelů ve vzdělávacím procesu spíše k 
úloze pomocníků; zdůrazňuje, že tento 
posun by měly odrážet i školní osnovy;

3. bere na vědomí, že se ve školách a 
na univerzitách stále více používají 
personalizované výukové systémy založené 
na umělé inteligenci, což posouvá úlohu 
učitelů ve vzdělávacím procesu spíše k 
úloze pomocníků; zdůrazňuje, že tento 
posun by měly odrážet i školní osnovy, 
poukazuje však zároveň na to, že osobám, 
které se snaží o získání vhodných 
dovedností a také specializovaného 
proškolení v oblasti informačních 
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a komunikačních technologií, je nutné 
zajistit finanční a technickou podporu;

Or. el

Pozměňovací návrh 21
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Bernard Guetta, 
Radka Maxová, Morten Løkkegaard, Monica Semedo

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí, že se ve školách a 
na univerzitách stále více používají 
personalizované výukové systémy založené 
na umělé inteligenci, což posouvá úlohu 
učitelů ve vzdělávacím procesu spíše k 
úloze pomocníků; zdůrazňuje, že tento 
posun by měly odrážet i školní osnovy;

3. bere na vědomí, že se ve školách a 
na univerzitách stále více používají 
personalizované výukové systémy založené 
na umělé inteligenci, což na základě 
individuálního přístupu ke kontrole a 
výuce mění úlohu učitelů ve vzdělávacím 
procesu; zdůrazňuje, že tento posun by se 
měl odrážet ve školních osnovách i 
v pedagogickém vzdělávání; připomíná, že 
umělá inteligence by měla vždy fungovat 
jen jako podpora, a neměla by nahrazovat 
výuku ze strany učitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí, že se ve školách a 
na univerzitách stále více používají 
personalizované výukové systémy založené 
na umělé inteligenci, což posouvá úlohu 
učitelů ve vzdělávacím procesu spíše k 
úloze pomocníků; zdůrazňuje, že tento 
posun by měly odrážet i školní osnovy;

3. bere na vědomí, že se ve školách a 
na univerzitách stále více používají 
personalizované výukové systémy založené 
na umělé inteligenci, což posouvá úlohu 
učitelů ve vzdělávacím procesu spíše k 
úloze pomocníků; zdůrazňuje, že tento 
posun by měly odrážet i školní osnovy a že 
je nutné zajistit zvláštní vzdělávání 
odborných pracovníků v oblasti 
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(formálního a neformálního) vzdělávání a 
také studentů;

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí, že se ve školách a 
na univerzitách stále více používají 
personalizované výukové systémy založené 
na umělé inteligenci, což posouvá úlohu 
učitelů ve vzdělávacím procesu spíše k 
úloze pomocníků; zdůrazňuje, že tento 
posun by měly odrážet i školní osnovy;

3. bere na vědomí, že se ve školách a 
na univerzitách stále více používají 
personalizované výukové systémy založené 
na umělé inteligenci a že se úloha učitelů 
ve vzdělávacím procesu posouvá směrem k 
úloze pomocníků a poradců; zdůrazňuje, 
že v případě, že se tato změna odráží 
v učebních osnovách určených pro 
studenty, měla by se opírat o hodnoty 
zaměřené na člověka, které umožňují 
kontrolu a dohled ze strany učitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí, že se ve školách a 
na univerzitách stále více používají 
personalizované výukové systémy založené 
na umělé inteligenci, což posouvá úlohu 
učitelů ve vzdělávacím procesu spíše k 
úloze pomocníků; zdůrazňuje, že tento 
posun by měly odrážet i školní osnovy;

3. bere na vědomí, že se ve školách a 
na univerzitách stále více používá 
specializovaná robotika a personalizované 
výukové systémy založené na umělé 
inteligenci, což vede ke změně 
vzdělávacího procesu; zdůrazňuje, že tento 
posun by měly odrážet i školní osnovy; 
poukazuje na to, že s ohledem na etické 
aspekty vzdělávání je nutné vytvořit určité 
pokyny;
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Or. en

Pozměňovací návrh 25
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí, že se ve školách a 
na univerzitách stále více používají 
personalizované výukové systémy založené 
na umělé inteligenci, což posouvá úlohu 
učitelů ve vzdělávacím procesu spíše k 
úloze pomocníků; zdůrazňuje, že tento 
posun by měly odrážet i školní osnovy;

3. bere na vědomí, že se ve školách a 
na univerzitách stále více používají 
personalizované výukové systémy založené 
na umělé inteligenci, což postupně 
posouvá úlohu učitelů ve vzdělávacím 
procesu spíše k úloze pomocníků; 
zdůrazňuje, že tento posun by se měl 
neustále přehodnocovat a v případě 
nutnosti by jej měly odrážet i školní 
osnovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Alexander Bernhuber

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí, že se ve školách a 
na univerzitách stále více používají 
personalizované výukové systémy založené 
na umělé inteligenci, což posouvá úlohu 
učitelů ve vzdělávacím procesu spíše k 
úloze pomocníků; zdůrazňuje, že tento 
posun by měly odrážet i školní osnovy;

3. bere na vědomí, že se ve školách, 
na odborných vysokých školách 
a univerzitách stále více používají 
personalizované výukové systémy založené 
na umělé inteligenci, což posouvá úlohu 
učitelů ve vzdělávacím procesu mj. spíše k 
úloze pomocníků; zdůrazňuje, že tento 
posun by měly odrážet i školní osnovy;

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Dace Melbārde
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že pokud se při výběru 
potenciálních studentů používá počítačová 
výuka, je nutné zavést příslušné záruky, 
mj. informovat uchazeče o těchto 
postupech a o jejich právech v daném 
ohledu; poukazuje na to, že je nutné, aby 
se příslušné algoritmy testovaly 
na velkých souborech údajů, aby se 
zabránilo nespravedlivé diskriminaci 
určitých skupin studentů; domnívá se, že 
je nutné zajistit možnost vysvětlení 
příslušných rozhodnutí přijímaných na 
základě automatizovaných procesů, 
v případě nutnosti i odmítnutým 
uchazečům;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. požaduje, aby byla s cílem 
transformovat a aktualizovat naše 
vzdělávací systémy, připravit naše 
vzdělávací zařízení na všech úrovních a 
vybavit učitele a žáky dovednostmi 
a schopnostmi vypracována celounijní 
strategie v oblasti umělé inteligence, 
robotiky a souvisejících technologií; 
domnívá se, že etický rámec by měl 
obsahovat také soubor etických 
doporučení, která by pomohla řešit 
problematiku umělé inteligence, robotiky 
a souvisejících technologií v oblasti 
vzdělávání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že v případě dětí je s 
ohledem na údaje, které by bylo možné 
shromažďovat pomocí technologií umělé 
inteligence, zapotřebí přijmout zvláštní 
opatření na jejich ochranu, a připomíná, 
že je nutné přijmout etické nařízení, které 
by zajistilo příslušnou míru ochrany 
a normy týkající se ochrany osobních 
údajů, zejména pokud jde o jejich 
vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že učitelé hrají ve 
vzdělávacím procesu důležitou úlohu 
a musejí být obeznámeni se systémy umělé 
inteligence, které budou za tímto účelem 
používat, aniž by však docházelo 
k omezování jejich úlohy a fyzické 
přítomnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 31
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že je důležité, aby se ve 
školách a na univerzitách používala 
umělá inteligence, robotika a související 
technologie, neboť jim umožní přijmout 
nové, účinnější metody výuky, které 
povedou k vyšší úspěšnosti žáků a 
studentů; poukazuje na to, že je důležité 
poskytovat učitelům, žákům a studentům 
poznatky týkající etických aspektů 
používání umělé inteligence, robotiky a 
souvisejících technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. konstatuje, že pokud je do tvorby 
děl zapojena umělá inteligence, je nutné 
ujasnit pojem umění a kulturních 
a tvůrčích děl a také úlohu člověka coby 
tvůrce a umělce; zdůrazňuje, že je nutné 
ujasnit také rámec práv duševního 
vlastnictví, který by se vztahoval na díla 
vytvořená pomocí umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité 
zajistit v celé Unii a v členských státech 
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otevřený a rovný přístup k umělé 
inteligenci, robotice a souvisejícím 
technologiím; domnívá se, že unijní 
podpora výzkumu a inovací v oblasti 
umělé inteligence, robotiky a souvisejících 
technologií by měla být široce dostupná 
v celé Unii; poukazuje v tomto ohledu na 
význam zvláštní podpory, která by se měla 
poskytovat vývojářům umělé inteligence a 
příjemcům ze znevýhodněných skupin 
a skupin osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
François-Xavier Bellamy

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává velký potenciál umělé 
inteligence v informační oblasti a ve 
sdělovacích prostředcích; zdůrazňuje, že 
bez odpovídající regulace by mohla mít 
umělá inteligence eticky nepříznivé dopady 
spočívající v šíření falešných zpráv, 
vytváření informačních bublin a zneužívání 
předpojatostí, které jsou do algoritmů 
umělé inteligence zabudovány;

4. uznává velký potenciál umělé 
inteligence v informační oblasti a ve 
sdělovacích prostředcích; zdůrazňuje, že 
bez odpovídající regulace by mohla mít 
umělá inteligence eticky nepříznivé dopady 
spočívající v šíření falešných zpráv, 
vytváření informačních bublin a zneužívání 
předpojatostí, které jsou do algoritmů 
umělé inteligence zabudovány; připomíná, 
že jednou z nezbytných podmínek toho, 
aby mohli občané neomezeně uplatňovat 
základní lidská práva, která jsou uvedena 
v článku 19 Všeobecné deklarace lidských 
práv, v němž se uvádí, že „každý má právo 
na svobodu přesvědčení a projevu; toto 
právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu 
pro své přesvědčení, a zahrnuje právo 
vyhledávat, přijímat a rozšiřovat 
informace a myšlenky jakýmikoli 
prostředky a bez ohledu na hranice“, je 
svobodné a úplné vzdělání; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 35
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává velký potenciál umělé 
inteligence v informační oblasti a ve 
sdělovacích prostředcích; zdůrazňuje, že 
bez odpovídající regulace by mohla mít 
umělá inteligence eticky nepříznivé dopady 
spočívající v šíření falešných zpráv, 
vytváření informačních bublin a zneužívání 
předpojatostí, které jsou do algoritmů 
umělé inteligence zabudovány;

4. uznává rostoucí potenciál umělé 
inteligence v informační oblasti, ve 
sdělovacích prostředcích a na 
internetových platformách, mj. coby 
výkonného nástroje k boji proti 
dezinformacím; je však znepokojen jejím 
dvojím používáním v této oblasti, zejména 
její schopností manipulovat pomocí 
internetu veřejným míněním a vzestupem 
počítačové propagandy šířené pomocí 
umělé inteligence a stále častějším 
šířením falešných zpráv; zdůrazňuje, že 
nebude-li umělá inteligence správně 
pochopena a řádně regulována, mohla by 
mít eticky nepříznivý dopad, mj. na 
vytváření informačních bublin a zneužívání 
předpojatostí, které jsou do algoritmů 
umělé inteligence zabudovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává velký potenciál umělé 
inteligence v informační oblasti a ve 
sdělovacích prostředcích; zdůrazňuje, že 
bez odpovídající regulace by mohla mít 
umělá inteligence eticky nepříznivé dopady 
spočívající v šíření falešných zpráv, 
vytváření informačních bublin a zneužívání 
předpojatostí, které jsou do algoritmů 
umělé inteligence zabudovány;

4. uznává velký potenciál umělé 
inteligence v informační oblasti a ve 
sdělovacích prostředcích; zdůrazňuje, že 
bez odpovídající regulace by mohla mít 
umělá inteligence eticky nepříznivé dopady 
spočívající v šíření falešných zpráv, 
vytváření informačních bublin a zneužívání 
předpojatostí, které jsou do algoritmů 
umělé inteligence zabudovány; vyzývá 
k etickému používání technologií 
založených na umělé inteligenci v oblasti 
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sdělovacích prostředků; varuje před riziky 
cenzury založené na technologiích 
a upozorňuje, že je nutné vytvořit etický 
rámec na ochranu svobody slova;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává velký potenciál umělé 
inteligence v informační oblasti a ve 
sdělovacích prostředcích; zdůrazňuje, že 
bez odpovídající regulace by mohla mít 
umělá inteligence eticky nepříznivé 
dopady spočívající v šíření falešných 
zpráv, vytváření informačních bublin a 
zneužívání předpojatostí, které jsou do 
algoritmů umělé inteligence zabudovány;

4. uznává velký potenciál umělé 
inteligence v informační oblasti a ve 
sdělovacích prostředcích; zdůrazňuje, že 
bez odpovídající regulace by mohly mít 
technologie založené na umělé inteligenci 
eticky nepříznivé dopady spočívající ve 
využívání neobjektivních údajů 
a algoritmů, které by mohly vést k šíření 
dezinformací a nepravdivých zpráv 
a k vytváření informačních bublin;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává velký potenciál umělé 
inteligence v informační oblasti a ve 
sdělovacích prostředcích; zdůrazňuje, že 
bez odpovídající regulace by mohla mít 
umělá inteligence eticky nepříznivé 
dopady spočívající v šíření falešných 
zpráv, vytváření informačních bublin a 
zneužívání předpojatostí, které jsou do 
algoritmů umělé inteligence zabudovány;

4. uznává velký potenciál umělé 
inteligence v informační oblasti a ve 
sdělovacích prostředcích; zdůrazňuje, že je 
nutné věnovat zvláštní pozornost 
nebezpečí zneužívání a možného 
nepříznivého dopadu šíření dezinformací 
a falešných zpráv, vytváření informačních 
bublin a zneužívání předpojatostí, které 
jsou do algoritmů umělé inteligence 
zabudovány;
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Or. en

Pozměňovací návrh 39
Alexander Bernhuber

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává velký potenciál umělé 
inteligence v informační oblasti a ve 
sdělovacích prostředcích; zdůrazňuje, že 
bez odpovídající regulace by mohla mít 
umělá inteligence eticky nepříznivé dopady 
spočívající v šíření falešných zpráv, 
vytváření informačních bublin a zneužívání 
předpojatostí, které jsou do algoritmů 
umělé inteligence zabudovány;

4. uznává velký potenciál umělé 
inteligence v informační oblasti a ve 
sdělovacích prostředcích; zdůrazňuje, že 
bez odpovědného používání by mohla mít 
umělá inteligence eticky nepříznivé dopady 
spočívající v šíření falešných zpráv, 
vytváření informačních bublin a zneužívání 
předpojatostí, které jsou do algoritmů 
umělé inteligence zabudovány;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává velký potenciál umělé 
inteligence v informační oblasti a ve 
sdělovacích prostředcích; zdůrazňuje, že 
bez odpovídající regulace by mohla mít 
umělá inteligence eticky nepříznivé dopady 
spočívající v šíření falešných zpráv, 
vytváření informačních bublin a zneužívání 
předpojatostí, které jsou do algoritmů 
umělé inteligence zabudovány;

4. uznává velký potenciál umělé 
inteligence v informační oblasti a ve 
sdělovacích prostředcích; zdůrazňuje, že 
bez odpovídající regulace by mohla mít 
umělá inteligence eticky nepříznivé dopady 
spočívající ve vytváření a šíření falešných 
zpráv, vytváření informačních bublin 
a zneužívání předpojatostí, které jsou do 
algoritmů umělé inteligence zabudovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marcel Kolaja
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že používání určitých 
druhů umělé inteligence, jako jsou 
systémy na rozpoznávání obličejů 
a detekci chování, může mít nepříznivý 
vliv na úlohu sdělovacích prostředků 
a novinářů coby strážců demokracie; 
zdůrazňuje proto, že je nutné zakázat 
používání těchto systémů na veřejných 
místech;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že vzdělávání by mělo 
občanům umožňovat, aby si osvojili nové 
podoby kritického myšlení, jejichž 
součástí bude algoritmická informovanost 
a schopnost uvažovat o vlivu umělé 
inteligence na informace, znalosti a 
rozhodování;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že vzdělávání by mělo 
občanům umožňovat, aby si osvojili nové 

5. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo 
možné kriticky posuzovat tento nový vývoj 
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podoby kritického myšlení, jejichž součástí 
bude algoritmická informovanost a 
schopnost uvažovat o vlivu umělé 
inteligence na informace, znalosti a 
rozhodování;

a pochopit jej, je nutné zajistit mediální 
gramotnost; vyzývá proto členské státy k 
tomu, aby investovaly do vzdělávání v 
oblasti mediální gramotnosti, tak aby byli 
všichni občané, včetně ohrožených 
sociálních skupin, schopni si od raného 
věku osvojit nové způsoby kritického 
myšlení, jejichž součástí bude algoritmická 
informovanost a schopnost uvažovat o 
vlivu umělé inteligence na informace, 
znalosti a rozhodování, tak aby z 
transformace unijního hospodářství 
založené na umělé inteligenci měli 
prospěch všichni občané v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že vzdělávání by mělo 
občanům umožňovat, aby si osvojili nové 
podoby kritického myšlení, jejichž součástí 
bude algoritmická informovanost a 
schopnost uvažovat o vlivu umělé 
inteligence na informace, znalosti a 
rozhodování;

5. zdůrazňuje, že na základě 
formálního a neformálního vzdělávání je 
nutné zvyšovat informovanost široké 
veřejnosti, pokud jde o úlohu a dopad 
umělé inteligence, mj. o používání 
algoritmů a jejich dopadu na práci, 
soukromí a jiné oblasti; domnívá se, že 
vzdělávání by mělo občanům umožňovat, 
aby si osvojili kritické myšlení a digitální 
gramotnost, jejichž součástí bude 
algoritmická informovanost a schopnost 
uvažovat o vlivu umělé inteligence na 
informace, znalosti a rozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že vzdělávání by mělo 
občanům umožňovat, aby si osvojili nové 
podoby kritického myšlení, jejichž součástí 
bude algoritmická informovanost a 
schopnost uvažovat o vlivu umělé 
inteligence na informace, znalosti a 
rozhodování;

5. zdůrazňuje, že vzdělávání by mělo 
občanům umožňovat, aby si osvojili nové 
podoby kritického myšlení, jejichž součástí 
bude algoritmická informovanost a 
schopnost uvažovat o vlivu umělé 
inteligence na informace, znalosti a 
rozhodování; doporučuje, aby Komise 
podporovala takové formáty vzdělávání 
dětí a dospělých, které budou umělou 
inteligenci, robotiku a související 
technologie využívat; 

Or. en

Pozměňovací návrh 46
François-Xavier Bellamy

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že vzdělávání by mělo 
občanům umožňovat, aby si osvojili nové 
podoby kritického myšlení, jejichž součástí 
bude algoritmická informovanost a 
schopnost uvažovat o vlivu umělé 
inteligence na informace, znalosti a 
rozhodování;

5. zdůrazňuje, že vzdělávání by mělo 
občanům umožňovat, aby si osvojili nové 
podoby kritického myšlení, jejichž součástí 
bude algoritmická informovanost a 
schopnost uvažovat o vlivu umělé 
inteligence na informace, znalosti a 
rozhodování; dále zdůrazňuje, že by 
vzdělávání mělo občanům umožnit 
chápat, jak jsou systémy IT využívány při 
výběru, interpretaci, ukládání a 
znázorňování údajů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že vzdělávání by mělo 
občanům umožňovat, aby si osvojili nové 
podoby kritického myšlení, jejichž součástí 
bude algoritmická informovanost a 
schopnost uvažovat o vlivu umělé 
inteligence na informace, znalosti a 
rozhodování;

5. zdůrazňuje, že vzdělávání by mělo 
občanům umožňovat, aby si osvojili nové 
podoby kritického myšlení, jejichž součástí 
bude algoritmická informovanost a 
schopnost uvažovat o vlivu umělé 
inteligence na informace, znalosti a 
rozhodování; tyto dovednosti jsou 
každopádně potřebné při studiu 
humanitních věd a měly by být i nadále 
pěstovány;

Or. es

Pozměňovací návrh 48
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že vzdělávání by mělo 
občanům umožňovat, aby si osvojili nové 
podoby kritického myšlení, jejichž součástí 
bude algoritmická informovanost a 
schopnost uvažovat o vlivu umělé 
inteligence na informace, znalosti a 
rozhodování;

5. zdůrazňuje, že vzdělávání by mělo 
občanům umožňovat, aby si osvojili nové 
podoby kritického myšlení;  vyzývá k 
tomu, aby na všech úrovních vzdělávání 
byly vytvořeny nástroje pro pěstování 
digitální gramotnosti, které budou 
zahrnovat algoritmickou a datovou 
informovanost a schopnost uvažovat o 
vlivu umělé inteligence na informace, 
znalosti a rozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Bernard Guetta, 
Radka Maxová, Morten Løkkegaard, Monica Semedo

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že vzdělávání by mělo 5. zdůrazňuje, že vzdělávání by mělo 
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občanům umožňovat, aby si osvojili nové 
podoby kritického myšlení, jejichž součástí 
bude algoritmická informovanost a 
schopnost uvažovat o vlivu umělé 
inteligence na informace, znalosti a 
rozhodování;

občanům umožňovat, aby si osvojili nové 
podoby kritického myšlení, jejichž součástí 
bude algoritmická informovanost, 
pochopení toho, jak funguje umělá 
inteligence a proč u ní nutně dochází ke 
zkreslení, a schopnost uvažovat o vlivu 
umělé inteligence na informace, znalosti a 
rozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že s ohledem na velký 
význam vzdělávání pro budoucnost 
nezletilých je třeba věnovat zvláštní 
pozornost posílení práv nezletilých, 
zejména práva na soukromí a na přístup 
ke vzdělání, a to za všech okolností při 
zajištění rovných příležitostí;

Or. es

Pozměňovací návrh 51
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje na význam 
transparentnosti a odpovědnosti v 
souvislosti s algoritmy, které používají 
společnosti provozující streamingové 
služby, neboť je třeba zajistit přístup ke 
kulturně a jazykově různorodému obsahu; 
zdůrazňuje, že příslušné algoritmy je třeba 
koncipovat tak, aby neupřednostňovaly 
určitá díla tím, že budou 

6. upozorňuje na význam 
transparentnosti a odpovědnosti v 
souvislosti s algoritmy, které používají 
společnosti provozující streamingové 
služby, neboť je třeba zajistit přístup ke 
kulturně a jazykově různorodému obsahu;
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„personalizované“ návrhy omezovat na 
nejpopulárnější díla;

Or. es

Pozměňovací návrh 52
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje na význam 
transparentnosti a odpovědnosti v 
souvislosti s algoritmy, které používají 
společnosti provozující streamingové 
služby, neboť je třeba zajistit přístup ke 
kulturně a jazykově různorodému obsahu; 
zdůrazňuje, že příslušné algoritmy je třeba 
koncipovat tak, aby neupřednostňovaly 
určitá díla tím, že budou 
„personalizované“ návrhy omezovat na 
nejpopulárnější díla;

6. poukazuje na významný rozdíl 
mezi transparentností algoritmů a 
transparentností v jejich používání; 
upozorňuje na význam transparentnosti a 
odpovědnosti v souvislosti s algoritmy, 
které používají systémy s umělou 
inteligencí, jako například společnosti 
provozující streamingové služby, neboť je 
třeba zajistit přístup ke kulturně a jazykově 
různorodému obsahu;  zdůrazňuje, že 
příslušné algoritmy by neměly nahrazovat 
ani omezovat uživatelská rozhodnutí a 
měly by být koncipovány tak, aby 
neupřednostňovaly určitý obsah tím, že 
budou „personalizované“ návrhy omezovat 
na nejpopulárnější obsahy, ale tak, aby 
rozšiřovaly výběr možností tím, že dovolí, 
aby jednotlivé platformy třídily a 
prezentovaly svůj obsah v rámci různých 
kategorií a na základě řady faktorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Bernard Guetta, 
Radka Maxová, Morten Løkkegaard, Monica Semedo

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje na význam 6. upozorňuje na význam 
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transparentnosti a odpovědnosti v 
souvislosti s algoritmy, které používají 
společnosti provozující streamingové 
služby, neboť je třeba zajistit přístup ke 
kulturně a jazykově různorodému obsahu; 
zdůrazňuje, že příslušné algoritmy je třeba 
koncipovat tak, aby neupřednostňovaly 
určitá díla tím, že budou „personalizované“ 
návrhy omezovat na nejpopulárnější díla;

transparentnosti a odpovědnosti v 
souvislosti s algoritmy, které používají 
společnosti provozující streamingové 
služby, neboť je třeba zajistit přístup ke 
kulturně a jazykově různorodému obsahu; 
věří, že každý uživatel by měl být řádně 
informován o tom, že je k doporučení 
obsahu a optimalizaci jeho výběru 
používán algoritmus; zdůrazňuje, že 
příslušné algoritmy je třeba koncipovat tak, 
aby neupřednostňovaly určitá díla tím, že 
budou „personalizované“ návrhy omezovat 
na nejpopulárnější díla; domnívá se, že 
každý uživatel by měl být rovněž schopen 
doporučování obsahu umělou inteligencí 
deaktivovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje na význam 
transparentnosti a odpovědnosti v 
souvislosti s algoritmy, které používají 
společnosti provozující streamingové 
služby, neboť je třeba zajistit přístup ke 
kulturně a jazykově různorodému obsahu; 
zdůrazňuje, že příslušné algoritmy je třeba 
koncipovat tak, aby neupřednostňovaly 
určitá díla tím, že budou „personalizované“ 
návrhy omezovat na nejpopulárnější díla;

6. upozorňuje na význam 
transparentnosti a odpovědnosti v 
souvislosti s algoritmy, které používají 
společnosti provozující streamingové 
služby, neboť je třeba zajistit přístup ke 
kulturně a jazykově různorodému obsahu; 
zdůrazňuje, že příslušné algoritmy je třeba 
koncipovat tak, aby odrážely kulturní 
rozmanitost našich společností a 
neupřednostňovaly určitá díla tím, že 
budou „personalizované“ návrhy omezovat 
na nejpopulárnější díla; navrhuje také, že 
by se tato transparentnost algoritmů 
mohla nakonec využít k propagaci 
evropštějších děl;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
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Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje na význam 
transparentnosti a odpovědnosti v 
souvislosti s algoritmy, které používají 
společnosti provozující streamingové 
služby, neboť je třeba zajistit přístup ke 
kulturně a jazykově různorodému obsahu; 
zdůrazňuje, že příslušné algoritmy je třeba 
koncipovat tak, aby neupřednostňovaly 
určitá díla tím, že budou „personalizované“ 
návrhy omezovat na nejpopulárnější díla;

6. upozorňuje na význam 
transparentnosti a odpovědnosti v 
souvislosti s algoritmy, které používají 
společnosti provozující streamingové 
služby, neboť je třeba zajistit přístup ke 
kulturně a jazykově různorodému obsahu; 
zdůrazňuje, že příslušné algoritmy je třeba 
koncipovat tak, aby neupřednostňovaly 
určitá díla tím, že budou „personalizované“ 
návrhy omezovat na nejpopulárnější díla; 
požaduje naprostou transparentnost 
algoritmů používaných u kreativních 
odvětví; připomíná význam ochrany 
autorských práv a ochrany údajů z 
etického hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje na význam 
transparentnosti a odpovědnosti v 
souvislosti s algoritmy, které používají 
společnosti provozující streamingové 
služby, neboť je třeba zajistit přístup ke 
kulturně a jazykově různorodému obsahu; 
zdůrazňuje, že příslušné algoritmy je třeba 
koncipovat tak, aby neupřednostňovaly 
určitá díla tím, že budou 
„personalizované“ návrhy omezovat na 
nejpopulárnější díla;

6. upozorňuje na význam 
transparentnosti a odpovědnosti v 
souvislosti s algoritmy, které používají 
společnosti poskytující videa na vyžádání 
a služby televizního vysílání , neboť je 
třeba zajistit přístup ke kulturně a jazykově 
různorodému obsahu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje na význam 
transparentnosti a odpovědnosti v 
souvislosti s algoritmy, které používají 
společnosti provozující streamingové 
služby, neboť je třeba zajistit přístup ke 
kulturně a jazykově různorodému obsahu; 
zdůrazňuje, že příslušné algoritmy je třeba 
koncipovat tak, aby neupřednostňovaly 
určitá díla tím, že budou „personalizované“ 
návrhy omezovat na nejpopulárnější díla;

6. upozorňuje, že je důležité pochopit 
algoritmy, které používají společnosti 
provozující služby kontinuálního přenosu 
audiovizuálního materiálu a hudby a 
internetové obchody nabízející audioknihy 
a elektronické knihy online, neboť je třeba 
zajistit, aby měli uživatelé také přístup ke 
kulturně a jazykově různorodému obsahu v 
závislosti na jejich zájmu; zdůrazňuje, že 
příslušné algoritmy by neměly 
upřednostňovat určitá díla tím, že budou 
„personalizované“ návrhy omezovat pouze 
na nejpopulárnější díla;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje na význam 
transparentnosti a odpovědnosti v 
souvislosti s algoritmy, které používají 
společnosti provozující streamingové 
služby, neboť je třeba zajistit přístup ke 
kulturně a jazykově různorodému obsahu; 
zdůrazňuje, že příslušné algoritmy je třeba 
koncipovat tak, aby neupřednostňovaly 
určitá díla tím, že budou „personalizované“ 
návrhy omezovat na nejpopulárnější díla;

6. upozorňuje na význam 
transparentnosti a odpovědnosti v 
souvislosti s algoritmy, které používají 
společnosti provozující streamingové 
služby, neboť je třeba zajistit přístup ke 
kulturně a jazykově různorodému obsahu; 
zdůrazňuje, že příslušné algoritmy je třeba 
koncipovat tak, aby odrážely kulturní 
rozmanitost našich společností a 
neupřednostňovaly určitá díla tím, že 
budou „personalizované“ návrhy omezovat 
na nejpopulárnější díla;

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
François-Xavier Bellamy

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje na význam 
transparentnosti a odpovědnosti v 
souvislosti s algoritmy, které používají 
společnosti provozující streamingové 
služby, neboť je třeba zajistit přístup ke 
kulturně a jazykově různorodému obsahu; 
zdůrazňuje, že příslušné algoritmy je třeba 
koncipovat tak, aby neupřednostňovaly 
určitá díla tím, že budou „personalizované“ 
návrhy omezovat na nejpopulárnější díla;

6. upozorňuje na význam 
transparentnosti a odpovědnosti v 
souvislosti s algoritmy, které používají 
společnosti provozující streamingové 
služby, neboť je třeba zajistit přístup ke 
kulturně a jazykově různorodému obsahu; 
zdůrazňuje, že příslušné algoritmy je třeba 
koncipovat tak, aby neupřednostňovaly 
určitá díla tím, že budou „personalizované“ 
návrhy omezovat na nejpopulárnější díla; 
připomíná, že transparentnost těchto 
algoritmů je nezbytná pro předcházení 
možným negativním důsledkům zvýšené 
koncentrace kulturních dat v rukou 
velkých platforem, které poskytují 
nepřetržité vysílací služby, přičemž tato 
transparentnost rovněž zajistí přístup ke 
skutečné kulturní otevřenosti a zaručí 
svobodu tvorby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že vzdělávací instituce 
by měly systémy s umělou inteligencí 
používat pouze pro účely, které byly na 
základě auditu a certifikace vyhodnoceny 
jako etické, prospěšné a zcela v souladu se 
zásadami lidských práv; připomíná, že 
nejvhodnějšími pro tyto účely jsou 
otevřené technologie a software s 
otevřeným zdrojovým kódem;
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Or. en

Pozměňovací návrh 61
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Bernard Guetta, 
Radka Maxová, Morten Løkkegaard, Monica Semedo

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. trvá na tom, že uživatelská data 
shromážděná umělou inteligencí, jako 
jsou kulturní preference nebo výsledky ve 
vzdělávání, nelze předávat nebo využívat 
bez vědomí jejich majitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že systémy s umělou 
inteligencí vyvíjené, zaváděné a používané 
v Unii musí odrážet její kulturní 
rozmanitost a mnohojazyčnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že používání technologií 
umělé inteligence vyvolává stále 
naléhavější otázky týkající se spravedlivé 

7. konstatuje, že ve sportu se vždy 
technologické inovace využívaly; domnívá 
se nicméně, že používání technologií 
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soutěže ve sportu; zdůrazňuje, že tato 
oblast potřebuje regulační rámec.

umělé inteligence vyvolává stále 
naléhavější otázky týkající se spravedlivé 
soutěže ve sportu s ohledem na to, že týmy 
s největším množstvím finančních 
prostředků si mohou pořídit ty nejlepší 
technologie, což jim poskytuje 
nespravedlivou výhodu; zdůrazňuje v 
tomto ohledu potřebu zajistit k příslušným 
technologiím široký přístup; domnívá se, 
že je třeba tuto oblast dále monitorovat, 
aby se zjistilo, zda pro ni v budoucnosti 
bude nutno zavést regulační rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že používání technologií 
umělé inteligence vyvolává stále 
naléhavější otázky týkající se spravedlivé 
soutěže ve sportu; zdůrazňuje, že tato 
oblast potřebuje regulační rámec.

7. konstatuje, že používání technologií 
umělé inteligence vyvolává stále 
naléhavější otázky týkající se spravedlivé 
soutěže ve sportu; zdůrazňuje, že tato 
oblast potřebuje regulační rámec; 
požaduje, aby algoritmy a technologie 
používané ve sportu byly plně 
transparentní, aby se pro soutěžení 
zajistily rovné podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že používání technologií 
umělé inteligence vyvolává stále 
naléhavější otázky týkající se spravedlivé 

7. konstatuje, že používání technologií 
umělé inteligence se rychle rozšiřuje do 
sportovních soutěží, což vyvolává stále 
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soutěže ve sportu; zdůrazňuje, že tato 
oblast potřebuje regulační rámec.

naléhavější otázky týkající se spravedlivé 
soutěže ve sportu; zdůrazňuje, že tato 
oblast potřebuje regulační rámec, který 
bude uplatňovat etická a na člověka 
zaměřená kritéria v jejich aktuální a 
používané podobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že používání technologií 
umělé inteligence vyvolává stále 
naléhavější otázky týkající se spravedlivé 
soutěže ve sportu; zdůrazňuje, že tato 
oblast potřebuje regulační rámec.

7. konstatuje, že používání technologií 
umělé inteligence vyvolává stále 
naléhavější otázky týkající se spravedlivé 
soutěže ve sportu; zdůrazňuje, že tento 
vývoj je nutno bedlivě monitorovat, aby se 
posoudilo, zda tato oblast potřebuje 
regulační rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že používání technologií 
umělé inteligence vyvolává stále 
naléhavější otázky týkající se spravedlivé 
soutěže ve sportu; zdůrazňuje, že tato 
oblast potřebuje regulační rámec.

7. konstatuje, že používání technologií 
umělé inteligence vyvolává stále 
naléhavější otázky týkající se spravedlivé 
soutěže ve sportu;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
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Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. doporučuje do procesu 
vypracování rámce pro etické záležitosti 
zapojit občanskou společnost, univerzity, 
odborové organizace a sdružení 
zaměstnavatelů a zdůrazňuje významný 
přínos těchto subjektů při tvorbě všech 
regulačních rámců; vyzdvihuje význam 
zapojení organizací mládeže do tohoto 
procesu s ohledem na dopad, který 
příslušné technologie budou mít na jejich 
budoucnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. je pevně přesvědčen, že míra 
transparentnosti by měla být co nejvyšší a 
přiměřená závažnosti nepříznivého 
dopadu na lidská práva; zdůrazňuje, že 
používání algoritmických systémů při 
rozhodovacích procesech s vysokou mírou 
rizika z hlediska lidských práv by mělo být 
doprovázeno obzvláště vysokou mírou 
vysvětlitelnosti procesů a výstupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že příležitosti, které 
nabízí digitalizace a nové technologie, 
včetně umělé inteligence, by neměly vést k 
zanedbávání ochrany originálních děl či k 
nezájmu o tradiční přístup ke kulturnímu 
dědictví nebo o tradiční formy podpory 
kultury;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. je pevně přesvědčen, že je naléhavě 
třeba se zabývat tím, jak lze historicky 
osvědčené právní rámce a úmluvy v 
oblasti lidských práv a z nich vyplývající 
závazky použít jako vzor pro opatření a 
politiky týkající se digitální spolupráce a 
digitálních technologií a jak lze lidská 
práva smysluplně uplatňovat, aby se 
zajistilo, že nové technologie neodhalí v 
ochraně lidských práv mezery;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje význam tradičních 
forem vzdělávání a jejich sociální 
benefity, třebaže i digitalizace, nové 
technologie a umělá inteligence mají řadu 
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výhod, možností a přínosů; vybízí členské 
státy, aby prosazovaly, podporovaly a 
udržovaly tradiční formy vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. zdůrazňuje potřebu pokračovat v 
boji proti falešným zprávám a žádá 
členské státy, aby podnikly opatření proti 
šíření tzv. „deepfakes“ v audiovizuálních 
médiích;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. podněcuje členské státy k podpoře 
účasti občanů na tradičních kulturních 
akcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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7d. zdůrazňuje význam rekvalifikace 
pracovníků v průmyslových odvětvích, 
která jsou nejvíce zasažena automatizací a 
využitím umělé inteligence;  zdůrazňuje, 
že nové vzdělávací programy by se měly 
zaměřit na rozvoj dovedností a 
rekvalifikaci pracovníků, aby se dokázali 
chopit příležitostí, jež nabízejí nová 
pracovní místa vzniklá díky umělé 
inteligenci; podporuje celoživotní učení a 
rozvoj programů digitální gramotnosti, jež 
mají pracovníkům pomoci se přizpůsobit 
technologickým změnám;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7d. zdůrazňuje potřebu zajistit 
antropocentrický přístup k technologiím 
umělé inteligence a zaručit, aby její 
výhody byly bez diskriminace sdíleny a 
přístupné všem;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 7 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7e. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly spolupráci mezi veřejným a 
soukromým sektorem a akademickou obcí 
s cílem posílit sdílení znalostí a aby 
podporovaly vzdělávání a školení o 
etických dopadech, bezpečnosti, 
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dodržování lidských práv a používání 
robotiky a umělé inteligence se zvláštním 
ohledem na lidská práva, bezpečnost a 
ochranu údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 7 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7e. zdůrazňuje, že technologie umělé 
inteligence by jednoznačně neměly být 
jakkoli profilově předpojaté, ať už jde o 
identitu, rasu, barvu pleti, gender, 
pohlavní orientaci nebo zdravotní 
postižení;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 7 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7f. je si vědom nutnosti, aby složení 
týmů, které pracují na návrhu, vývoji, 
testování, údržbě a dodávání systémů s 
umělou inteligencí, odráželo rozmanitost v 
použití těchto systémů a rozmanitost 
společnosti jako takové, a to co do 
zastoupení mužů a žen, kultur a věkových 
skupin, tak aby se v jejich práci odrazily 
všechny významné sociální aspekty a 
zabránilo se jejich předpojatosti;

Or. en



AM\1202760CS.docx 41/45 PE650.405v01-00

CS

Pozměňovací návrh 80
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 7 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7g. vyzdvihuje úlohu, kterou mohou 
hrát vzdělávací systémy při posilování a 
rozvoji etického vnímání tím, že u lidí 
rozšiřují povědomí a informovanost o 
umělé inteligenci a jejím využití a 
podporují gramotnost celé společnosti v 
této oblasti; zdůrazňuje, že vzdělávání 
veřejnosti za účelem jejího vybavení 
náležitými dovednostmi by mělo být 
vnímáno jako základní předpoklad pro 
použití umělé inteligence v širokém 
měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 7 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7h. poukazuje na to, že kromě 
zaměření na technologie umělé 
inteligence by vzdělávací systémy měly 
rovněž nabízet opatření proti závislosti na 
technologiích a nedostatku osobní 
angažovanosti a opatření pro odpovědné 
používání technologií jednotlivými 
uživateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
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Bod 7 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7i. je si vědom hrozby, kterou 
automatizace a umělá inteligence mohou 
znamenat pro zaměstnanost, a opakuje, že 
je prioritní zachovat pracovní místa, a to i 
v kulturních a kreativních odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 7 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7j. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
analyzovat, náležitě regulovat a účinně 
zakázat používání umělé inteligence a 
automatizace v politickém prostoru, a to i 
pokud jde o systémy pro rozpoznávání 
obličeje a rozpoznávání emocí, o restrikce 
a kontroly na internetu zaměřené na 
potlačování opozičních názorů, o kontrolu 
distribučního přístupu k veřejnosti a 
sociálním službám a o dezinformace a 
falešné zprávy, sběr dat, cenzuru a 
automatizovaný dohled;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 7 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7k. je pevně přesvědčen, že umělá 
inteligence by mohla mít zhoubný dopad 
na právní stát, demokracii a práva národů 
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na sebeurčení ve vztahu k jejich právu 
svobodně stanovit svůj politický status, 
zastávat názory bez vnějšího vměšování a 
uplatňovat právo na svobodu vyjadřování, 
včetně svobody hledat, získávat a sdělovat 
informace a myšlenky všeho druhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 7 l (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7l. konstatuje, že systémy umělé 
inteligence jsou založeny na softwaru 
vykazujícím inteligentní chování na 
základě analýzy daného prostředí; 
zdůrazňuje, že tato analýza je založena na 
statistických modelech, jejichž 
nevyhnutelnou součástí jsou chyby, někdy 
se zpětnovazebními smyčkami, které 
replikují, prohlubují a prodlužují již 
existující zkreslení, chyby a předpoklady; 
poznamenává, že je třeba zajistit, aby byly 
zavedeny systémy a metody umožňující 
ověření algoritmu, jednoznačnost 
algoritmu a přístup k opravným 
prostředkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 7 m (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7m. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
existovaly závazné právní předpisy, které 
stanoví pravidla pro celé spektrum 
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činnosti umělé inteligence a budou 
regulovat všechny její možné aspekty a 
zajišťovat, aby byly zachovány zásady 
transparentnosti, odpovědnosti a 
nediskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 7 n (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7n. opětovně poukazuje na etické 
pokyny pro důvěryhodnou umělou 
inteligenci vypracované v roce 2019 a na 
sedm základních podmínek, jež musí 
aplikace umělé inteligence splňovat, aby 
mohly být považovány za důvěryhodné: 1) 
lidský faktor a dohled (včetně podpory 
informovaného rozhodování zohledňující 
přání jedince), 2) technickou spolehlivost 
a bezpečnost, 3) ochranu soukromí a 
správu dat, 4) transparentnost, 5) 
diverzitu, nediskriminaci a spravedlnost, 
6) dobré sociální a environmentální 
podmínky  a 7) odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 7 o (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7o. je si vědom toho, že umělá 
inteligence a automatizace bude mít 
dopad na globalizovanou ekonomiku, což 
může mít neblahý vliv v tom smyslu, že se 
prohloubí stávající nerovnosti a rozšíří 
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regulatorní arbitráž;

Or. en


