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Amendamentul 1
François-Xavier Bellamy

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că crearea și folosirea 
inteligenței artificiale (IA) în domeniile 
culturii, educației și politicii de informare 
pune și va continua să pună o gamă largă 
de probleme etice;

1. reamintește că crearea și folosirea 
inteligenței artificiale (IA) în domeniile 
culturii, educației și politicii de informare 
pune și va continua să pună o gamă largă 
de probleme etice; invită instituțiile 
europene să lanseze o reflecție pe termen 
lung despre impactul IA asupra 
dezbaterilor noastre democratice, a 
societăților noastre și a naturii înseși a 
ființelor umane, pentru a putea deschide 
calea către o tehnologie care să ne 
respecte libertatea, modul de viață și 
drepturile omului;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că crearea și folosirea 
inteligenței artificiale (IA) în domeniile 
culturii, educației și politicii de informare 
pune și va continua să pună o gamă largă 
de probleme etice;

1. reamintește că dezvoltarea, 
implementarea și folosirea inteligenței 
artificiale (IA) în domeniile culturii, 
educației și politicii de informare pune și 
va continua să pună o gamă largă de 
probleme etice; subliniază că Uniunea ar 
trebui să dea exemplul utilizării etice a 
IA, ancorate în valorile europene și 
protejând drepturile fundamentale într-o 
Europă mai democratică, mai echitabilă 
și mai sustenabilă;

Or. en
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Amendamentul 3
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că crearea și folosirea 
inteligenței artificiale (IA) în domeniile 
culturii, educației și politicii de informare 
pune și va continua să pună o gamă largă 
de probleme etice;

1. reamintește că folosirea inteligenței 
artificiale (IA) în domeniile sectoarelor 
culturale și creative (SCC) , educației, 
precum și al mass-mediei și platformelor 
online, la fel ca în sectoare similare, nu 
are numai un potențial enorm, dar a pus 
și va continua să pună o gamă largă de 
probleme etice care trebuie soluționate; 
subliniază totuși că guvernanța 
tehnologiei trebuie implementată fără a 
afecta inovarea sau a limita libertatea de 
exprimare;

Or. en

Amendamentul 4
Alexander Bernhuber

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că crearea și folosirea 
inteligenței artificiale (IA) în domeniile 
culturii, educației și politicii de informare 
pune și va continua să pună o gamă largă 
de probleme etice;

1. reamintește că crearea și folosirea 
inteligenței artificiale (IA) în domeniile 
culturii, educației și politicii de securitate 
și de informare pune și va continua să pună 
o gamă largă de probleme etice; subliniază 
că, în legătură cu IA, întotdeauna trebuie 
luată în considerare protejarea demnității 
umane;

Or. de

Amendamentul 5
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
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Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că crearea și folosirea 
inteligenței artificiale (IA) în domeniile 
culturii, educației și politicii de informare 
pune și va continua să pună o gamă largă 
de probleme etice;

1. reamintește că dezvoltarea și 
folosirea inteligenței artificiale (IA) în 
domeniile culturii, educației și politicii de 
informare pune și va continua să pună o 
gamă largă de probleme etice;

Or. en

Amendamentul 6
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că crearea și folosirea 
inteligenței artificiale (IA) în domeniile 
culturii, educației și politicii de informare 
pune și va continua să pună o gamă largă 
de probleme etice;

1. reamintește că crearea și folosirea 
inteligenței artificiale (IA) în domeniile 
culturii, educației, mass-mediei și 
tineretului pune și va continua să pună o 
gamă largă de probleme etice;

Or. en

Amendamentul 7
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea de a impune 
criterii pentru utilizarea IA în sectoarele 
educației și mass-mediei și în sectoarele 
creative, stabilind etaloane pentru 
utilizările responsabile din punct de vedere 
etic și acceptate ale tehnologiilor IA în 
aceste domenii; subliniază că aceste criterii 
trebuie adaptate constant la progresele din 
domeniul tehnologiilor IA;

2. subliniază necesitatea de a impune 
criterii clare, cuprinzătoare și adaptate 
pentru utilizarea IA în sectoarele educației 
și mass-mediei, SCC și platformelor 
online, stabilind etaloane pentru utilizările 
responsabile din punct de vedere etic și 
acceptate ale tehnologiilor IA în aceste 
domenii; subliniază că aceste criterii 
trebuie să fie ajustate în mod constant 
pentru a reflecta progresele înregistrate în 
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domeniul tehnologiilor IA, astfel încât să 
contribuie, de asemenea, în mod 
responsabil la valorificarea întregului 
potențial al IA; subliniază mai ales că este 
necesar să se abordeze problematica 
referitoare la colectarea datelor personale 
ale utilizatorilor și preocupările care țin 
de respectarea vieții private în educație, 
precum și aspectele legate de răspundere 
în cazul în care procesele de învățare 
automatizată duc la rezultate nedorite;

Or. en

Amendamentul 8
François-Xavier Bellamy

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea de a impune 
criterii pentru utilizarea IA în sectoarele 
educației și mass-mediei și în sectoarele 
creative, stabilind etaloane pentru 
utilizările responsabile din punct de vedere 
etic și acceptate ale tehnologiilor IA în 
aceste domenii; subliniază că aceste criterii 
trebuie adaptate constant la progresele din 
domeniul tehnologiilor IA;

2. subliniază necesitatea de a impune 
criterii pentru utilizarea IA în sectoarele 
educației și mass-mediei și în sectoarele 
creative, stabilind etaloane pentru 
utilizările responsabile din punct de vedere 
etic și acceptate ale tehnologiilor IA în 
aceste domenii; subliniază că aceste criterii 
trebuie adaptate constant la progresele din 
domeniul tehnologiilor IA; reamintește că, 
pentru a garanta o încadrare riguroasă a 
acestor algoritmi, este nevoie să se 
impună următoarele principii: 
conformitatea unui sistem la caietul său 
de sarcini, transparența, onestitatea și 
echitatea;

Or. fr

Amendamentul 9
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea de a impune 
criterii pentru utilizarea IA în sectoarele 
educației și mass-mediei și în sectoarele 
creative, stabilind etaloane pentru 
utilizările responsabile din punct de vedere 
etic și acceptate ale tehnologiilor IA în 
aceste domenii; subliniază că aceste criterii 
trebuie adaptate constant la progresele din 
domeniul tehnologiilor IA;

2. subliniază necesitatea de a impune 
criterii pentru utilizarea IA în sectoarele 
educației și mass-mediei și în sectoarele 
creative, stabilind etaloane pentru 
utilizările responsabile din punct de vedere 
etic și acceptate ale tehnologiilor IA în 
aceste domenii; subliniază că aceste criterii 
trebuie adaptate constant la progresele din 
domeniul tehnologiilor IA; prin 
consultarea comitetelor etice competente 
care au responsabilitatea de a pune bazele 
unei acțiuni conforme cu valorile 
culturale și cu prevederile cadrului juridic 
ale Uniunii Europene; 

Or. es

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea de a impune 
criterii pentru utilizarea IA în sectoarele 
educației și mass-mediei și în sectoarele 
creative, stabilind etaloane pentru 
utilizările responsabile din punct de vedere 
etic și acceptate ale tehnologiilor IA în 
aceste domenii; subliniază că aceste criterii 
trebuie adaptate constant la progresele din 
domeniul tehnologiilor IA;

2. subliniază necesitatea de a impune 
criterii pentru dezvoltarea, implementarea 
și utilizarea IA în sectoarele educației și 
mass-mediei și în sectoarele culturale și 
creative, stabilind etaloane pentru 
utilizările responsabile din punct de vedere 
etic și acceptate ale tehnologiilor IA în 
aceste domenii; subliniază că aceste criterii 
trebuie adaptate constant la progresele din 
domeniul tehnologiilor IA și trebuie să 
vizeze promovarea bunului public comun 
final și a bunăstării societății;

Or. en

Amendamentul 11
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Bernard Guetta, 
Radka Maxová, Morten Løkkegaard, Monica Semedo
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea de a impune 
criterii pentru utilizarea IA în sectoarele 
educației și mass-mediei și în sectoarele 
creative, stabilind etaloane pentru 
utilizările responsabile din punct de vedere 
etic și acceptate ale tehnologiilor IA în 
aceste domenii; subliniază că aceste criterii 
trebuie adaptate constant la progresele din 
domeniul tehnologiilor IA;

2. subliniază necesitatea de a impune 
criterii pentru utilizarea IA în sectoarele 
educației și mass-mediei și în sectoarele 
creative, stabilind etaloane pentru 
utilizările responsabile din punct de vedere 
etic și acceptate ale tehnologiilor IA în 
aceste domenii, inclusiv a regim al 
răspunderii clar definit pentru produsele 
care rezultă din folosirea IA; subliniază că 
aceste criterii trebuie adaptate constant la 
progresele din domeniul tehnologiilor IA;

Or. en

Amendamentul 12
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea de a impune 
criterii pentru utilizarea IA în sectoarele 
educației și mass-mediei și în sectoarele 
creative, stabilind etaloane pentru 
utilizările responsabile din punct de vedere 
etic și acceptate ale tehnologiilor IA în 
aceste domenii; subliniază că aceste criterii 
trebuie adaptate constant la progresele din 
domeniul tehnologiilor IA;

2. subliniază necesitatea de a impune 
criterii pentru utilizarea IA în sectoarele 
educației, mass-mediei, tineretului și în 
sectoarele creative, stabilind etaloane 
pentru utilizările responsabile din punct de 
vedere etic și acceptate ale tehnologiilor IA 
în aceste domenii; subliniază că aceste 
criterii trebuie adaptate constant la 
progresele din domeniul tehnologiilor IA 
pentru ca avantajele IA să fie accesibile 
tuturor;

Or. en

Amendamentul 13
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Proiect de aviz
Punctul 2



AM\1202760RO.docx 9/44 PE650.405v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea de a impune 
criterii pentru utilizarea IA în sectoarele 
educației și mass-mediei și în sectoarele 
creative, stabilind etaloane pentru 
utilizările responsabile din punct de vedere 
etic și acceptate ale tehnologiilor IA în 
aceste domenii; subliniază că aceste criterii 
trebuie adaptate constant la progresele din 
domeniul tehnologiilor IA;

2. subliniază necesitatea de a impune 
criterii adaptate pentru utilizarea IA în 
sectoarele educației și mass-mediei și în 
sectoarele creative, respectând diferitele 
nevoi și caracteristici ale fiecărui 
domeniu pentru a asigura utilizări 
responsabile din punct de vedere etic și 
acceptate ale tehnologiilor IA în aceste 
domenii; subliniază că aceste criterii 
trebuie adaptate constant la progresele din 
domeniul tehnologiilor IA;

Or. en

Amendamentul 14
Alexander Bernhuber

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea de a impune 
criterii pentru utilizarea IA în sectoarele 
educației și mass-mediei și în sectoarele 
creative, stabilind etaloane pentru 
utilizările responsabile din punct de vedere 
etic și acceptate ale tehnologiilor IA în 
aceste domenii; subliniază că aceste criterii 
trebuie adaptate constant la progresele din 
domeniul tehnologiilor IA;

2. subliniază necesitatea de a impune 
criterii pentru utilizarea IA în sectoarele 
educației, cercetării, politicii de securitate 
și în sectoarele creative, stabilind etaloane 
pentru utilizările responsabile din punct de 
vedere etic și acceptate ale tehnologiilor IA 
în aceste domenii; subliniază că aceste 
criterii trebuie adaptate constant la 
progresele din domeniul tehnologiilor IA;

Or. de

Amendamentul 15
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea de a impune 2. subliniază necesitatea de a impune 



PE650.405v01-00 10/44 AM\1202760RO.docx

RO

criterii pentru utilizarea IA în sectoarele 
educației și mass-mediei și în sectoarele 
creative, stabilind etaloane pentru 
utilizările responsabile din punct de vedere 
etic și acceptate ale tehnologiilor IA în 
aceste domenii; subliniază că aceste criterii 
trebuie adaptate constant la progresele din 
domeniul tehnologiilor IA;

criterii pentru utilizarea IA în sectoarele 
educației și mass-mediei și în sectoarele 
creative, definind principiile pentru 
utilizările responsabile din punct de vedere 
etic și demne de încredere ale 
tehnologiilor IA în aceste domenii; 
subliniază că aceste criterii trebuie să fie 
adaptabile la progresele din domeniul 
tehnologiilor IA;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. remarcă faptul că toți copiii au 
dreptul la educație publică de calitate la 
toate nivelurile; prin urmare, solicită 
dezvoltarea, implementarea și folosirea de 
sisteme de IA de calitate, care facilitează 
și oferă instrumente educaționale de 
calitate pentru toți la toate nivelurile și 
subliniază că implementarea de noi 
sisteme de IA în școli nu ar trebui să 
mărească și mai mult decalajul digital în 
societate;

Or. en

Amendamentul 17
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că în școli și universități 
se folosesc tot mai mult sisteme de 
învățare personalizate bazate pe IA, ceea 
ce schimbă rolul profesorilor în procesul de 

3. recunoaște potențialul enorm pe 
care IA și robotica îl au în domeniul 
educației, în special în reducerea 
volumului de muncă al profesorilor și 
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învățare, transformându-l mai mult într-
un unul de facilitatori; subliniază că 
această schimbare ar trebui să se reflecte în 
programele școlare;

remedierea lipsei tot mai acute de 
personal din învățământ; observă, cu 
toate acestea, că aplicațiile bazate pe IA 
pentru predare și învățare se folosesc, deși 
lent, la diferite niveluri de educație, ceea 
ce nu numai că schimbă rolul profesorilor 
în procesul de învățare, ci procesele 
propriu-zise; subliniază că această 
schimbare progresivă ar trebui să se 
reflecte în programele de învățământ și în 
metodele utilizate pentru a da 
instrucțiuni; consideră că este necesar ca 
competențele profesorilor să fie 
actualizate dincolo de competențele TIC 
de bază pentru a exploata întregul 
potențial al IA și a-i înțelege limitele, 
precum și pentru a ajuta la identificarea 
eventualelor preocupări etice în educație;

Or. en

Amendamentul 18
François-Xavier Bellamy

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că în școli și universități se 
folosesc tot mai mult sisteme de învățare 
personalizate bazate pe IA, ceea ce 
schimbă rolul profesorilor în procesul de 
învățare, transformându-l mai mult într-
un unul de facilitatori; subliniază că 
această schimbare ar trebui să se reflecte 
în programele școlare;

3. observă că sistemele de învățare 
personalizate bazate pe IA nu pot înlocui 
relația educativă ce implică cadrele 
didactice, întrucât asistența acordată 
elevilor și studenților presupune o 
legătură umană și o experiență 
pedagogică ce nu poate fi oferită de 
niciun algoritm; consideră, de asemenea, 
că în contextul dezvoltării mediului digital 
cultura generală devine mai importantă 
ca oricând pentru a garanta libertatea 
persoanelor în relația lor cu instrumentele 
digitale, iar transmiterea acesteia de către 
cadrele didactice tinerelor generații 
devine mai necesară ca oricând; 

Or. fr
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Amendamentul 19
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că în școli și universități se 
folosesc tot mai mult sisteme de învățare 
personalizate bazate pe IA, ceea ce 
schimbă rolul profesorilor în procesul de 
învățare, transformându-l mai mult într-
un unul de facilitatori; subliniază că 
această schimbare ar trebui să se reflecte 
în programele școlare;

3. observă că în școli și universități se 
folosesc tot mai mult sisteme de învățare 
personalizate bazate pe tehnologie și IA; 
subliniază că educația ar trebui să îi 
înarmeze pe cetățeni cu capacitatea de a 
dezvolta noi forme de gândire, inclusiv 
cunoștințe de bază despre IA și 
sensibilizare la algoritmi, precum 
și capacitatea să reflecteze la impactul IA 
asupra informațiilor, cunoștințelor și 
deciziilor; subliniază că aceasta ar trebui 
să se reflecte în programele de învățământ;

Or. en

Amendamentul 20
Loucas Fourlas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că în școli și universități se 
folosesc tot mai mult sisteme de învățare 
personalizate bazate pe IA, ceea ce 
schimbă rolul profesorilor în procesul de 
învățare, transformându-l mai mult într-un 
unul de facilitatori; subliniază că această 
schimbare ar trebui să se reflecte în 
programele școlare;

3. observă că în școli și universități se 
folosesc tot mai mult sisteme de învățare 
personalizate bazate pe IA, ceea ce 
schimbă rolul profesorilor în procesul de 
învățare, transformându-l mai mult într-
unul de facilitatori; subliniază că această 
schimbare ar trebui să se reflecte în 
programele școlare și evidențiază, în 
același timp, că trebuie furnizat sprijin 
financiar și tehnologic persoanelor care 
doresc să dobândească competențe 
adecvate, precum și pregătire specializată 
în tehnologia informației și 
comunicațiilor;

Or. el
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Amendamentul 21
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Bernard Guetta, 
Radka Maxová, Morten Løkkegaard, Monica Semedo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că în școli și universități se 
folosesc tot mai mult sisteme de învățare 
personalizate bazate pe IA, ceea ce 
schimbă rolul profesorilor în procesul de 
învățare, transformându-l mai mult într-
un unul de facilitatori; subliniază că 
această schimbare ar trebui să se reflecte în 
programele școlare;

3. observă că în școli și universități se 
folosesc tot mai mult sisteme de învățare 
personalizate bazate pe IA, ceea ce 
schimbă rolul profesorilor în procesul de 
învățare, prin individualizarea 
monitorizării și predării; subliniază că 
această schimbare ar trebui să se reflecte în 
programele școlare, precum și în formarea 
profesorilor; reamintește că IA ar trebui 
întotdeauna să sprijine și nu să 
înlocuiască predarea profesorilor;

Or. en

Amendamentul 22
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că în școli și universități se 
folosesc tot mai mult sisteme de învățare 
personalizate bazate pe IA, ceea ce 
schimbă rolul profesorilor în procesul de 
învățare, transformându-l mai mult într-un 
unul de facilitatori; subliniază că această 
schimbare ar trebui să se reflecte în 
programele școlare;

3. observă că în școli și universități se 
folosesc tot mai mult sisteme de învățare 
personalizate bazate pe IA, ceea ce 
schimbă rolul profesorilor în procesul de 
învățare, transformându-l mai mult într-
unul de facilitatori; subliniază că această 
schimbare ar trebui să se reflecte în 
programele școlare; și că trebuie să se 
ofere pregătirea specifică necesară 
profesioniștilor din domeniul educației 
(formale și informale) și studenților;

Or. es
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Amendamentul 23
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că în școli și universități se 
folosesc tot mai mult sisteme de învățare 
personalizate bazate pe IA, ceea ce 
schimbă rolul profesorilor în procesul de 
învățare, transformându-l mai mult într-
un unul de facilitatori; subliniază că 
această schimbare ar trebui să se reflecte în 
programele școlare;

3. observă că în școli și universități se 
folosesc tot mai mult sisteme de învățare 
personalizate bazate pe IA, rolul 
profesorilor în procesul de învățare, 
devenind unul de facilitare și îndrumare; 
subliniază că atunci când programele de 
învățare vor reflecta această schimbare, ea 
ar trebui ancorată în valorile centrale 
umane care fac posibile controlul uman și 
supravegherea de către profesori;

Or. en

Amendamentul 24
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că în școli și universități se 
folosesc tot mai mult sisteme de învățare 
personalizate bazate pe IA, ceea ce 
schimbă rolul profesorilor în procesul de 
învățare, transformându-l mai mult într-
un unul de facilitatori; subliniază că 
această schimbare ar trebui să se reflecte în 
programele școlare;

3. observă că în școli și universități se 
folosesc tot mai mult robotica specializată 
și sistemele de învățare personalizate 
bazate pe IA, ceea ce schimbă procesul de 
învățare; subliniază că această schimbare ar 
trebui să se reflecte în programele școlare; 
subliniază că este necesar un set de 
orientări privind aspectele etice în 
educație;

Or. en

Amendamentul 25
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că în școli și universități se 
folosesc tot mai mult sisteme de învățare 
personalizate bazate pe IA, ceea ce 
schimbă rolul profesorilor în procesul de 
învățare, transformându-l mai mult într-un 
unul de facilitatori; subliniază că această 
schimbare ar trebui să se reflecte în 
programele școlare;

3. observă că în școli și universități se 
folosesc tot mai mult sisteme de învățare 
personalizate bazate pe IA, ceea ce 
schimbă rolul profesorilor în procesul de 
învățare, transformându-l mai mult într-
unul de facilitare; subliniază că această 
schimbare ar trebui să fie supusă unei 
evaluări complete și, dacă este necesar, să 
se reflecte în programele școlare;

Or. en

Amendamentul 26
Alexander Bernhuber

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că în școli și universități se 
folosesc tot mai mult sisteme de învățare 
personalizate bazate pe IA, ceea ce 
schimbă rolul profesorilor în procesul de 
învățare, transformându-l mai mult într-un 
unul de facilitatori; subliniază că această 
schimbare ar trebui să se reflecte în 
programele școlare;

3. observă că în școli și universități, 
inclusiv universitățile de științe aplicate, 
se folosesc tot mai mult sisteme de învățare 
personalizate bazate pe IA, ceea ce 
schimbă rolul profesorilor în procesul de 
învățare, transformându-l, printre altele, 
într-unul de facilitatori; subliniază că 
această schimbare ar trebui să se reflecte în 
programele școlare;

Or. de

Amendamentul 27
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că atunci când 
învățarea automatizată se folosește în 
selecționarea eventualilor studenți, 
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trebuie aplicate garanții corespunzătoare, 
inclusiv informarea candidaților cu 
privire la aceste proceduri și la drepturile 
lor în acest sens; ia act de faptul că 
algoritmii relevanți trebuie să fie 
formați pe seturi largi de date pentru a 
preveni discriminarea anumitor grupuri 
în mod neechitabil; este de părere că 
deciziile relevante luate cu ajutorul 
proceselor automatizate trebuie să poată fi 
explicate și, dacă este cazul, să fie 
respinse de studenți;

Or. en

Amendamentul 28
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită o strategie la nivelul UE 
privind IA, robotica și tehnologiile având 
scopul de a transforma și actualiza 
sistemele noastre de învățământ, de a 
pregăti instituțiile noastre educative de la 
toate nivelurile și de a oferi profesorilor și 
elevilor competențe și abilități; consideră 
că cadrul etic ar trebui să prevadă și un 
set de recomandări etice care să fie 
aplicate în utilizarea IA, roboticii și 
tehnologiilor conexe în educație;

Or. en

Amendamentul 29
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că copiii au nevoie de 
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măsuri de protecție speciale legate de 
datele care ar putea fi colectate de 
tehnologiile IA și reamintește că este 
necesar să se adopte o reglementare etică 
pentru a asigura un nivel de protecție 
adecvat și standarde de confidențialitate, 
în special în ceea ce privește parcursul lor 
educațional;

Or. en

Amendamentul 30
Loucas Fourlas

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că profesorii au 
un rol semnificativ în procesul 
educațional și trebuie să fie familiarizați 
cu sistemele bazate pe inteligența 
artificială pe care le vor folosi în acest 
scop fără, totuși, să renunțe la rolul și 
prezența lor fizică;

Or. el

Amendamentul 31
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că este importantă 
utilizarea IA, roboticii și tehnologiilor 
conexe în școli și universități, 
permițându-le în acest fel să adopte noi 
metode de învățare mai eficiente, care vor 
mări rata de reușită a elevilor și 
studenților; subliniază importanța 
formării profesorilor, elevilor și 
studenților cu know-how-ul legat de 



PE650.405v01-00 18/44 AM\1202760RO.docx

RO

aspectele etice ale IA, roboticii și 
tehnologiilor conexe;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. constată că este nevoie să se 
clarifice conceptul de arte și opere 
culturale și creative, precum și rolul 
oamenilor ca artiști și creatori, când 
tehnologiile IA sunt folosite în crearea de 
opere; subliniază că este necesară 
clarificarea cadrului drepturilor de 
proprietate intelectuală aplicabile 
operelor generate de IA;

Or. en

Amendamentul 33
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază că accesul deschis și 
egal la IA, robotică și tehnologiile conexe 
în Uniune și statele membre este extrem 
de important; consideră că sprijinul 
Uniunii pentru inovare și cercetare în 
domeniul IA, roboticii și tehnologiilor 
conexe ar trebui să fie disponibil pe scară 
largă în întreaga Uniune; subliniază 
importanța, în acest cadru, a unui sprijin 
special care ar trebui acordat 
proiectanților din domeniul tehnologiilor 
și beneficiarilor care aparțin grupurilor 
defavorizate și grupurilor de persoane cu 
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dizabilități;

Or. en

Amendamentul 34
François-Xavier Bellamy

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște potențialul enorm al IA 
în domeniul informațiilor și mass-mediei; 
atrage atenția că, dacă nu este 
reglementată, IA ar putea avea și efecte 
negative din punct de vedere etic, prin 
răspândirea de știri false, crearea de 
avalanșe de informații și exploatarea 
tendințelor părtinitoare incorporate în 
algoritmii IA;

4. recunoaște potențialul enorm al IA 
în domeniul informațiilor și mass-mediei; 
atrage atenția că, dacă nu este 
reglementată, IA ar putea avea și efecte 
negative din punct de vedere etic, prin 
răspândirea de știri false, crearea de 
avalanșe de informații și exploatarea 
tendințelor părtinitoare incorporate în 
algoritmii IA; reamintește că o educație 
gratuită și completă este o condiție 
necesară pentru a permite cetățenilor să 
profite din plin de dreptul fundamental al 
omului menționat la articolul 19 din 
Declarația universală a drepturilor 
omului, care prevede că „orice om are 
dreptul la libertatea opiniilor și 
exprimării; acest drept include libertatea 
de a avea opinii fără imixtiune din afară, 
precum și libertatea de a căuta, de a primi 
și de a răspândi informații și idei prin 
orice mijloace și independent de 
frontierele de stat”;

Or. fr

Amendamentul 35
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște potențialul enorm al IA 4. recunoaște potențialul în creștere al 
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în domeniul informațiilor și mass-mediei; 
atrage atenția că, dacă nu este 
reglementată, IA ar putea avea și efecte 
negative din punct de vedere etic, prin 
răspândirea de știri false, crearea de 
avalanșe de informații și exploatarea 
tendințelor părtinitoare incorporate în 
algoritmii IA;

IA în domeniul informațiilor și mass-
mediei și platformelor online, inclusiv ca 
instrument puternic pentru combaterea 
dezinformării; este preocupat, cu toate 
acestea, de dubla sa utilizare în acest 
sector, în special de potențialul de 
manipulare a opiniei publice online și de 
creșterea propagandei de calcul bazate pe 
IA și a informațiilor false; atrage atenția 
că, dacă nu este corect înțeleasă și 
reglementată, IA ar putea avea efecte 
negative din punct de vedere etic, cum ar fi 
crearea de avalanșe de informații și 
exploatarea tendințelor părtinitoare 
incorporate în algoritmii IA;

Or. en

Amendamentul 36
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște potențialul enorm al IA 
în domeniul informațiilor și mass-mediei; 
atrage atenția că, dacă nu este 
reglementată, IA ar putea avea și efecte 
negative din punct de vedere etic, prin 
răspândirea de știri false, crearea de 
avalanșe de informații și exploatarea 
tendințelor părtinitoare incorporate în 
algoritmii IA;

4. recunoaște potențialul enorm al IA 
în domeniul informațiilor și mass-mediei; 
atrage atenția că, dacă nu este 
reglementată, IA ar putea avea și efecte 
negative din punct de vedere etic, prin 
răspândirea de știri false, crearea de 
avalanșe de informații și exploatarea 
tendințelor părtinitoare incorporate în 
algoritmii IA; solicită utilizarea etică a 
tehnologiilor IA în domeniul mass-
mediei; avertizează cu privire la riscurile 
legate de cenzura bazată pe tehnologie și 
necesitatea unui cadrul etic pentru 
protejarea libertății de exprimare;

Or. en

Amendamentul 37
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște potențialul enorm al IA 
în domeniul informațiilor și mass-mediei; 
atrage atenția că, dacă nu este 
reglementată, IA ar putea avea și efecte 
negative din punct de vedere etic, prin 
răspândirea de știri false, crearea de 
avalanșe de informații și exploatarea 
tendințelor părtinitoare incorporate în 
algoritmii IA;

4. recunoaște potențialul enorm al IA 
în domeniul informațiilor și mass-mediei; 
atrage atenția că, dacă nu sunt 
reglementate, tehnologiile IA ar putea 
avea efecte negative din punct de vedere 
etic, ca exploatarea subiectivității din date 
și algoritmi, care ar putea să ducă la 
diseminarea dezinformării, crearea de 
avalanșe de informații și răspândirea 
știrilor false;

Or. en

Amendamentul 38
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște potențialul enorm al IA 
în domeniul informațiilor și mass-mediei; 
atrage atenția că, dacă nu este 
reglementată, IA ar putea avea și efecte 
negative din punct de vedere etic, prin 
răspândirea de știri false, crearea de 
avalanșe de informații și exploatarea 
tendințelor părtinitoare incorporate în 
algoritmii IA;

4. recunoaște potențialul enorm al IA 
în domeniul informațiilor și mass-mediei; 
atrage atenția că trebuie acordată o atenție 
deosebită riscului de utilizare abuzivă și 
eventualelor efecte negative din punct de 
vedere etic, prin răspândirea dezinformării 
și a știrilor false, crearea de avalanșe de 
informații și exploatarea tendințelor 
părtinitoare incorporate în algoritmii IA;

Or. en

Amendamentul 39
Alexander Bernhuber

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul
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4. recunoaște potențialul enorm al IA 
în domeniul informațiilor și mass-mediei; 
atrage atenția că, dacă nu este 
reglementată, IA ar putea avea și efecte 
negative din punct de vedere etic, prin 
răspândirea de știri false, crearea de 
avalanșe de informații și exploatarea 
tendințelor părtinitoare incorporate în 
algoritmii IA;

4. recunoaște potențialul enorm al IA 
în domeniul informațiilor și mass-mediei; 
atrage atenția că, dacă nu este utilizată în 
mod responsabil, IA ar putea avea și efecte 
negative din punct de vedere etic, prin 
răspândirea de știri false, crearea de 
avalanșe de informații și exploatarea 
tendințelor părtinitoare incorporate în 
algoritmii IA;

Or. de

Amendamentul 40
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște potențialul enorm al IA 
în domeniul informațiilor și mass-mediei; 
atrage atenția că, dacă nu este 
reglementată, IA ar putea avea și efecte 
negative din punct de vedere etic, prin 
răspândirea de știri false, crearea de 
avalanșe de informații și exploatarea 
tendințelor părtinitoare incorporate în 
algoritmii IA;

4. recunoaște potențialul enorm al IA 
în domeniul informațiilor și mass-mediei; 
atrage atenția că, dacă nu este 
reglementată, IA ar putea avea și efecte 
negative din punct de vedere etic, prin 
generarea și răspândirea de știri false, 
crearea de avalanșe de informații și 
exploatarea tendințelor părtinitoare 
incorporate în algoritmii IA;

Or. en

Amendamentul 41
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că utilizarea anumitor 
tipuri de IA, cum ar fi sistemele de 
recunoaștere facială și de detectare 
comportamentală, ar putea avea un efect 
dăunător asupra rolului mass-mediei și 
jurnaliștilor ca gardieni ai democrației; 
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subliniază, prin urmare, că utilizarea 
acestor sisteme în spațiile publice ar 
trebui interzisă;

Or. en

Amendamentul 42
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că educația ar trebui să 
îi înarmeze pe cetățeni cu capacitatea de a 
dezvolta noi forme de gândire critică, 
punându-i în gardă în privința 
algoritmilor și permițându-le să reflecteze 
la impactul IA asupra informațiilor, 
cunoștințelor și deciziilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 43
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că educația ar trebui să 
îi înarmeze pe cetățeni cu capacitatea de a 
dezvolta noi forme de gândire critică, 
punându-i în gardă în privința algoritmilor 
și permițându-le să reflecteze la impactul 
IA asupra informațiilor, cunoștințelor și 
deciziilor;

5. subliniază că competențele în 
domeniul mass-mediei sunt esențiale 
pentru a evalua critic și a înțelege noile 
evoluții; solicită, prin urmare, ca statele 
membre să investească în educația din 
domeniul competențelor mediatice pentru 
ca toți cetățenii, inclusiv grupurile sociale 
vulnerabile, să poată, de la o vârstă 
fragedă, să dezvolte noi forme de gândire 
critică, punându-i în gardă în privința 
algoritmilor și permițându-le să reflecteze 
la impactul IA asupra informațiilor, 
cunoștințelor și deciziilor și ca astfel toți 
cetățenii europeni să poate beneficia de 
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transformarea economiei Uniunii datorită 
IA;

Or. en

Amendamentul 44
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că educația ar trebui să îi 
înarmeze pe cetățeni cu capacitatea de a 
dezvolta noi forme de gândire critică, 
punându-i în gardă în privința algoritmilor 
și permițându-le să reflecteze la impactul 
IA asupra informațiilor, cunoștințelor și 
deciziilor;

5. subliniază că este necesar ca 
publicul larg să cunoască și să înțeleagă 
mai bine rolul și impactul IA prin 
educație formală și non-formală, inclusiv 
utilizarea algoritmilor și impactul lor, 
printre altele asupra locurilor de muncă și 
vieții private; consideră că educația ar 
trebui să îi înarmeze pe cetățeni cu 
capacitatea de a dezvolta gândirea critică 
și alfabetizarea digitală, punându-i în 
gardă în privința algoritmilor și 
permițându-le să reflecteze la impactul IA 
asupra informațiilor, cunoștințelor și 
deciziilor;

Or. en

Amendamentul 45
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că educația ar trebui să îi 
înarmeze pe cetățeni cu capacitatea de a 
dezvolta noi forme de gândire critică, 
punându-i în gardă în privința algoritmilor 
și permițându-le să reflecteze la impactul 
IA asupra informațiilor, cunoștințelor și 
deciziilor;

5. subliniază că educația ar trebui să îi 
înarmeze pe cetățeni cu capacitatea de a 
dezvolta noi forme de gândire critică, 
punându-i în gardă în privința algoritmilor 
și permițându-le să reflecteze la impactul 
IA asupra informațiilor, cunoștințelor și 
deciziilor; recomandă ca Comisia să 
promoveze formate de educație și educație 



AM\1202760RO.docx 25/44 PE650.405v01-00

RO

continuă legate de IA, robotică și 
tehnologie;

Or. en

Amendamentul 46
François-Xavier Bellamy

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că educația ar trebui să îi 
înarmeze pe cetățeni cu capacitatea de a 
dezvolta noi forme de gândire critică, 
punându-i în gardă în privința algoritmilor 
și permițându-le să reflecteze la impactul 
IA asupra informațiilor, cunoștințelor și 
deciziilor;

5. subliniază că educația ar trebui să îi 
înarmeze pe cetățeni cu capacitatea de a 
dezvolta noi forme de gândire critică, 
punându-i în gardă în privința algoritmilor 
și permițându-le să reflecteze la impactul 
IA asupra informațiilor, cunoștințelor și 
deciziilor; și să le ofere capacitatea de a 
înțelege locul pe care sistemele 
informatice îl ocupă în selectarea, 
interpretarea, stocarea și reprezentarea 
datelor;

Or. fr

Amendamentul 47
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că educația ar trebui să îi 
înarmeze pe cetățeni cu capacitatea de a 
dezvolta noi forme de gândire critică, 
punându-i în gardă în privința algoritmilor 
și permițându-le să reflecteze la impactul 
IA asupra informațiilor, cunoștințelor și 
deciziilor;

5. subliniază că educația ar trebui să îi 
înarmeze pe cetățeni cu capacitatea de a 
dezvolta noi forme de gândire critică, 
punându-i în gardă în privința algoritmilor 
și permițându-le să reflecteze la impactul 
IA asupra informațiilor, cunoștințelor și 
deciziilor; asemenea calități sunt, în orice 
caz, necesare în studiul științelor 
umaniste și ar trebui cultivate în 
continuare;
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Or. es

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că educația ar trebui să îi 
înarmeze pe cetățeni cu capacitatea de a 
dezvolta noi forme de gândire critică, 
punându-i în gardă în privința 
algoritmilor și permițându-le să reflecteze 
la impactul IA asupra informațiilor, 
cunoștințelor și deciziilor;

5. subliniază că educația ar trebui să îi 
înarmeze pe cetățeni cu capacitatea de a 
dezvolta noi forme de gândire critică; 
solicită crearea de instrumente de 
alfabetizare digitală la toate nivelurile de 
educație, care să includă „sensibilizarea 
la algoritmi și date” și abilitatea de a 
reflecta la impactul IA asupra 
informațiilor, cunoștințelor și deciziilor;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că educația ar trebui să îi 
înarmeze pe cetățeni cu capacitatea de a 
dezvolta noi forme de gândire critică, 
punându-i în gardă în privința 
algoritmilor și permițându-le să reflecteze 
la impactul IA asupra informațiilor, 
cunoștințelor și deciziilor;

5. subliniază că educația ar trebui să îi 
înarmeze pe cetățeni cu capacitatea de a 
dezvolta noi forme de gândire 
critică, inclusiv „sensibilizarea la 
algoritmi”, înțelegerea funcționării IA și 
a erorilor sale inerente, precum și 
abilitatea de a reflecta la impactul IA 
asupra informațiilor, cunoștințelor și 
deciziilor;

Or. en

Amendamentul 50
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Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că trebuie să se acorde o 
atenție deosebită apărării drepturilor 
minorilor, având în vedere influența 
specifică a educației asupra viitorului 
acestora, în special apărării dreptului la 
viață privată și accesului la educație, 
asigurând egalitatea de șanse în fiecare 
caz;

Or. es

Amendamentul 51
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța transparenței 
și a responsabilității algoritmilor utilizați 
de societățile de streaming media, pentru a 
asigura accesul la un conținut cât mai bogat 
și divers din punct de vedere cultural și 
lingvistic; subliniază că acești algoritmi ar 
trebui să fie proiectați în așa fel încât să 
nu favorizeze anumite opere prin 
limitarea sugestiilor „personalizate” la 
cele mai populare opere;

6. subliniază importanța transparenței 
și a responsabilității algoritmilor utilizați 
de societățile de streaming media, pentru a 
asigura accesul la un conținut cât mai bogat 
și divers din punct de vedere cultural și 
lingvistic;

Or. es

Amendamentul 52
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța transparenței 
și a responsabilității algoritmilor utilizați 
de societățile de streaming media, pentru a 
asigura accesul la un conținut cât mai bogat 
și divers din punct de vedere cultural și 
lingvistic; subliniază că acești algoritmi ar 
trebui să fie proiectați în așa fel încât să nu 
favorizeze anumite opere prin limitarea 
sugestiilor „personalizate” la cele mai 
populare opere;

6. constată că este important să se 
facă distincția între transparența 
algoritmilor și transparența utilizării 
algoritmilor, subliniază importanța 
transparenței și a responsabilizării în 
utilizarea algoritmilor de către sisteme 
bazate pe IA ca, de exemplu societățile de 
streaming media, pentru a asigura accesul 
la un conținut cât mai bogat și divers din 
punct de vedere cultural și lingvistic; 
subliniază că acești algoritmi nu ar trebui 
să înlocuiască sau să limiteze alegerea 
utilizatorilor și ar trebui să fie proiectați în 
așa fel încât să nu favorizeze un anumit 
conținut prin limitarea sugestiilor 
„personalizate” la cel mai popular 
conținut, ci să îmbunătățească oferta, 
permițând platformelor să organizeze și să 
prezinte conținutul pe diferite categorii și 
pe baza mai multor factori;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța transparenței 
și a responsabilității algoritmilor utilizați 
de societățile de streaming media, pentru a 
asigura accesul la un conținut cât mai bogat 
și divers din punct de vedere cultural și 
lingvistic; subliniază că acești algoritmi ar 
trebui să fie proiectați în așa fel încât să nu 
favorizeze anumite opere prin limitarea 
sugestiilor „personalizate” la cele mai 
populare opere;

6. subliniază importanța transparenței 
și a responsabilității algoritmilor utilizați 
de societățile de streaming media, pentru a 
asigura accesul la un conținut cât mai bogat 
și divers din punct de vedere cultural și 
lingvistic; consideră că fiecare utilizator 
ar trebui să fie informat în mod 
corespunzător când se utilizează un 
algoritm care recomandă conținut și să își 
optimizeze opțiunile; subliniază că acești 
algoritmi ar trebui să fie proiectați în așa 
fel încât să nu favorizeze anumite opere 
prin limitarea sugestiilor „personalizate” la 
cele mai populare opere; consideră că 
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utilizatorii ar trebui, de asemenea, să 
poată dezactiva recomandarea de conținut 
făcută de IA;

Or. en

Amendamentul 54
Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța transparenței 
și a responsabilității algoritmilor utilizați 
de societățile de streaming media, pentru a 
asigura accesul la un conținut cât mai bogat 
și divers din punct de vedere cultural și 
lingvistic; subliniază că acești algoritmi ar 
trebui să fie proiectați în așa fel încât să nu 
favorizeze anumite opere prin limitarea 
sugestiilor „personalizate” la cele mai 
populare opere;

6. subliniază importanța transparenței 
și a responsabilității algoritmilor utilizați 
de societățile de streaming media, pentru a 
asigura accesul la un conținut cât mai bogat 
și divers din punct de vedere cultural și 
lingvistic; subliniază că acești algoritmi ar 
trebui să fie proiectați în așa fel încât să 
reflecte diversitatea culturală a 
societăților noastre și să evite favorizare 
anumitor opere prin limitarea sugestiilor 
„personalizate” la cele mai populare opere; 
propune, de asemenea, ca această 
transparență a algoritmilor să poată duce 
treptat la promovarea mai multor opere 
europene;

Or. en

Amendamentul 55
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța transparenței 
și a responsabilității algoritmilor utilizați 
de societățile de streaming media, pentru a 
asigura accesul la un conținut cât mai bogat 
și divers din punct de vedere cultural și 
lingvistic; subliniază că acești algoritmi ar 

6. subliniază importanța transparenței 
și a responsabilității algoritmilor utilizați 
de societățile de streaming media, pentru a 
asigura accesul la un conținut cât mai bogat 
și divers din punct de vedere cultural și 
lingvistic; subliniază că acești algoritmi ar 
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trebui să fie proiectați în așa fel încât să nu 
favorizeze anumite opere prin limitarea 
sugestiilor „personalizate” la cele mai 
populare opere;

trebui să fie proiectați în așa fel încât să nu 
favorizeze anumite opere prin limitarea 
sugestiilor „personalizate” la cele mai 
populare opere; solicită o transparență 
deplină în ceea ce privește algoritmii 
utilizați în sectoarele creative; reamintește 
importanța protecției drepturilor de autor 
și a protecției datelor în aspectele etice;

Or. en

Amendamentul 56
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța transparenței 
și a responsabilității algoritmilor utilizați 
de societățile de streaming media, pentru a 
asigura accesul la un conținut cât mai bogat 
și divers din punct de vedere cultural și 
lingvistic; subliniază că acești algoritmi ar 
trebui să fie proiectați în așa fel încât să 
nu favorizeze anumite opere prin 
limitarea sugestiilor „personalizate” la 
cele mai populare opere;

6. subliniază importanța transparenței 
și a responsabilității algoritmilor utilizați 
de serviciile de video la cerere și de 
transmisiile de televiziune pentru a asigura 
accesul la un conținut cât mai bogat și 
divers din punct de vedere cultural și 
lingvistic;

Or. en

Amendamentul 57
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța 
transparenței și a responsabilității 
algoritmilor utilizați de societățile de 
streaming media, pentru a asigura accesul 
la un conținut cât mai bogat și divers din 
punct de vedere cultural și lingvistic; 

6. subliniază că este important să se 
înțeleagă algoritmii utilizați de serviciile 
streaming de video și muzică, precum și 
serviciile audio și magazinele online 
pentru cărți în format digital, pentru a se 
asigura că utilizatorii beneficiază și de 
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subliniază că acești algoritmi ar trebui să 
fie proiectați în așa fel încât să nu 
favorizeze anumite opere prin limitarea 
sugestiilor „personalizate” la cele mai 
populare opere;

accesul la un conținut divers din punct de 
vedere cultural și lingvistic, în funcție de 
interesele lor;  subliniază că acești 
algoritmi ar trebui să nu favorizeze 
anumite opere prin limitarea sugestiilor 
„personalizate” doar la cele mai populare 
opere;

Or. en

Amendamentul 58
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța transparenței 
și a responsabilității algoritmilor utilizați 
de societățile de streaming media, pentru a 
asigura accesul la un conținut cât mai bogat 
și divers din punct de vedere cultural și 
lingvistic; subliniază că acești algoritmi ar 
trebui să fie proiectați în așa fel încât să nu 
favorizeze anumite opere prin limitarea 
sugestiilor „personalizate” la cele mai 
populare opere;

6. subliniază importanța transparenței 
și a responsabilității algoritmilor utilizați 
de societățile de streaming media, pentru a 
asigura accesul la un conținut cât mai bogat 
și divers din punct de vedere cultural și 
lingvistic; subliniază că acești algoritmi ar 
trebui să fie proiectați în așa fel încât 
să reflecte diversitatea culturală a 
societăților noastre și să evite favorizare 
anumitor opere prin limitarea sugestiilor 
„personalizate” la cele mai populare opere;

Or. en

Amendamentul 59
François-Xavier Bellamy

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța transparenței 
și a responsabilității algoritmilor utilizați 
de societățile de streaming media, pentru a 
asigura accesul la un conținut cât mai bogat 
și divers din punct de vedere cultural și 
lingvistic; subliniază că acești algoritmi ar 

6. subliniază importanța transparenței 
și a responsabilității algoritmilor utilizați 
de societățile de streaming media, pentru a 
asigura accesul la un conținut cât mai bogat 
și divers din punct de vedere cultural și 
lingvistic; subliniază că acești algoritmi ar 
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trebui să fie proiectați în așa fel încât să nu 
favorizeze anumite opere prin limitarea 
sugestiilor „personalizate” la cele mai 
populare opere;

trebui să fie proiectați în așa fel încât să nu 
favorizeze anumite opere prin limitarea 
sugestiilor „personalizate” la cele mai 
populare opere; reamintește că 
transparența acestor algoritmi este 
esențială pentru a evita repercusiunile 
potențial negative ale unei concentrări 
prea mari a datelor culturale în mâinile 
unor platforme majore de streaming 
media, asigurând astfel accesul la o 
deschidere culturală autentică și 
garantând libertatea de creație;

Or. fr

Amendamentul 60
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că instituțiile educative 
ar trebui să utilizeze în scopuri educative 
doar sisteme IA care au fost auditate și 
certificate ca fiind etice, benefice și 
consecvent compatibile cu principiile 
privind drepturile omului; reamintește că 
software-ul gratuit și tehnologiile deschise 
sunt cel mai potrivite pentru astfel de 
scopuri;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. insistă că datele utilizatorilor 
colectate de IA, cum ar fi preferințele 
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culturale sau rezultatele studiilor, nu pot 
fi transmise sau utilizate fără cunoștința 
proprietarului;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. constată că sistemele de IA 
dezvoltate, implementate și utilizate în 
Uniune trebuie să reflecte diversitatea sa 
culturală și multilingvismul său;

Or. en

Amendamentul 63
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este conștient de faptul că utilizarea 
tehnologiilor IA pune tot mai multe 
probleme de concurență loială în sport; 
subliniază că acest domeniu are nevoie de 
un cadru de reglementare.

7. este conștient că sportul a adoptat 
întotdeauna inovarea tehnologică; 
consideră, cu toate acestea, că utilizarea 
tehnologiilor IA generează din ce în ce 
mai multe probleme de concurență loială în 
sport, deoarece echipele cu cele mai multe 
resurse financiare pot dobândi cea mai 
bună tehnologie, oferindu-le astfel un 
avantaj inechitabil; subliniază, în acest 
sens, necesitatea ca tehnologia relevantă 
să fie accesibilă pe scară largă; este de 
părere că este necesară o monitorizare 
suplimentară pentru a înțelege dacă un 
cadru de reglementare în acest domeniu 
poate fi necesar în viitor;

Or. en
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Amendamentul 64
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este conștient de faptul că utilizarea 
tehnologiilor IA pune tot mai multe 
probleme de concurență loială în sport; 
subliniază că acest domeniu are nevoie de 
un cadru de reglementare.

7. este conștient de faptul că utilizarea 
tehnologiilor IA pune tot mai multe 
probleme de concurență loială în sport; 
subliniază că acest domeniu are nevoie de 
un cadru de reglementare; solicită o 
transparență deplină cu privire la 
algoritmi și tehnologiile utilizate în sport 
pentru a asigura condiții echitabile de 
concurență;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este conștient de faptul că utilizarea 
tehnologiilor IA pune tot mai multe 
probleme de concurență loială în sport; 
subliniază că acest domeniu are nevoie de 
un cadru de reglementare.

7. este conștient de faptul că utilizarea 
tehnologiilor IA cunoaște o răspândire 
rapidă în competițiile sportive; prin 
urmare, utilizarea lor pune tot mai multe 
probleme de concurență loială în sport; 
subliniază că acest domeniu are nevoie de 
un cadru de reglementare care aplică 
criterii etice și umaniste în dezvoltarea și 
utilizarea acestora;

Or. en

Amendamentul 66
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Proiect de aviz
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Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este conștient de faptul că utilizarea 
tehnologiilor IA pune tot mai multe 
probleme de concurență loială în sport; 
subliniază că acest domeniu are nevoie de 
un cadru de reglementare.

7. este conștient de faptul că utilizarea 
tehnologiilor IA pune tot mai multe 
probleme de concurență loială în sport; 
subliniază că aceste evoluții trebuie 
urmărite cu atenție pentru a evalua 
necesitatea unui cadru de reglementare în 
acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 67
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este conștient de faptul că utilizarea 
tehnologiilor IA pune tot mai multe 
probleme de concurență loială în sport; 
subliniază că acest domeniu are nevoie de 
un cadru de reglementare.

7. este conștient de faptul că utilizarea 
tehnologiilor IA pune tot mai multe 
probleme de concurență loială în sport;

Or. en

Amendamentul 68
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. recomandă implicarea societății 
civile, a universităților, sindicatelor și 
asociațiilor de angajatori în procesul de 
elaborare a unui cadru etic și subliniază 
valoarea adăugată importantă a acestor 
părți interesate în conceperea cadrului de 
reglementare; subliniază implicarea în 
proces a organizațiilor de tineret, având în 
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vedere impactul pe care aceste tehnologii 
îl vor avea asupra viitorului tinerilor;

Or. en

Amendamentul 69
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. crede cu tărie că nivelurile de 
transparență ar trebui să fie cât mai 
ridicate și proporționale cu gravitatea 
impactului negativ asupra drepturilor 
omului; subliniază că utilizarea 
sistemelor algoritmice în procesele 
decizionale care prezintă riscuri 
semnificative pentru drepturile omului ar 
trebui însoțite de procese explicate foarte 
clar și de rezultate;

Or. en

Amendamentul 70
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că oportunitățile oferite 
de digitalizare și noile tehnologii, inclusiv 
inteligența artificială, nu ar trebui să 
ducă la neglijență în păstrarea 
originalelor și desconsiderarea accesului 
tradițional la patrimoniul original și a 
formelor tradiționale de promovare a 
culturii;

Or. en
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Amendamentul 71
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. crede cu tărie că este de urgență 
necesar să se examineze felul în care 
cadrele și convențiile consacrate privind 
drepturile omului, precum și obligațiile 
care derivă din aceste angajamente, pot 
orienta acțiuni și politici legate de 
cooperarea digitală și tehnologia digitală 
și cum drepturile omului pot fi aplicate 
util pentru a se asigura că noile tehnologii 
pe cale de apariție nu creează lacune în 
domeniul protecției;

Or. en

Amendamentul 72
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază, în ciuda numeroaselor 
avantaje, oportunități și beneficii pe care 
le aduc digitalizarea, noile tehnologii și 
inteligența artificială, importanța 
formelor tradiționale de educație și 
beneficiile sociale aferente; încurajează 
statele membre să promoveze, să sprijine 
și să păstreze forme tradiționale de 
educație;

Or. en

Amendamentul 73
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
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Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. subliniază că este necesară 
combaterea în continuare a știrilor false 
și solicită statelor membre să ia măsuri 
împotriva răspândirii materialelor 
„deepfake” în media audiovizuală;

Or. en

Amendamentul 74
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. încurajează statele membre să 
promoveze și să sprijine participarea 
cetățenilor în activitățile culturale 
tradiționale;

Or. en

Amendamentul 75
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. subliniază importanța recalificării 
lucrătorilor din sectoarele cele mai 
afectate de automatizarea muncii prin IA; 
subliniază că noile programe de educație 
ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea 
competențelor lucrătorilor și recalificarea 
lor, astfel încât aceștia să poată profita de 
noile oportunități de încadrare în muncă 
generate de IA; încurajează învățarea pe 
tot parcursul vieții și dezvoltarea 
programelor de competențe digitale 
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pentru a ajuta lucrătorii să se adapteze la 
schimbările tehnologice;

Or. en

Amendamentul 76
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. subliniază că este necesar să se 
adopte o abordare antropocentrică față de 
tehnologiile IA, precum și distribuirea 
fără discriminare a beneficiilor, care să 
fie accesibile tuturor;

Or. en

Amendamentul 77
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 7 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7e. solicită Comisiei și statelor 
membre să promoveze cooperarea dintre 
sectoarele public și privat și sfera 
academică pentru a consolida schimbul 
de cunoștințe și a promova educația și 
formarea privind implicațiile etice, 
siguranța și respectarea drepturilor 
fundamentale, utilizarea roboticii și a 
inteligenței artificiale, cu un accent 
deosebit pe drepturile omului, siguranță și 
protecția datelor cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 78
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Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 7 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7e. subliniază că în mod clar 
tehnologiile IA nu ar trebui să reflecte 
nicio formă de prejudecată în crearea de 
profiluri pe bază de identitate, rasă, 
vârstă, culoare, gen, sexualitate sau 
dizabilități; 

Or. en

Amendamentul 79
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 7 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7f. recunoaște necesitatea de a 
garanta că echipele care concep, dezvoltă, 
testează și întrețin, implementează și 
achiziționează sisteme IA să reflecte 
diversitatea utilizărilor și a societății în 
general și că sunt diverse în ceea ce 
privește genul, cultura și vârsta pentru a 
reflecta toate elementele esențiale ale 
societății și a evita prejudecățile;

Or. en

Amendamentul 80
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 7 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7g. pune în evidență rolul pe care 
sistemele de educație îl pot avea în 
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promovarea și dezvoltarea unui atitudini 
etice prin conștientizarea oamenilor și 
informarea lor cu privire la IA și 
utilizarea sa, precum și prin promovarea 
cunoștințelor despre IA în întreaga 
societate; subliniază că educarea 
publicului pentru a asigura dobândirea 
competențelor necesare ar trebui 
considerată o condiție prealabilă utilizării 
pe scară largă a IA;

Or. en

Amendamentul 81
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 7 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7h. constată că, în contextul 
tehnologiilor IA, sistemele de educație ar 
mai trebui să asigure și măsuri împotriva 
dependenței de tehnologie și lipsei 
angajamentului personal și măsuri pentru 
utilizarea responsabilă de către utilizatorii 
individuali;

Or. en

Amendamentul 82
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 7 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7i. recunoaște amenințarea pe care o 
poate reprezenta IA pentru ocuparea 
forței de muncă și reamintește că 
menținerea locurilor de muncă este o 
prioritate, inclusiv în sectoarele culturale 
și creative;
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Or. en

Amendamentul 83
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 7 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7j. subliniază că sunt necesare 
examinarea atentă, reglementarea 
corespunzătoare și interzicere eficientă a 
IA și a automatizării în spațiile politice, 
inclusiv recunoașterea facială, sistemele 
de recunoaștere a emoțiilor, restricții ale 
internetului și controalele pentru a limita 
și restricționa opiniile opoziției, controlul 
accesului la servicii publice și sociale, 
precum și dezinformarea și știrile false, 
colectarea de date, cenzura și 
supravegherea automatizată;

Or. en

Amendamentul 84
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 7 k (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7k. crede cu tărie că IA ar putea avea 
un impact negativ asupra statului de 
drept, democrației și dreptului popoarelor 
la auto-determinare în ceea ce privește 
drepturile lor de a-și stabili liber statutul 
politic și de a-și exercita libertatea de 
opinie fără intervenții, de a-și exercita 
dreptul la libertatea de exprimare, 
inclusiv libertatea de a căuta, primi și 
disemina informații și idei de orice fel;

Or. en
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Amendamentul 85
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 7 l (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7l. constată că sistemele IA se bazează 
pe software-uri și au un comportament 
inteligent bazat pe analiza mediului lor; 
subliniază că această analiză se bazează 
pe modele statistice care cuprind 
inevitabil erori, uneori cu legături de 
feedback care reproduc, consolidează și 
prelungesc tendințele părtinitoare, erorile 
și ipotezele preexistente; constată că este 
nevoie să se garanteze că se utilizează 
sisteme și metode pentru a permite 
verificarea algoritmului, inteligibilitatea 
algoritmului și accesul la soluții;

Or. en

Amendamentul 86
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 7 m (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7m. subliniază că este necesar să se 
asigure că există reglementări obligatorii 
care prevăd normele pentru întregul 
spectru de activități ale IA, reglementând 
toate aspectele posibile și garantând 
respectarea principiilor transparenței, 
răspunderii și nediscriminării;

Or. en

Amendamentul 87
Alexis Georgoulis



PE650.405v01-00 44/44 AM\1202760RO.docx

RO

Proiect de aviz
Punctul 7 n (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7n. reamintește orientările etice din 
2019 pentru o IA fiabilă și cele șapte 
cerințe-cheie pentru fiabilitatea IA care 
sunt (a) posibilitatea de a acționa și 
supravegherea umană (inclusiv 
promovarea luării de decizii în cunoștință 
de cauză care respectă individul), (b) 
robustețea tehnică și siguranța, (c) 
respectarea vieții private și gestionarea 
datelor, (d) transparența, (e) diversitatea, 
nediscriminarea și echitatea, (f) 
bunăstarea societală și de mediu; și (g) 
răspunderea;

Or. en

Amendamentul 88
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 7 o (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7o. recunoaște că IA și automatizarea 
vor avea efecte asupra economiei 
globalizate, potențial negative dacă vor 
duce la consolidarea inegalităților și la 
arbitrajul de reglementare;

Or. en


