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Pozměňovací návrh 1
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 167 Smlouvy 
o fungování Evropské unie,

– s ohledem na články 165, 166 a 
167 Smlouvy o fungování Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 30. září 2020 o akčním plánu 
digitálního vzdělávání,

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie,

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Právní východisko 1 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. 
června 2018, kterým se zavádí program 
Digitální Evropa na období 2021–2027 
(COM(2018)0434),

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Právní východisko 1 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 30. září 2020 o Evropském prostoru 
vzdělávání,

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu odborné 
skupiny na vysoké úrovni pro umělou 
inteligenci zřízené Komisí, která byla 
zveřejněna dne 8. dubna 2019 pod názvem 
„Etické pokyny pro důvěryhodnou 
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umělou inteligenci“,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
12. června 2018 o modernizaci vzdělávání 
v EU1a,
_________________
1a Přijaté texty, P8_TA(2018)0247.

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Právní východisko 7 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
11. září 2018 o rovnosti jazyků v 
digitálním věku1b,
_________________
1b Přijaté texty, P8_TA(2018)0332.

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
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Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svůj přehled informací z 
května 2020 o využívání umělé inteligence 
v kulturních a kreativních odvětvích,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Právní východisko 10 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svou hloubkovou analýzu 
z května 2020 o využívání umělé 
inteligence v audiovizuálním odvětví,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Právní východisko 10 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady Evropské 
unie z června 2020 o utváření digitální 
budoucnosti Evropy,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Gilbert Collard, Catherine Griset



AM\1215361CS.docx 7/120 PE658.907v01-00

CS

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Nejvyšší rady 
pro literární a umělecké vlastnictví o 
právních a hospodářských otázkách 
umělé inteligence v kulturních odvětvích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svou studii z dubna 
2020 „Vzdělávání a zaměstnanost žen v 
oblasti věd, technologií a digitální 
ekonomiky, včetně umělé inteligence a 
jejích dopadů na rovnost žen a mužů“ 
(„Education and employment of women 
in science, technology and the digital 
economy, including AI and its influence 
on gender equality“),

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno

Návrh usnesení
Právní východisko 13 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko 
Evropského hospodářského a sociálního 
výboru ze září 2018 k propasti v 
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digitálních dovednostech žen a mužů,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence se rozvíjejí rychlým 
tempem a že se čím dál více využívají ve 
vzdělávání, kultuře a audiovizuálním 
odvětví;

A. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence se rozvíjejí rychlým 
tempem a pomáhají urychlit tempo 
inovací a jsou stále více využívány ve 
vzdělávání, a že se čím dál více využívají 
ve vzdělávání, kultuře a audiovizuálním 
odvětví; vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence pomůže zvýšit produktivitu 
práce a pomůže urychlit hospodářský 
růst;

Or. en

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

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence se rozvíjejí rychlým 
tempem a že se čím dál více využívají ve 
vzdělávání, kultuře a audiovizuálním 
odvětví;

A. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence, které mohou mít přímý 
dopad na všechny aspekty našich 
společností, včetně základních práv a 
sociálních a hospodářských zásad a 
hodnot, se rozvíjejí rychlým tempem a že 
se čím dál více využívají ve vzdělávání, 
kultuře a audiovizuálním odvětví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence se rozvíjejí rychlým 
tempem a že se čím dál více využívají ve 
vzdělávání, kultuře a audiovizuálním 
odvětví;

A. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence se rozvíjejí rychlým 
tempem a že se čím dál více využívají 
téměř ve všech oblastech našich životů, 
mimo jiné ve vzdělávání, kultuře a 
audiovizuálním odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence se rozvíjejí rychlým 
tempem a že se čím dál více využívají ve 
vzdělávání, kultuře a audiovizuálním 
odvětví;

A. vzhledem k tomu, že technologie 
digitalizace se rozvíjejí rychlým tempem a 
že se čím dál více využívají ve vzdělávání, 
kultuře a audiovizuálním odvětví;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence je plošný pojem zahrnující 
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širokou škálu technologií, které jsou 
schopny plnit úkoly běžně spojené s lidmi; 
vzhledem k tomu, že dosavadní běžné 
aplikace umělé inteligence, jako jsou 
rozpoznávání řeči a obrazu, překlad 
jazyků, chatboty a virtuální asistenti, jsou 
jednoznačné;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že vývoj, 
zavádění a používání technologií umělé 
inteligence by měly probíhat v souladu s 
právem a hodnotami Unie, být založeny 
na důvěryhodnosti a řídit se perspektivou 
zaměřenou na člověka a zajišťovat 
lidskou důstojnost, lidskou autonomii a 
bezpečnostní pravidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Marcel Kolaja

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že cílem 
vzdělávání je naplnit lidský potenciál, 
rozvíjet kreativitu a dosáhnout skutečné 
sociální změny, neboť nesprávné 
používání systémů umělé inteligence 
založených na datech může bránit 
lidskému a sociálnímu rozvoji;
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Or. en

Pozměňovací návrh 22
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že vývoj, 
zavádění a používání umělé inteligence, 
včetně softwaru, algoritmů a používaných 
či generovaných dat, by se měly rovněž 
řídit etickými zásadami transparentnosti, 
vysvětlitelnosti, spravedlnosti a 
odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že veřejné 
investice do umělé inteligence v Unii 
výrazně zaostávají za jinými velkými 
ekonomikami; vzhledem k tomu, že 
nedostatečné investice do umělé 
inteligence budou pravděpodobně mít 
dopad na konkurenceschopnost Unie ve 
všech odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Dace Melbārde
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že pro rozvoj 
umělé inteligence je nezbytná dostupnost 
vysoce kvalitních a spolehlivých dat;

B. vzhledem k tomu, že pro rozvoj 
umělé inteligence je nezbytný integrovaný 
přístup k umělé inteligenci, podpůrné 
politické prostředí, investice, přilákání 
špičkových talentů, jakož i dostupnost, 
sběr a interpretace vysoce kvalitních a 
spolehlivých dat;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že pro rozvoj 
umělé inteligence je nezbytná dostupnost 
vysoce kvalitních a spolehlivých dat;

B. vzhledem k tomu, že pro rozvoj 
umělé inteligence je nezbytná dostupnost 
vysoce kvalitních, spolehlivých, 
důvěryhodných a kompatibilních dat;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že pro rozvoj 
umělé inteligence je nezbytná dostupnost 
vysoce kvalitních a spolehlivých dat;

B. vzhledem k tomu, že pro rozvoj 
etické umělé inteligence je nezbytná 
dostupnost poctivých, transparentních a 
spolehlivých dat;
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Or. en

Pozměňovací návrh 27
Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že pro rozvoj 
umělé inteligence je nezbytná dostupnost 
vysoce kvalitních a spolehlivých dat;

B. vzhledem k tomu, že pro rozvoj 
algoritmů je nezbytná dostupnost vysoce 
kvalitních a spolehlivých dat;

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že pro rozvoj 
umělé inteligence je nezbytná dostupnost 
vysoce kvalitních a spolehlivých dat;

B. vzhledem k tomu, že pro rozvoj 
umělé inteligence je nezbytná dostupnost 
vysoce kvalitních, spolehlivých a 
zabezpečených dat;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že Unie a její 
členské státy nesou zvláštní odpovědnost 
za využívání, podporu a zvýšení přidané 
hodnoty technologií umělé inteligence, 
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jakož i za zajištění bezpečnosti těchto 
technologií a přispívání k blahobytu a 
obecnému zájmu Evropanů; vzhledem k 
tomu, že tyto technologie mohou výrazně 
přispět k dosažení našeho společného cíle, 
jímž je zlepšení života občanů a podpora 
prosperity v Unii tím, že přispějí k rozvoji 
lepších strategií a inovací v řadě oblastí, 
zejména v oblasti vzdělávání, kultury a 
audiovizuálního odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že většina umělé 
inteligence je založena na softwaru s 
otevřeným zdrojovým kódem, což 
znamená, že zdrojový kód lze kontrolovat, 
upravit a zlepšit;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že mohou být 
nezbytné určité úpravy stávajících 
zvláštních právních nástrojů Unie, aby 
bylo možné zohlednit digitální 
transformaci a řešit nové výzvy spojené s 
používáním technologií umělé inteligence, 
a to i v oblasti vzdělávání, kultury a 
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audiovizuálního odvětví, jako je ochrana 
osobních údajů a soukromí a boj proti 
diskriminaci, podpora rovnosti žen a 
mužů, dodržování práv duševního 
vlastnictví, ochrana životního prostředí a 
práva spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že pro zajištění 
rovných podmínek je důležité poskytnout 
audiovizuálnímu odvětví přístup k údajům 
z globálních platforem a od hlavních 
aktérů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že kromě úprav 
stávajících právních předpisů by tyto 
právní a etické otázky týkající se 
technologií umělé inteligence měly být 
řešeny prostřednictvím účinného a 
komplexního právního rámce práva Unie, 
který obstojí i v budoucnu a který bude 
odrážet zásady a hodnoty Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že využívání 
umělé inteligence vzbuzuje mnoho obav, 
pokud jde o etickou stránku a 
transparentnost shromažďování a šíření dat 
a nakládání s nimi; vzhledem k tomu, že 
přínosy a rizika umělé inteligence v těchto 
oblastech je třeba pečlivě posoudit;

C. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence a budoucí aplikace či vynálezy 
vytvořené s pomocí umělé inteligence 
mohou mít podobně jako v případě 
jakékoliv jiné technologie dvojí povahu; 
vzhledem k tomu, že využívání umělé 
inteligence vzbuzuje mnoho obav, pokud 
jde o etickou stránku a transparentnost 
shromažďování a šíření dat a nakládání s 
nimi; vzhledem k tomu, že příležitosti a 
přínosy technologických inovací v 
minulosti zdaleka převažovaly nad 
jakýmikoli potenciálními riziky nebo 
nezamýšleným využitím; vzhledem k tomu, 
že je třeba jasněji uznat přínosy umělé 
inteligence, zatímco rizika je třeba pečlivě 
posoudit;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že využívání 
umělé inteligence vzbuzuje mnoho obav, 
pokud jde o etickou stránku a 
transparentnost shromažďování a šíření 
dat a nakládání s nimi; vzhledem k tomu, 
že přínosy a rizika umělé inteligence v 
těchto oblastech je třeba pečlivě posoudit;

C. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence a související technologie 
vzbuzují mnoho obav, pokud jde o etickou 
stránku a transparentnost jejich vývoje, 
zavádění a používání, včetně softwaru, 
algoritmů a jimi shromážděných, 
využívaných, produkovaných a šířených 
dat; vzhledem k tomu, že přínosy a rizika 
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technologií umělé inteligence v těchto 
oblastech je třeba pečlivě posoudit;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že využívání 
umělé inteligence vzbuzuje mnoho obav, 
pokud jde o etickou stránku a 
transparentnost shromažďování a šíření dat 
a nakládání s nimi; vzhledem k tomu, že 
přínosy a rizika umělé inteligence v těchto 
oblastech je třeba pečlivě posoudit;

C. vzhledem k tomu, že využívání 
umělé inteligence vzbuzuje mnoho obav, 
pokud jde o etickou stránku a 
transparentnost shromažďování a šíření dat 
a nakládání s nimi; vzhledem k tomu, že 
přínosy a rizika umělé inteligence v těchto 
oblastech je třeba pečlivě posoudit a že je 
třeba pečlivě a soustavně posuzovat její 
dopady na všechny aspekty společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že využívání 
umělé inteligence vzbuzuje mnoho obav, 
pokud jde o etickou stránku a 
transparentnost shromažďování a šíření dat 
a nakládání s nimi; vzhledem k tomu, že 
přínosy a rizika umělé inteligence v těchto 
oblastech je třeba pečlivě posoudit;

C. vzhledem k tomu, že využívání 
umělé inteligence vzbuzuje mnoho obav, 
pokud jde o etickou stránku a 
transparentnost shromažďování a šíření dat 
a nakládání s nimi; vzhledem k tomu, že 
přínosy a rizika umělé inteligence v těchto 
oblastech je třeba pečlivě posoudit, aniž by 
byl zmenšen její potenciál;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že vzdělávání a 
příležitost se vzdělávat jsou základním 
právem; vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence vyvinuté, zaváděné a 
používané v tomto odvětví by proto měly 
být považovány za vysoce rizikové a měly 
by podléhat přísnějším požadavkům na 
bezpečnost, transparentnost, spravedlnost 
a odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že všechny 
technologie umělé inteligence a jejich 
používání musí být zaměřené na člověka a 
musí důsledně dodržovat evropské 
hodnoty, zejména základní práva, lidskou 
důstojnost, pluralitu, začleňování, 
nediskriminaci a ochranu soukromí a 
osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
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Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vysoce 
kvalitní, rychlá, bezpečná a všudypřítomná 
konektivita, vysokokapacitní sítě a 
odbornost v oblasti informačních 
technologií jsou spolu s digitálním 
vybavením a infrastrukturou předpokladem 
pro široké zavedení umělé inteligence v 
Unii;

D. vzhledem k tomu, že vysoce 
kvalitní, rychlá, bezpečná a všudypřítomná 
konektivita, vysokokapacitní sítě a 
odbornost v oblasti informačních 
technologií jsou spolu s digitálním 
vybavením a infrastrukturou předpokladem 
pro široké zavedení umělé inteligence v 
Unii; vzhledem k tomu, že pro řešení 
přetrvávající digitální propasti mezi 
regiony a občany v Unii má zásadní 
význam rovnoměrné zavádění takových 
infrastruktur a vybavení v celé Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vysoce 
kvalitní, rychlá, bezpečná a všudypřítomná 
konektivita, vysokokapacitní sítě a 
odbornost v oblasti informačních 
technologií jsou spolu s digitálním 
vybavením a infrastrukturou předpokladem 
pro široké zavedení umělé inteligence v 
Unii;

D. vzhledem k tomu, že vysoce 
kvalitní, rychlá, bezpečná a všudypřítomná 
konektivita, vysokokapacitní sítě a 
odbornost v oblasti informačních 
technologií jsou spolu s digitálním 
vybavením a infrastrukturou, přijetím ze 
strany společnosti a cíleným a vhodným 
politickým rámcem jedním z předpokladů 
pro široké a úspěšné zavedení umělé 
inteligence v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Petra Kammerevert
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vysoce 
kvalitní, rychlá, bezpečná a všudypřítomná 
konektivita, vysokokapacitní sítě a 
odbornost v oblasti informačních 
technologií jsou spolu s digitálním 
vybavením a infrastrukturou předpokladem 
pro široké zavedení umělé inteligence v 
Unii;

D. vzhledem k tomu, že vysoce 
kvalitní, rychlá, bezpečná a všudypřítomná 
konektivita, vysokokapacitní sítě, 
všeobecné digitální dovednosti a 
kompetence a odbornost v oblasti 
informačních technologií jsou spolu s 
digitálním vybavením a infrastrukturou 
předpokladem pro široké zavedení a 
používání umělé inteligence v Unii;

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vysoce 
kvalitní, rychlá, bezpečná a všudypřítomná 
konektivita, vysokokapacitní sítě a 
odbornost v oblasti informačních 
technologií jsou spolu s digitálním 
vybavením a infrastrukturou předpokladem 
pro široké zavedení umělé inteligence v 
Unii;

D. vzhledem k tomu, že vysoce 
kvalitní, rychlá, bezpečná a všudypřítomná 
konektivita, širokopásmové připojení, 
technologie 5G, vysokokapacitní sítě a 
odbornost v oblasti informačních 
technologií jsou spolu s digitálním 
vybavením a infrastrukturou předpokladem 
pro široké zavedení umělé inteligence v 
Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že řešení rozdílů 
mezi ženami a muži v oblasti vědy, 
technologií, inženýrství, umění a 
matematiky (STEAM) je naprosto 
nezbytné k zajištění rovného a 
spravedlivého zastoupení celé společnosti 
při vývoji, zavádění a používání 
technologií umělé inteligence, včetně 
softwaru, algoritmů a dat, která používají 
a produkují;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že je zásadní 
zajistit, aby si obyvatelé Unie osvojili 
dovednosti nezbytné pro přípravu na čím 
dál častější přítomnost umělé inteligence 
ve všech aspektech lidského života;

E. vzhledem k tomu, že je zásadní 
zajistit, aby si obyvatelé Unie osvojili 
dovednosti nezbytné pro přípravu na čím 
dál častější přítomnost umělé inteligence 
ve všech aspektech lidského života; 
vzhledem k tomu, že pouze tehdy, budou-li 
digitální dovednosti rozšířeny ve všech 
částech evropské společnosti, můžeme 
dosáhnout spravedlivé digitální 
transformace, která bude přínosná pro 
všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že je zásadní 
zajistit, aby si obyvatelé Unie osvojili 
dovednosti nezbytné pro přípravu na čím 
dál častější přítomnost umělé inteligence 
ve všech aspektech lidského života;

E. vzhledem k tomu, že je zásadní 
zajistit, aby si obyvatelé Unie osvojili 
dovednosti nezbytné pro lepší pochopení 
toho, co je to umělá inteligence, včetně 
jejích kapacit a omezení, abychom se 
mohli lépe připravit na čím dál častější 
přítomnost umělé inteligence ve všech 
aspektech lidského života a plně využít 
příležitostí, které umělá inteligence nabízí;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že je zásadní 
zajistit, aby si obyvatelé Unie osvojili 
dovednosti nezbytné pro přípravu na čím 
dál častější přítomnost umělé inteligence 
ve všech aspektech lidského života;

E. vzhledem k tomu, že je zásadní 
zajistit, aby si občané Unie osvojili plnou 
digitální gramotnost nezbytnou pro 
přípravu na čím dál častější přítomnost 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií ve všech aspektech lidského 
života;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že je zásadní 
zajistit, aby si obyvatelé Unie osvojili 
dovednosti nezbytné pro přípravu na čím 
dál častější přítomnost umělé inteligence 

E. vzhledem k tomu, že je zásadní 
zajistit, aby si všichni obyvatelé Unie 
osvojili již od raného věku dovednosti 
nezbytné pro přípravu na čím dál častější 
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ve všech aspektech lidského života; přítomnost umělé inteligence ve všech 
aspektech lidského života;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že členské státy 
proto musí investovat do digitálního 
vzdělávání a mediální výchovy, vybavit 
školy dostatečnou infrastrukturou a 
nezbytnými koncovými zařízeními a 
věnovat v učebních plánech větší 
pozornost zprostředkování digitálních 
dovedností a kompetencí;

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využívat ke zdokonalení 
učebních a výukových metod, zejména s 
cílem napomoci vzdělávacím systémům 
posílit rovnost při vzdělávání a jeho kvalitu 
využíváním dat a zároveň podporovat 
individualizaci vzdělávání a rozšíření 
přístupu k němu;

F. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využívat ke zdokonalení 
učebních a výukových metod, zejména s 
cílem napomoci vzdělávacím systémům 
posílit rovnost při vzdělávání a jeho kvalitu 
využíváním dat a zároveň podporovat 
individualizaci vzdělávání a rozšíření 
přístupu k němu; vzhledem k tomu, že je 
nutné zohlednit, že mají-li být digitalizace 
a využívání umělé inteligence prospěšné 
pro celou společnost, je třeba rovného a 
spravedlivého přístupu k digitálním 
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technologiím a vysokorychlostnímu 
připojení; vzhledem k tomu, že je nanejvýš 
důležité zajistit dostupnost digitálního 
vzdělávání pro evropskou společnost jako 
celek, a to i pro osoby ze znevýhodněného 
prostředí a pro osoby se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využívat ke zdokonalení 
učebních a výukových metod, zejména s 
cílem napomoci vzdělávacím systémům 
posílit rovnost při vzdělávání a jeho kvalitu 
využíváním dat a zároveň podporovat 
individualizaci vzdělávání a rozšíření 
přístupu k němu;

F. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci a související technologie lze 
využívat ke zdokonalení učebních a 
výukových metod, zejména s cílem 
napomoci vzdělávacím systémům posílit 
rovnost při vzdělávání a jeho kvalitu a 
zároveň podporovat individualizaci 
vzdělávání a rozšíření přístupu k němu; 
vzhledem k tomu, že za žádných okolností 
nelze využívání technologií umělé 
inteligence ve vzdělávacích systémech 
použít ke zvětšení již existujících 
digitálních a sociálních rozdílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využívat ke zdokonalení 

F. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využívat ke zdokonalení 
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učebních a výukových metod, zejména s 
cílem napomoci vzdělávacím systémům 
posílit rovnost při vzdělávání a jeho kvalitu 
využíváním dat a zároveň podporovat 
individualizaci vzdělávání a rozšíření 
přístupu k němu;

učebních a výukových metod a metod 
testování a zpětné vazby a ke snížení 
pracovní zátěže pedagogických 
pracovníků, včetně pomoci vzdělávacím 
systémům posílit rovnost při vzdělávání a 
jeho kvalitu a zároveň pomáhat zvýšit 
angažovanost, podporovat individualizaci 
a personalizaci vzdělávání a rozšíření 
přístupu k němu, jakož i zlepšení a 
automatizování různých administrativních 
úkonů;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Marcel Kolaja

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využívat ke zdokonalení 
učebních a výukových metod, zejména s 
cílem napomoci vzdělávacím systémům 
posílit rovnost při vzdělávání a jeho kvalitu 
využíváním dat a zároveň podporovat 
individualizaci vzdělávání a rozšíření 
přístupu k němu;

F. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využívat ke zdokonalení 
učebních a výukových metod, zejména s 
cílem napomoci vzdělávacím systémům 
posílit rovnost při vzdělávání a jeho kvalitu 
využíváním dat a zároveň podporovat 
individualizaci vzdělávání a rozšíření 
přístupu k němu; vzhledem k tomu, že 
výsledky učení nezávisí na technologiích, 
ale na tom, jak učitelé umějí technologie 
používat způsoby, které jsou z 
pedagogického hlediska smysluplné;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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F. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využívat ke zdokonalení 
učebních a výukových metod, zejména s 
cílem napomoci vzdělávacím systémům 
posílit rovnost při vzdělávání a jeho kvalitu 
využíváním dat a zároveň podporovat 
individualizaci vzdělávání a rozšíření 
přístupu k němu;

F. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využívat ke zdokonalení 
učebních a výukových metod, zejména s 
cílem napomoci vzdělávacím systémům 
posílit rovnost při vzdělávání a jeho kvalitu 
využíváním dat a zároveň podporovat 
individualizované a na uzpůsobené učební 
plány a formáty a rozšíření přístupu ke 
vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že nové aplikace 
založené na umělé inteligenci ve 
vzdělávání usnadňují pokrok v různých 
oborech, jako je studium jazyků a 
matematika;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že 
personalizované vzdělávací zážitky s 
umělou inteligencí mohou nejen pomoci 
zvýšit motivaci studentů a pomoci jim plně 
rozvinout jejich potenciál, ale také snížit 
míru předčasného ukončování školní 
docházky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fc. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence může díky lepšímu pochopení 
učebních metod a stylů studentů stále více 
pomáhat učitelům zlepšovat jejich 
účinnost, a to tím, že pomůže identifikovat 
vzdělávací obtíže a lépe posoudit dosažený 
pokrok jednotlivce;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že kultura hraje 
při širokém využívání umělé inteligence 
ústřední roli a že se díky rozvoji 
inovativních technologií a nástrojů a jejich 
účinnému uplatnění při naplňování potřeb 
tohoto odvětví stává klíčovou disciplínou 
pro kulturní dědictví;

G. vzhledem k tomu, že kultura hraje 
při širokém využívání technologií umělé 
inteligence ústřední roli a že se díky 
rozvoji inovativních technologií a nástrojů 
a jejich účinnému uplatnění při naplňování 
potřeb tohoto odvětví stává klíčovou 
disciplínou pro kulturní dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že kultura hraje 
při širokém využívání umělé inteligence 
ústřední roli a že se díky rozvoji 
inovativních technologií a nástrojů a jejich 
účinnému uplatnění při naplňování potřeb 
tohoto odvětví stává klíčovou disciplínou 
pro kulturní dědictví;

G. vzhledem k tomu, že kultura hraje 
při širokém využívání umělé inteligence 
ústřední roli a že se díky rozvoji 
inovativních technologií a nástrojů a jejich 
účinnému uplatnění při naplňování potřeb 
tohoto odvětví může stát klíčovou 
disciplínou pro kulturní dědictví;

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že bílá kniha o 
umělé inteligenci – evropském přístupu k 
excelenci a důvěře podporuje rozvoj 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií zaměřených na člověka; 
vzhledem k tomu, že tato perspektiva 
zaměřená na člověka by měla zohledňovat 
kulturní rozmanitost a měla by 
podporovat lidskou kreativitu, kritické 
diskuse a umělecké rysy;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využít k tomu, aby se 
kreativním způsobem a v širokém měřítku 

H. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využít k propagaci a 
ochraně kulturního dědictví, mimo jiné 
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zpřístupnily soubory dat obsahující 
kulturní díla, která jsou v držení kulturních 
institucí v celé Unii, a aby se zároveň 
uživatelům usnadnila orientace ve velkém 
množství kulturního a kreativního obsahu;

pomocí digitálních nástrojů k ochraně 
historických památek, vytvořením 
kreativních způsobů, jak v širším měřítku 
a snáze zpřístupnit soubory dat obsahující 
kulturní díla, která jsou v držení kulturních 
institucí v celé Unii, a zároveň uživatelům 
usnadnit orientaci ve velkém množství 
kulturního a kreativního obsahu; vzhledem 
k tomu, že v tomto ohledu má zásadní 
význam prosazování norem a rámců 
interoperability;

Or. en

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

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využít k tomu, aby se 
kreativním způsobem a v širokém měřítku 
zpřístupnily soubory dat obsahující 
kulturní díla, která jsou v držení kulturních 
institucí v celé Unii, a aby se zároveň 
uživatelům usnadnila orientace ve velkém 
množství kulturního a kreativního obsahu;

H. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence lze využít k tomu, aby 
se kreativním způsobem a v širokém 
měřítku zpřístupnily soubory dat obsahující 
kulturní díla, která jsou v držení kulturních 
institucí v celé Unii, a aby se zároveň 
uživatelům usnadnila orientace ve velkém 
množství kulturního a kreativního obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence přispívají k vytváření, 



PE658.907v01-00 30/120 AM\1215361CS.docx

CS

plánování, řízení, produkci, distribuci, 
lokalizaci a spotřebě audiovizuálních 
mediálních produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že využití umělé 
inteligence pro mediální obsah, zejména 
pokud jde o doporučení ohledně 
personalizovaného obsahu, vyvolává 
otázky spojené s kulturní a jazykovou 
rozmanitostí;

I. vzhledem k tomu, že využití umělé 
inteligence pro mediální obsah, zejména 
pokud jde o doporučení ohledně 
personalizovaného obsahu, je lepší 
alternativou k možnostem personalizace 
založeným na pravidlech, které nejsou v 
průběhu času schopny se zlepšovat; 
vzhledem k tomu, že ačkoliv umělá 
inteligence vyvolává otázky spojené s 
kulturní a jazykovou rozmanitostí, může se 
lépe zaměřit na specifické preference 
jednotlivců; vzhledem k tomu, že 
individualizovaný obsah byl realitou ještě 
před příchodem řešení založených na 
umělé inteligenci; vzhledem k tomu, že 
pro příslušné účely by se tedy neměla 
zbytečně zaměřovat pozornost pouze na 
jejich posílenou kontrolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že využití umělé 
inteligence pro mediální obsah, zejména 

I. vzhledem k tomu, že využití umělé 
inteligence konkrétně pro mediální obsah a 
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pokud jde o doporučení ohledně 
personalizovaného obsahu, vyvolává 
otázky spojené s kulturní a jazykovou 
rozmanitostí;

obecně pro kulturní a tvůrčí obsah, 
zejména pokud jde o doporučení ohledně 
personalizovaného obsahu, vyvolává 
otázky spojené s kulturní a jazykovou 
rozmanitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že využití umělé 
inteligence pro mediální obsah, zejména 
pokud jde o doporučení ohledně 
personalizovaného obsahu, vyvolává 
otázky spojené s kulturní a jazykovou 
rozmanitostí;

I. vzhledem k tomu, že využití umělé 
inteligence pro mediální obsah, zejména 
pokud jde o doporučení ohledně 
personalizovaného obsahu, vyvolává 
otázky spojené s kulturní a jazykovou 
rozmanitostí, jakož i ohledně nebezpečí 
produkce diskriminačních výstupů 
založených na neobjektivních vstupních 
datech;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že využití umělé 
inteligence pro mediální obsah, zejména 
pokud jde o doporučení ohledně 
personalizovaného obsahu, vyvolává 
otázky spojené s kulturní a jazykovou 
rozmanitostí;

I. vzhledem k tomu, že využití umělé 
inteligence pro mediální obsah, zejména 
pokud jde o doporučení ohledně 
personalizovaného obsahu, vyvolává 
otázky spojené s kulturní a jazykovou 
rozmanitostí a může vést k omezení 
plurality názorů a médií;
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Or. de

Pozměňovací návrh 68
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že využití umělé 
inteligence pro mediální obsah, zejména 
pokud jde o doporučení ohledně 
personalizovaného obsahu, vyvolává 
otázky spojené s kulturní a jazykovou 
rozmanitostí;

I. vzhledem k tomu, že využití umělé 
inteligence pro mediální obsah, zejména 
pokud jde o doporučení ohledně na míru 
uzpůsobeného obsahu, vyvolává otázky 
spojené s ochranou údajů a kulturní a 
jazykovou rozmanitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že využití umělé 
inteligence pro mediální obsah, zejména 
pokud jde o doporučení ohledně 
personalizovaného obsahu, vyvolává 
otázky spojené s kulturní a jazykovou 
rozmanitostí;

I. vzhledem k tomu, že využití 
technologií umělé inteligence pro mediální 
obsah, zejména pokud jde o doporučení 
ohledně personalizovaného obsahu, 
vyvolává otázky spojené s kulturní a 
jazykovou rozmanitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Martina Michels

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že při vývoji 
umělé inteligence nachází stále větší 
použití sémantická analýza jazyků 
navržená s ohledem na počítačovou 
lingvistiku, jejíž užívání založené na 
regulaci a právech je však zvlášť nápadné 
v případě reklam na výrobky nebo v 
politických kampaních;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence může přispět ke zlepšení 
jazykové rozmanitosti Unie, jakož i k 
lepšímu šíření evropských 
audiovizuálních děl, zejména 
prostřednictvím automatizovaného 
opatřování titulky, jakož i prostřednictvím 
dabování audiovizuálních obsahu do 
jiných jazyků;

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence podněcuje inovace v redakcích 
zpravodajství tím, že umožňuje 
automatizovat různé rutinní úkoly, 
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interpretovat data, a dokonce vytvářet 
zprávy, jako jsou předpovědi počasí a 
sportovní výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Marcel Kolaja

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že je zásadní 
podpora kulturní a jazykové rozmanitosti, 
čehož se dosáhne tím, že mediální obsah 
překročí jazykové hranice;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Martina Michels, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ib. poukazuje na to, že podpora 
počítačové lingvistiky za účelem vývoje 
umělé inteligence založené na právech 
prostřednictví mnohojazyčnosti 
představuje zvláštní inovační potenciál k 
umožnění demokratické a 
nediskriminační celosvětové kulturní a 
informační výměny v digitálním věku;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Dace Melbārde
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že by umělá 
inteligence mohla mít podstatný dopad na 
vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, stejně jako na 
přístupnost kulturního a kreativního obsahu 
pro osoby se zdravotním postižením;

J. vzhledem k tomu, že by umělá 
inteligence mohla mít podstatný dopad na 
vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, stejně jako na 
přístupnost kulturního a kreativního obsahu 
pro osoby se zdravotním postižením; 
vzhledem k tomu, že umělá inteligence již 
umožnila řešení, jako je rozpoznávání 
řeči, virtuální asistenti, digitální 
reprezentace fyzických předmětů a 
digitální tvorba, která se již nyní podílejí 
na zpřístupňování tohoto obsahu osobám 
se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že by umělá 
inteligence mohla mít podstatný dopad na 
vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, stejně jako na 
přístupnost kulturního a kreativního obsahu 
pro osoby se zdravotním postižením;

J. vzhledem k tomu, že by 
technologie umělé inteligence mohly mít 
podstatný dopad na vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, stejně 
jako na přístupnost kulturního a 
kreativního obsahu pro osoby se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Marcel Kolaja

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že by umělá 
inteligence mohla mít podstatný dopad na 
vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, stejně jako na 
přístupnost kulturního a kreativního obsahu 
pro osoby se zdravotním postižením;

J. vzhledem k tomu, že by umělá 
inteligence mohla mít potenciálně 
podstatný dopad na vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, stejně 
jako na přístupnost kulturního a 
kreativního obsahu pro osoby se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že by umělá 
inteligence mohla mít podstatný dopad na 
vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, stejně jako na 
přístupnost kulturního a kreativního obsahu 
pro osoby se zdravotním postižením;

J. vzhledem k tomu, že by umělá 
inteligence mohla mít pozitivní dopad na 
vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, stejně jako na 
přístupnost kulturního a kreativního obsahu 
pro osoby se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že falešný obsah 
vytvořený umělou inteligencí, jako jsou 
např. tzv. deepfakes, se šíří exponenciální 
mírou a představuje bezprostřední 
ohrožení demokracie;

K. vzhledem k tomu, že umělou inteligenci 
lze využít k vytváření falešného obsahu, 
jako jsou tzv. deepfakes , které se šíří 
exponenciální mírou a představují 
bezprostřední ohrožení demokracie, a 
zároveň může být rovněž použita jako 
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nedocenitelný nástroj pro identifikaci a 
okamžitý boj proti takové zlovolné 
činnosti, například prostřednictvím 
ověřování faktů v reálném čase nebo 
označování takového obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že falešný obsah 
vytvořený umělou inteligencí, jako jsou 
např. tzv. deepfakes, se šíří exponenciální 
mírou a představuje bezprostřední 
ohrožení demokracie;

K. vzhledem k tomu, že falešný obsah 
vytvořený umělou inteligencí, jako jsou 
např. tzv. deepfakes, se šíří exponenciální 
mírou a může představovat ohrožení 
demokracie vytvořením společnosti bez 
důvěry; vzhledem k tomu, že většina 
materiálů typu deepfake je snadno 
rozpoznatelná; vzhledem k tomu, že 
nástroje pro odhalování využívající 
umělou inteligenci jsou při označování a 
filtrování takového obsahu obecně 
úspěšné;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že falešný obsah 
vytvořený umělou inteligencí, jako jsou 
např. tzv. deepfakes, se šíří exponenciální 
mírou a představuje bezprostřední 
ohrožení demokracie;

K. vzhledem k tomu, že falešný obsah 
vytvořený umělou inteligencí, jako jsou 
např. tzv. deepfakes, se šíří exponenciální 
mírou a neexistence právního rámce, který 
by bránil šíření záměrných smyšlenek a 
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zveřejňování zavádějících informací, 
může být příčinou závažného ohrožení 
demokracie;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že falešný obsah 
vytvořený umělou inteligencí, jako jsou 
např. tzv. deepfakes, se šíří exponenciální 
mírou a představuje bezprostřední 
ohrožení demokracie;

K. vzhledem k tomu, že falešný obsah 
vytvořený softwarem, jako jsou např. tzv. 
deepfakes, se šíří rychle a mohou 
představovat bezprostřední ohrožení 
demokracie;

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že digitální trh 
práce v Unii postrádá téměř půl milionu 
odborníků v oblasti věd o datech velkého 
objemu a analýzy dat, které představují 
základ vývoje a využívání kvalitní a 
důvěryhodné umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Petra Kammerevert
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že audiovizuální 
obsah a jiná díla vytvořená 
prostřednictvím umělé inteligence vnucují 
otázku po tom, kdo je jejich původcem, 
kterou je naléhavě zapotřebí vyjasnit;

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. tvrdí, že vzdělávání, kultura a 
audiovizuální odvětví jsou citlivými 
oblastmi využívání umělé inteligence a 
souvisejících technologií, a proto mají 
potenciál ovlivnit podstatu základních 
práv a hodnot naší společnosti, a proto by 
při vývoji, zavádění a používání umělé 
inteligence a souvisejících technologií, 
včetně softwaru, algoritmů a dat, které 
používají a produkují, měly být 
dodržovány etické zásady;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod -1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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-1a. vyzývá Komisi, aby v návaznosti na 
bílou knihu o umělé inteligenci dodala 
takový nadcházející legislativní návrh 
nařízení o etických zásadách vztahujících 
se na umělou inteligenci a související 
technologie, který poskytne pevný rámec 
pro vývoj, zavádění a využívání umělé 
inteligence v Unii, a to s přístupem 
zaměřeným na člověka, který bude 
respektovat základní práva a právo Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. opětovně upozorňuje na význam 
rozvoje kvalitních a inkluzivních datových 
systémů, kterých lze využít při hlubokém 
učení, neboť používání zastaralých, 
neúplných a chybných dat s nízkou 
kvalitou může vést k chybným prognózám, 
a tedy i k diskriminaci a zaujatosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytně nutné rozvíjet 
na vnitrostátní a unijní úrovni kapacity za 
účelem účinnějšího shromažďování a 
systematizace dat;

1. opětovně upozorňuje na význam 
rozvoje kvalitních, kompatibilních a 
inkluzivních datových systémů, které 
budou respektovat a bránit hodnoty Unie 
(zejména rovnost žen a mužů, 
mnohojazyčnost a podmínky nezbytné pro 
mezikulturní dialog) a kterých lze využít 
při hlubokém učení, neboť používání 
zastaralých, neúplných a chybných dat s 
nízkou kvalitou může vést k chybným 
prognózám, a tedy i k diskriminaci a 
zaujatosti; zdůrazňuje, že je nezbytně nutné 
rozvíjet na vnitrostátní a unijní úrovni 
kapacity za účelem účinnějšího 
shromažďování, bezpečnosti, 
systematizace a přenositelnosti dat;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. opětovně upozorňuje na význam 
rozvoje kvalitních a inkluzivních datových 
systémů, kterých lze využít při hlubokém 
učení, neboť používání zastaralých, 
neúplných a chybných dat s nízkou 
kvalitou může vést k chybným prognózám, 
a tedy i k diskriminaci a zaujatosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytně nutné rozvíjet 
na vnitrostátní a unijní úrovni kapacity za 
účelem účinnějšího shromažďování a 
systematizace dat;

1. opětovně upozorňuje na význam 
rozvoje kvalitních a inkluzivních 
algoritmů, softwaru a datových systémů, 
kterých lze využít při školení technologií 
umělé inteligence, neboť používání 
zastaralých, neúplných a chybných dat s 
nízkou kvalitou může vést k chybným 
prognózám, a tedy i k diskriminaci a 
zaujatosti; zdůrazňuje, že je nezbytně nutné 
rozvíjet na vnitrostátní a unijní úrovni 
kapacity za účelem účinnějšího 
shromažďování a systematizace dat; vítá v 
tomto ohledu návrh Komise na vytvoření 
společného datového prostoru v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. opětovně upozorňuje na význam 
rozvoje kvalitních a inkluzivních datových 
systémů, kterých lze využít při hlubokém 
učení, neboť používání zastaralých, 
neúplných a chybných dat s nízkou 
kvalitou může vést k chybným prognózám, 
a tedy i k diskriminaci a zaujatosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytně nutné rozvíjet 
na vnitrostátní a unijní úrovni kapacity za 
účelem účinnějšího shromažďování a 
systematizace dat;

1. opětovně upozorňuje na význam 
rozvoje kvalitních a inkluzivních datových 
systémů, kterých lze využít při hlubokém 
učení, neboť používání zastaralých, 
neúplných a chybných dat s nízkou 
kvalitou může vést k chybným prognózám, 
a tedy i k diskriminaci a zaujatosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytně nutné rozvíjet 
na vnitrostátní a unijní úrovni kapacity za 
účelem účinnějšího shromažďování a 
systematizace dat, aniž by došlo k zásahu 
do soukromí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. opětovně upozorňuje na význam 
rozvoje kvalitních a inkluzivních datových 
systémů, kterých lze využít při hlubokém 
učení, neboť používání zastaralých, 
neúplných a chybných dat s nízkou 
kvalitou může vést k chybným prognózám, 
a tedy i k diskriminaci a zaujatosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytně nutné rozvíjet 
na vnitrostátní a unijní úrovni kapacity za 
účelem účinnějšího shromažďování a 
systematizace dat;

1. opětovně upozorňuje na význam 
rozvoje kvalitních a inkluzivních datových 
systémů, kterých lze využít při hlubokém 
učení, neboť používání zastaralých, 
neúplných, chybných dat, a tudíž dat s 
nízkou kvalitou, může vést k chybným 
výsledkům, které nesměřují k dosažení 
cíle; zdůrazňuje, že je nezbytně nutné 
rozvíjet na vnitrostátní úrovni kapacity za 
účelem účinnějšího shromažďování a 
systematizace dat;

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat 
se etickými a právními otázkami, které 
vyplývají z používání umělé inteligence, 
například pokud jde o transparentnost 
algoritmů a vyvození související 
odpovědnosti nebo o vlastnictví, 
shromažďování a šíření dat, jakož i 
nakládání s nimi;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Martina Michels, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat 
se etickými a právními otázkami, které 
vyplývají z používání umělé inteligence, 
například pokud jde o transparentnost 
algoritmů a vyvození související 
odpovědnosti nebo o vlastnictví, 
shromažďování a šíření dat, jakož i 
nakládání s nimi;

2. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat 
se etickými a právními otázkami, které 
vyplývají z používání umělé inteligence, 
například pokud jde o transparentnost 
algoritmů a vyvození související 
odpovědnosti, která zahrnuje důkaz o 
nediskriminačním programování a o 
integrované kontrole zpracování 
prostřednictvím lidských rozhodnutí, nebo 
o vlastnictví, shromažďování a šíření dat, 
jakož i nakládání s nimi;

Or. de

Pozměňovací návrh 93
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat 
se etickými a právními otázkami, které 
vyplývají z používání umělé inteligence, 
například pokud jde o transparentnost 
algoritmů a vyvození související 
odpovědnosti nebo o vlastnictví, 
shromažďování a šíření dat, jakož i 
nakládání s nimi;

2. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat 
se etickými a právními otázkami, které 
vyplývají z používání umělé inteligence, 
například pokud jde o transparentnost 
algoritmů a vyvození související 
odpovědnosti nebo o vlastnictví, 
shromažďování a šíření dat, jakož i 
nakládání s nimi; doporučuje vypracovat 
společné evropské pokyny a normy na 
ochranu soukromí a současně účinně 
využívat dostupná data;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
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Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat 
se etickými a právními otázkami, které 
vyplývají z používání umělé inteligence, 
například pokud jde o transparentnost 
algoritmů a vyvození související 
odpovědnosti nebo o vlastnictví, 
shromažďování a šíření dat, jakož i 
nakládání s nimi;

2. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat 
se etickými a právními otázkami, které 
vyplývají z používání umělé inteligence, 
například pokud jde o transparentnost 
algoritmů a vyvození související 
odpovědnosti, zásadu nediskriminace, 
svobodu projevu a rozmanitost názorů, 
pluralitu sdělovacích prostředků, 
vlastnictví, shromažďování a šíření dat a 
obsahů, jakož i nakládání s nimi;

Or. de

Pozměňovací návrh 95
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat 
se etickými a právními otázkami, které 
vyplývají z používání umělé inteligence, 
například pokud jde o transparentnost 
algoritmů a vyvození související 
odpovědnosti nebo o vlastnictví, 
shromažďování a šíření dat, jakož i 
nakládání s nimi;

2. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat 
se systematicky sociálními, etickými a 
právními otázkami, které vyplývají z 
používání umělé inteligence, například 
pokud jde o vlastnictví, shromažďování a 
šíření dat, jakož i nakládání s nimi; vyzývá 
k transparentnosti při vývoji algoritmů a 
vyvozování související odpovědnosti při 
jejich používání;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Martina Michels, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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2a. vychází z toho, že vzdělávací, 
kulturní a mediální instituce zaměstnávají 
ve svých zařízeních v rámci trvalé 
spolupráce poradenské a vývojářské IT 
odborníky a že při sestavování plánů pro 
moderní školy, knihovny, muzea, archivy 
a další instituce je třeba neprodleně 
zohlednit osobní potřeby těchto odborníků 
s ohledem na vývoj a používání umělé 
inteligence, a to zejména v případě 
veřejných a neziskových institucí;

Or. de

Pozměňovací návrh 97
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že v zájmu kritické i 
účinné interakce s umělou inteligencí 
potřebují občané alespoň základní 
pochopení této technologie; vyzývá 
členské státy, aby do svých opatření 
týkajících se digitální gramotnosti 
začlenily osvětové kampaně týkající se 
umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní regulační rámec s cílem 
horizontálně regulovat používání umělé 
inteligence a doplňovat jej zvláštními 
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odvětvovými pravidly, například v oblasti 
audiovizuálních médií;

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje strategický význam 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií, a proto musí být evropský 
přístup přesně definován a musí být 
jednotný a zároveň musí být zajištěno, aby 
byl i nadále zaměřen na člověka, což 
povede k tomu, že umělá inteligence bude 
nástrojem pro lidi a veřejným statkem;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. dalším z velkých cílů umělé 
inteligence v našich vzdělávacích 
systémech by mělo být usnadnit a 
zjednodušit práci našich pedagogů; umělá 
inteligence je může zbavit mechanických 
činností, jako je oprava domácích úkolů 
nebo vyřizování byrokratických záležitostí, 
a zabránit tomu, aby se museli pomocí 
jediného homogenního okruhu témat 
vyrovnávat s různorodými skupinami 
studentů, jejichž rytmus učení se a 
schopnosti jsou odlišné; 
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Or. es

Pozměňovací návrh 101
Marcel Kolaja

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že vzdělávání je 
odvětvím, kde nesprávné zavádění 
technologií umělé inteligence může 
představovat značné riziko pro spravedlivé 
příležitosti, profesní kariéru, kvalitu života 
a základní práva jednotlivců zapojených 
do vzdělávacího systému; vyzývá Komisi, 
aby odvětví vzdělávání zahrnula do 
regulačního rámce pro vysoce rizikové 
uplatňování umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Gilbert Collard, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje skutečnost, že 
vzhledem k průmyslové špionáži, která je v 
Evropě častá a znepokojivá, musí 
existovat možné výjimky z 
transparentního zpřístupnění těchto 
algoritmů na internetu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko
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Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že je třeba omezit 
monopolní tendence v odvětvích, v nichž 
velké technologické společnosti, ačkoli 
nevytvářejí mediální, vzdělávací ani 
kulturní obsah, budou pravděpodobně 
dominovat v klíčových bodech v 
hodnotových řetězcích, pokud jde o 
rozhraní a infrastrukturu; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
technologický rozvoj byl přínosem i pro 
evropské malé a střední podniky, které 
mají menší prostor pro investice do 
inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
více při rozhodnutích týkajících se 
hospodářské soutěže, včetně rozhodnutí o 
kartelech a slučování podniků, zohlednily 
úlohu dat a algoritmů v oblasti 
koncentrace tržní síly, především s 
ohledem na on-line platformy;

Or. de

Pozměňovací návrh 105
Gilbert Collard, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. připomíná, že k rozvoji a využívání 
umělé inteligence by nemělo docházet na 
úkor ochrany údajů a ochrany 
soukromého života; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Gilbert Collard, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. připomíná, že některé podniky by 
mohly mít opravdové problémy, pokud by 
zveřejnily všechny své algoritmy, neboť 
tyto algoritmy často představují roky 
práce, výsledek nákladného vývoje a 
majetek společnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. konstatuje, že má-li se digitální 
prostor, jehož vytvoření umožnila umělá 
inteligence, stát příležitostí pro všechny, 
měly by členské státy plnit své vnitrostátní 
cíle, kterými je poskytování internetu 
všem občanům a odstranění obrovských 
rozdílů v příjmové nerovnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že je důležité posílit 
digitální dovednosti na úrovni Unie coby 
předpoklad pro využívání umělé 
inteligence ve vzdělávání; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby dovednosti v 
oblasti umělé inteligence zařadila mezi 
hlavní priority svého příštího akčního 
plánu digitálního vzdělávání;

3. připomíná, že je důležité posílit 
digitální dovednosti na úrovni Unie coby 
předpoklad pro využívání umělé 
inteligence ve vzdělávání; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby dovednosti a 
kompetence, kromě jiného i dovednosti v 
oblasti umělé inteligence, jakož i mediální 
výchovu, zařadila mezi hlavní priority 
svého příštího akčního plánu digitálního 
vzdělávání; vyzývá v této souvislosti 
Komisi, aby se zvlášť zaměřila na děti a 
mladistvé v nejisté situaci, které potřebují 
v oblasti digitálního vzdělávání zvláštní 
podporu, například při obstarávání 
nezbytných koncových zařízení;

Or. de

Pozměňovací návrh 109
Marcel Kolaja

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že je důležité posílit 
digitální dovednosti na úrovni Unie coby 
předpoklad pro využívání umělé 
inteligence ve vzdělávání; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby dovednosti v 
oblasti umělé inteligence zařadila mezi 
hlavní priority svého příštího akčního 
plánu digitálního vzdělávání;

3. připomíná, že je důležité posílit 
digitální dovednosti na úrovni Unie coby 
předpoklad pro náležité využívání umělé 
inteligence ve vzdělávání; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby dovednosti v 
oblasti umělé inteligence a povědomí o 
možném zneužití a poruchách umělé 
inteligence učinila hlavními prioritami 
svého příštího akčního plánu digitálního 
vzdělávání a aby tyto dovednosti byly 
schopny vytvořit kompetence, které budou 
důležité v budoucnu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 110
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že je důležité posílit 
digitální dovednosti na úrovni Unie coby 
předpoklad pro využívání umělé 
inteligence ve vzdělávání; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby dovednosti v 
oblasti umělé inteligence zařadila mezi 
hlavní priority svého příštího akčního 
plánu digitálního vzdělávání;

3. připomíná, že je důležité posílit 
digitální dovednosti na úrovni Unie coby 
předpoklad pro využívání umělé 
inteligence ve vzdělávání; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby dovednosti v 
oblasti umělé inteligence zařadila mezi 
hlavní priority svého příštího akčního 
plánu digitálního vzdělávání; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zahájila iniciativu v 
oblasti umělé inteligence a robotiky ve 
vzdělávání; znovu opakuje, že je třeba 
aktualizovat akční plán digitálního 
vzdělávání s cílem začlenit směr vývoje 
umělé inteligence do vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že je důležité posílit 
digitální dovednosti na úrovni Unie coby 
předpoklad pro využívání umělé 
inteligence ve vzdělávání; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby dovednosti v 
oblasti umělé inteligence zařadila mezi 
hlavní priority svého příštího akčního 
plánu digitálního vzdělávání;

3. připomíná, že je důležité dosáhnout 
vysoké úrovně celkové digitální 
gramotnosti na úrovni Unie coby 
předpokladu pro využívání umělé 
inteligence ve vzdělávání; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby digitální 
gramotnost, včetně dovedností v oblasti 
umělé inteligence, zařadila mezi hlavní 
priority svého příštího akčního plánu 
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digitálního vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ioan-Rareş Bogdan, Alexander Bernhuber, Željana 
Zovko, Andrea Bocskor, Isabel Benjumea Benjumea, Asim Ademov

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že je důležité posílit 
digitální dovednosti na úrovni Unie coby 
předpoklad pro využívání umělé 
inteligence ve vzdělávání; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby dovednosti v 
oblasti umělé inteligence zařadila mezi 
hlavní priority svého příštího akčního 
plánu digitálního vzdělávání;

3. připomíná, že je důležité posílit 
digitální dovednosti na úrovni Unie coby 
předpoklad pro využívání umělé 
inteligence ve vzdělávání; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby dovednosti v 
oblasti umělé inteligence zařadila mezi 
hlavní priority svého příštího akčního 
plánu digitálního vzdělávání; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby investovaly do 
digitálního vybavení škol a k tomuto účelu 
využívaly finanční prostředky Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že je důležité posílit 
digitální dovednosti na úrovni Unie coby 
předpoklad pro využívání umělé 
inteligence ve vzdělávání; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby dovednosti v 
oblasti umělé inteligence zařadila mezi 
hlavní priority svého příštího akčního 
plánu digitálního vzdělávání;

3. připomíná, že je důležité posílit 
digitální dovednosti, kompetence a 
mediální gramotnost na úrovni členských 
států a Unie coby předpoklad pro 
využívání umělé inteligence ve vzdělávání; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
dovednosti v oblasti umělé inteligence 
zařadila mezi hlavní priority svého příštího 
akčního plánu digitálního vzdělávání;
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Or. en

Pozměňovací návrh 114
Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že je důležité posílit 
digitální dovednosti na úrovni Unie coby 
předpoklad pro využívání umělé 
inteligence ve vzdělávání; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby dovednosti v 
oblasti umělé inteligence zařadila mezi 
hlavní priority svého příštího akčního 
plánu digitálního vzdělávání;

3. připomíná, že je důležité posílit 
digitální dovednosti na vnitrostátní úrovni 
coby předpoklad pro využívání 
informačních technologií ve vzdělávání; 
navrhuje členským státům, aby zařadily 
dovednosti související s informačními 
technologiemi mezi hlavní priority své 
činnosti v oblasti digitálního vzdělávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 115
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že je důležité posílit 
digitální dovednosti na úrovni Unie coby 
předpoklad pro využívání umělé 
inteligence ve vzdělávání; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby dovednosti v 
oblasti umělé inteligence zařadila mezi 
hlavní priority svého příštího akčního 
plánu digitálního vzdělávání;

3. připomíná, že je důležité posílit 
digitální dovednosti na úrovni Unie coby 
předpoklad pro vývoj a využívání umělé 
inteligence ve vzdělávání; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby definovala 
dovednosti v oblasti umělé inteligence a 
zařadila je mezi hlavní priority svého 
příštího akčního plánu digitálního 
vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Isabel Benjumea Benjumea
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Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. další z prioritních oblastí Evropské 
komise v rámci akčního plánu digitálního 
vzdělávání by mělo být posílení prostředků 
pro vzdělávací instituce ze strany 
členských států, technologických nástrojů 
nezbytných pro rozvoj umělé inteligence a 
pilotních programů, jež umožní zavést 
aplikace v oblasti umělé inteligence (spolu 
s náročnými plány hodnocení); žádá 
proto, aby provádění programů z balíčku 
ozdravných opatření a fondu EFRR 
věnovalo zvláštní pozornost financování 
tohoto typu projektů;

Or. es

Pozměňovací návrh 117
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že využívání umělé 
inteligence ve vzdělávacích systémech 
přináší širokou škálu možností, příležitostí 
a nástrojů, aby byla inovativnější, 
inkluzivnější, efektivnější a stále 
účinnější, a to zavedením nových způsobů 
rychlého a personalizovaného vysoce 
kvalitního učení zaměřeného na studenty; 
zdůrazňuje však, že vzhledem k tomu, že 
bude mít dopad na vzdělávání a sociální 
začlenění, musí být zajištěna dostupnost 
takových nástrojů pro všechny sociální 
skupiny tím, že se zajistí rovný přístup ke 
vzdělání a učení, který nikoho neopomíjí, 
zejména pro osoby se zdravotním 
postižením;
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Or. en

Pozměňovací návrh 118
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. uznává, že vysoká úroveň 
soukromých investic do společností 
zabývajících se vzdělávacími 
technologiemi a řešeními umělé 
inteligence obecněji přispěla v posledních 
letech k rozvoji vzdělávacích technologií; 
domnívá se, že partnerství veřejného a 
soukromého sektoru jsou nezbytná pro 
další rozvoj vzdělávacích řešení 
založených na umělé inteligenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly plány digitální gramotnosti a 
diskusní fóra s cílem zapojit občany, 
rodiče a studenty do demokratického 
dialogu s veřejnými orgány a 
zúčastněnými stranami o vývoji, zavádění 
a používání technologií umělé inteligence 
ve vzdělávacích systémech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že je důležité 
respektovat základní a lidská práva, 
svobody a hodnoty, včetně soukromí a 
ochrany osobních údajů každého člověka, 
při využívání technologií a nástrojů 
souvisejících s umělou inteligencí ve 
vzdělávání, a to zajištěním právně 
závazných etických podmínek, bezpečnosti 
a transparentnosti a jednotnými a 
jednoznačnými unijními předpisy s 
přesnými definicemi, které budou v 
souladu s pravidly pro sdílení údajů podle 
obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů, zejména pro děti a nezletilé osoby, 
které jsou nejzranitelnější a jsou přísně 
chráněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. upozorňuje, že technologie umělé 
inteligence ve vzdělávání by měly být 
ukotveny hodnotami zaměřenými na 
člověka, které umožní lidskou kontrolu, 
autonomii a bezpečnost, a musí 
respektovat základní práva. Učitelé při 
interakci se žáky a studenty kontrolují a 
dohlížejí na jakékoli zavádění a používání 
technologií umělé inteligence ve školách a 
na univerzitách; připomíná, že systémy 
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umělé inteligence nemohou přijmout 
žádné konečné rozhodnutí, které by mohlo 
ovlivnit vzdělávací příležitosti, jako je 
závěrečné hodnocení studentů, bez plného 
lidského dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. skutečným cílem umělé inteligence 
v našich vzdělávacích systémech by mělo 
být dosažení co nejvíce 
individualizovaného vzdělávání, které 
žákům nabídne individuálně přizpůsobené 
studijní plány podle jejich silných a 
slabých stránek a didaktické materiály 
přizpůsobené jejich vlastnostem, přičemž 
zachová kvalitu vzdělávání a integrační 
zásadu našich vzdělávacích systémů;

Or. es

Pozměňovací návrh 123
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že přínosy učení 
plynoucí z využívání umělé inteligence ve 
vzdělávání nebudou záviset jen na 
samotné umělé inteligenci, ale na tom, jak 
ji pedagogové využijí k uspokojení svých 
vlastních potřeb a potřeb svých studentů; 
zdůrazňuje proto, že je zapotřebí, aby 

4. zdůrazňuje, že mnohostrannou 
úlohu, kterou zastávají učitelé ve 
vzdělávání, a vliv, který mají na životy 
studentů, jež vyučují, není možné nahradit 
žádným systémem založeným na umělé 
inteligenci nebo související technologii; 
bere tedy na vědomí význam digitální 
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programátoři umělé inteligence zapojili 
pedagogy do navrhování udržitelných 
řešení v oblasti umělé inteligence, která 
jsou vhodná pro skutečné vzdělávací 
prostředí;

gramotnosti učitelů, pokud jde o účinné a 
efektivní používání umělé inteligence a 
souvisejících technologií způsobem, který 
přispívá k uspokojení svých vlastních 
potřeb a potřeb svých studentů; zdůrazňuje 
proto, že je zapotřebí zapojení 
pedagogické komunity do udržitelného 
vývoje, nasazování a používání 
technologií umělé inteligence, které jsou 
vhodné pro skutečné vzdělávací prostředí; 
dále připomíná, že je nezbytné zapojit do 
algoritmů, systémů a aplikací umělé 
inteligence i klíčové společenské subjekty, 
aby se zabránilo neúmyslnému začlenění 
genderových, sociálních a kulturních 
předpojatostí do algoritmů, systémů a 
aplikací umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Marcel Kolaja

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že přínosy učení 
plynoucí z využívání umělé inteligence ve 
vzdělávání nebudou záviset jen na samotné 
umělé inteligenci, ale na tom, jak ji 
pedagogové využijí k uspokojení svých 
vlastních potřeb a potřeb svých studentů; 
zdůrazňuje proto, že je zapotřebí, aby 
programátoři umělé inteligence zapojili 
pedagogy do navrhování udržitelných 
řešení v oblasti umělé inteligence, která 
jsou vhodná pro skutečné vzdělávací 
prostředí;

4. zdůrazňuje, že přínosy učení 
plynoucí z využívání umělé inteligence ve 
vzdělávání nebudou záviset jen na samotné 
umělé inteligenci, ale na tom, jak ji 
pedagogové využijí k uspokojení svých 
vlastních potřeb a potřeb svých studentů; 
zdůrazňuje proto, že je zapotřebí, aby 
programátoři umělé inteligence zapojili 
pedagogy do navrhování udržitelných 
řešení v oblasti umělé inteligence, která 
jsou vhodná pro skutečné vzdělávací 
prostředí; zdůrazňuje, že vzdělávací 
instituce musí zavádět pouze důvěryhodné 
a etické technologie zaměřené na člověka, 
které mohou veřejné orgány a občanská 
společnost kontrolovat ve všech fázích 
jejich životního cyklu; připomíná, že 
řešení s bezplatným a otevřeným 
zdrojovým kódem jsou pro splnění všech 



AM\1215361CS.docx 59/120 PE658.907v01-00

CS

těchto kritérií nejvhodnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že přínosy učení 
plynoucí z využívání umělé inteligence ve 
vzdělávání nebudou záviset jen na samotné 
umělé inteligenci, ale na tom, jak ji 
pedagogové využijí k uspokojení svých 
vlastních potřeb a potřeb svých studentů; 
zdůrazňuje proto, že je zapotřebí, aby 
programátoři umělé inteligence zapojili 
pedagogy do navrhování udržitelných 
řešení v oblasti umělé inteligence, která 
jsou vhodná pro skutečné vzdělávací 
prostředí;

4. zdůrazňuje, že přínosy učení 
plynoucí z využívání umělé inteligence ve 
vzdělávání nebudou záviset jen na samotné 
umělé inteligenci, ale na tom, jak ji 
pedagogové využijí k uspokojení svých 
vlastních potřeb a potřeb svých studentů; 
zdůrazňuje proto, že je zapotřebí, aby 
programátoři umělé inteligence zapojili 
pedagogy do navrhování udržitelných 
řešení v oblasti umělé inteligence, která 
jsou vhodná pro skutečné vzdělávací 
prostředí; požaduje, aby školy a jiná 
vzdělávací zařízení byly finančně, 
logisticky, jakož i prostřednictvím 
nezbytných odborných znalostí 
podporovány za účelem prosazení učení 
budoucnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 126
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že přínosy učení 
plynoucí z využívání umělé inteligence ve 
vzdělávání nebudou záviset jen na samotné 
umělé inteligenci, ale na tom, jak ji 
pedagogové využijí k uspokojení svých 

4. zdůrazňuje, že přínosy učení 
plynoucí z využívání umělé inteligence ve 
vzdělávání nebudou záviset jen na samotné 
umělé inteligenci, ale na tom, jak ji 
pedagogové využijí k uspokojení svých 
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vlastních potřeb a potřeb svých studentů; 
zdůrazňuje proto, že je zapotřebí, aby 
programátoři umělé inteligence zapojili 
pedagogy do navrhování udržitelných 
řešení v oblasti umělé inteligence, která 
jsou vhodná pro skutečné vzdělávací 
prostředí;

vlastních potřeb a potřeb svých studentů; 
zdůrazňuje proto, že je zapotřebí, aby 
programátoři umělé inteligence zapojili 
pedagogy do navrhování udržitelných 
řešení v oblasti umělé inteligence, která 
jsou vhodná pro skutečné vzdělávací 
prostředí; vyzývá proto k rozvoji programů 
odborné přípravy v oblasti umělé 
inteligence pro učitele ve všech oblastech i 
v celé Evropě, a to prostřednictvím 
unijního a vnitrostátního financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že přínosy učení 
plynoucí z využívání umělé inteligence ve 
vzdělávání nebudou záviset jen na samotné 
umělé inteligenci, ale na tom, jak ji 
pedagogové využijí k uspokojení svých 
vlastních potřeb a potřeb svých studentů; 
zdůrazňuje proto, že je zapotřebí, aby 
programátoři umělé inteligence zapojili 
pedagogy do navrhování udržitelných 
řešení v oblasti umělé inteligence, která 
jsou vhodná pro skutečné vzdělávací 
prostředí;

4. zdůrazňuje, že přínosy učení 
plynoucí z využívání umělé inteligence ve 
vzdělávání nebudou záviset jen na samotné 
umělé inteligenci, ale na tom, jak ji 
pedagogové využijí k uspokojení svých 
vlastních potřeb a potřeb svých žáků a 
studentů; zdůrazňuje proto, že je zapotřebí, 
aby se vytvořilo propojené prostředí za 
účelem navázání vztahů a spolupráce 
mezi programátory umělé inteligence, 
pedagogy a jinými veřejnými a 
soukromými zúčastněnými stranami za 
účelem navrhování udržitelných řešení v 
oblasti umělé inteligence, která jsou 
vhodná pro skutečné vzdělávací prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Dace Melbārde

Návrh usnesení
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Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že přínosy učení 
plynoucí z využívání umělé inteligence ve 
vzdělávání nebudou záviset jen na samotné 
umělé inteligenci, ale na tom, jak ji 
pedagogové využijí k uspokojení svých 
vlastních potřeb a potřeb svých studentů; 
zdůrazňuje proto, že je zapotřebí, aby 
programátoři umělé inteligence zapojili 
pedagogy do navrhování udržitelných 
řešení v oblasti umělé inteligence, která 
jsou vhodná pro skutečné vzdělávací 
prostředí;

4. zdůrazňuje, že přínosy učení 
plynoucí z využívání umělé inteligence ve 
vzdělávání nebudou záviset jen na samotné 
umělé inteligenci, ale na míře porozumění 
a používání nástrojů založených na umělé 
inteligenci ze strany pedagogů a 
pedagogických pracovníků za účelem 
uspokojení potřeb pedagogů a studentů; 
zdůrazňuje proto, že je zapotřebí, aby 
programátoři umělé inteligence, je-li to 
vhodné a možné, zapojili pedagogy a 
zúčastněné strany v oblasti vzdělávání do 
navrhování řešení, která jsou vhodná pro 
skutečné vzdělávací prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že přínosy učení 
plynoucí z využívání umělé inteligence ve 
vzdělávání nebudou záviset jen na samotné 
umělé inteligenci, ale na tom, jak ji 
pedagogové využijí k uspokojení svých 
vlastních potřeb a potřeb svých studentů; 
zdůrazňuje proto, že je zapotřebí, aby 
programátoři umělé inteligence zapojili 
pedagogy do navrhování udržitelných 
řešení v oblasti umělé inteligence, která 
jsou vhodná pro skutečné vzdělávací 
prostředí;

4. zdůrazňuje, že přínosy učení 
plynoucí z využívání informačních 
technologií ve vzdělávání nebudou záviset 
jen na samotných informačních 
technologiích, ale na tom, jak je 
pedagogové využijí k uspokojení svých 
vlastních potřeb a potřeb svých studentů; 
zdůrazňuje proto, že je zapotřebí, aby 
vývojáři aplikací zapojili pedagogy do 
navrhování řešení založených na 
informačních technologiích, která jsou 
vhodná pro skutečné vzdělávací prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 130
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Martina Michels, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že přínosy učení 
plynoucí z využívání umělé inteligence ve 
vzdělávání nebudou záviset jen na samotné 
umělé inteligenci, ale na tom, jak ji 
pedagogové využijí k uspokojení svých 
vlastních potřeb a potřeb svých studentů; 
zdůrazňuje proto, že je zapotřebí, aby 
programátoři umělé inteligence zapojili 
pedagogy do navrhování udržitelných 
řešení v oblasti umělé inteligence, která 
jsou vhodná pro skutečné vzdělávací 
prostředí;

4. zdůrazňuje, že přínosy učení 
plynoucí z využívání umělé inteligence ve 
vzdělávání nebudou záviset jen na samotné 
umělé inteligenci, ale na tom, jak ji 
pedagogové spolu s poradenskými 
odborníky využijí v digitálním učebním 
prostředí k uspokojení svých vlastních 
potřeb a potřeb svých studentů; zdůrazňuje 
proto, že je zapotřebí, aby programátoři 
umělé inteligence zapojili pedagogy do 
navrhování udržitelných řešení v oblasti 
umělé inteligence, která jsou vhodná pro 
skutečné vzdělávací prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 131
Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ioan-Rareş Bogdan, Alexander Bernhuber, Željana 
Zovko, Andrea Bocskor, Isabel Benjumea Benjumea, Asim Ademov

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že přínosy učení 
plynoucí z využívání umělé inteligence ve 
vzdělávání nebudou záviset jen na samotné 
umělé inteligenci, ale na tom, jak ji 
pedagogové využijí k uspokojení svých 
vlastních potřeb a potřeb svých studentů; 
zdůrazňuje proto, že je zapotřebí, aby 
programátoři umělé inteligence zapojili 
pedagogy do navrhování udržitelných 
řešení v oblasti umělé inteligence, která 
jsou vhodná pro skutečné vzdělávací 
prostředí;

4. zdůrazňuje, že přínosy učení 
plynoucí z využívání umělé inteligence ve 
vzdělávání nebudou záviset jen na samotné 
umělé inteligenci, ale na tom, jak ji 
pedagogové využijí k uspokojení svých 
vlastních potřeb a potřeb svých studentů; 
zdůrazňuje proto, že je zapotřebí, aby 
programátoři umělé inteligence zapojili 
pedagogy do navrhování udržitelných 
řešení v oblasti umělé inteligence, která 
jsou vhodná pro skutečné vzdělávací 
prostředí a která odrážejí připravenost z 
hlediska věku a vývoje každého studenta;

Or. en
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Pozměňovací návrh 132
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vybízí vlády členských států, aby 
spolu se vzdělávacími institucemi 
přehodnotily, přepracovávaly a 
přizpůsobily své učební plány podle potřeb 
21. století, což umožní využívání umělé 
inteligence ve vzdělávání za účelem 
vytváření vzdělávacích programů s větším 
důrazem na předměty STEAM, což povede 
k přípravě studentů na rostoucí význam 
umělé inteligence a usnadní získávání 
kognitivních dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje význam inkluzivního 
vzdělávání, a proto používání technologií 
umělé inteligence nesmí být na úkor 
osobního vzdělávání a nesmí se stát jeho 
náhradou, a to zejména v předškolním 
vzdělávání, neboť tento druh výuky 
zajišťuje získání dovedností, které 
studentům umožní po celou dobu jejich 
života dosáhnout pokroku, například v 
oblastech, jako jsou osobní vztahy, 
studijní dovednosti, empatie a 
kooperativní činnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. kromě toho zdůrazňuje, že je třeba 
vyškolit pedagogy, aby byli schopni 
přizpůsobit se realitě vzdělávání 
využívajícího umělou inteligenci a získat 
potřebné dovednosti, které jim umožní 
využívat umělou inteligenci pedagogickým 
a smysluplným způsobem;

5. kromě toho zdůrazňuje, že je třeba 
reformovat výukové programy pro nové 
generace učitelů, a tím zvýšit jejich 
schopnost skloubit pedagogické 
dovednosti se znalostmi o využívání 
technologií, a zároveň vyškolit stávající 
pedagogy a učitele, což jim umožní 
přizpůsobit se realitě umělého vzdělávání 
využívajícího umělou inteligenci a získat 
potřebné dovednosti a znalosti, které jim 
umožní využívat umělou inteligenci 
kvalitně, s jistotou a  pedagogickým a 
smysluplným způsobem; dále zdůrazňuje, 
že je důležité vypracovat a aktualizovat 
příručku a pokyny pro učitele o řešení 
využívající umělou inteligenci; dále 
zdůrazňuje, že využívání umělé 
inteligence ve vzdělávání dětí a mládeže je 
nevyhnutelné a musí jít ruku v ruce se 
vzděláváním o mediální gramotnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. kromě toho zdůrazňuje, že je třeba 
vyškolit pedagogy, aby byli schopni 
přizpůsobit se realitě vzdělávání 
využívajícího umělou inteligenci a získat 
potřebné dovednosti, které jim umožní 

5. kromě toho zdůrazňuje, že je třeba 
vyškolit a dále vzdělávat pedagogy, aby 
byli schopni přizpůsobit se realitě 
vzdělávání využívajícího umělou 
inteligenci a získat potřebné dovednosti, 
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využívat umělou inteligenci pedagogickým 
a smysluplným způsobem;

které jim umožní využívat umělou 
inteligenci pedagogickým a smysluplným 
způsobem; požaduje, aby digitální učení v 
budoucnu povinně tvořilo součást 
vzdělávání učitelů a aby pedagogové měli 
možnost se dále celoživotně vzdělávat v 
oblasti digitálního učení;

Or. de

Pozměňovací návrh 136
Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ioan-Rareş Bogdan, Alexander Bernhuber, Željana 
Zovko, Andrea Bocskor, Isabel Benjumea Benjumea, Asim Ademov

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. kromě toho zdůrazňuje, že je třeba 
vyškolit pedagogy, aby byli schopni 
přizpůsobit se realitě vzdělávání 
využívajícího umělou inteligenci a získat 
potřebné dovednosti, které jim umožní 
využívat umělou inteligenci pedagogickým 
a smysluplným způsobem;

5. kromě toho zdůrazňuje, že je třeba 
vyškolit pedagogy, aby mohli učinit 
informovaná rozhodnutí o udržitelnosti 
vzdělávání využívajícího umělou 
inteligenci ve svých třídách a získat 
potřebné dovednosti, které jim umožní 
využívat umělou inteligenci pedagogickým 
a smysluplným způsobem, který odráží 
věkové a vývojové potřeby každého 
studenta a splňuje nejvyšší etické normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. kromě toho zdůrazňuje, že je třeba 
vyškolit pedagogy, aby byli schopni 
přizpůsobit se realitě vzdělávání 
využívajícího umělou inteligenci a získat 

5. kromě toho zdůrazňuje, že je třeba 
vyškolit pedagogy v oblasti digitalizace, 
aby byli schopni přizpůsobit se realitě 
vzdělávání využívajícího umělou 
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potřebné dovednosti, které jim umožní 
využívat umělou inteligenci 
pedagogickým a smysluplným způsobem;

inteligenci a získat potřebné znalosti a 
dovednosti, které jim umožní využívat 
technologie umělé inteligence 
pedagogickým a smysluplným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. kromě toho zdůrazňuje, že je třeba 
vyškolit pedagogy, aby byli schopni 
přizpůsobit se realitě vzdělávání 
využívajícího umělou inteligenci a získat 
potřebné dovednosti, které jim umožní 
využívat umělou inteligenci pedagogickým 
a smysluplným způsobem;

5. kromě toho zdůrazňuje, že je třeba 
vyškolit pedagogy, aby byli schopni 
přizpůsobit se realitě vzdělávání 
využívajícího umělou inteligenci a získat 
potřebné dovednosti, které jim umožní 
využívat umělou inteligenci pedagogickým 
a smysluplným způsobem; zdůrazňuje 
význam celoevropského integrovaného a 
inkluzivního přístupu nabízejícího 
příležitosti v oblasti odborné přípravy a 
získávání dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. kromě toho zdůrazňuje, že je třeba 
vyškolit pedagogy, aby byli schopni 
přizpůsobit se realitě vzdělávání 
využívajícího umělou inteligenci a získat 
potřebné dovednosti, které jim umožní 
využívat umělou inteligenci pedagogickým 
a smysluplným způsobem;

5. kromě toho zdůrazňuje, že je třeba 
vyškolit studenty, pedagogy a jiné 
pedagogické pracovníky, aby byli schopni 
přizpůsobit se realitě vzdělávání 
využívajícího umělou inteligenci a získat 
potřebné dovednosti, které jim umožní 
plně využít možnosti umělé inteligence, 
jakož i porozumět jejím omezením;
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Or. en

Pozměňovací návrh 140
Martina Michels, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. kromě toho zdůrazňuje, že je třeba 
vyškolit pedagogy, aby byli schopni 
přizpůsobit se realitě vzdělávání 
využívajícího umělou inteligenci a získat 
potřebné dovednosti, které jim umožní 
využívat umělou inteligenci pedagogickým 
a smysluplným způsobem;

5. kromě toho zdůrazňuje, že je třeba 
vyškolit pedagogy, aby se mohli se svými 
pedagogickým odbornými znalostmi 
podílet na realitě vzdělávání využívajícího 
umělou inteligenci a získat potřebné 
dovednosti, které jim umožní 
nediskriminačně a kulturně rozmanitým 
způsobem využívat umělou inteligenci 
pedagogickým a smysluplným způsobem;

Or. de

Pozměňovací návrh 141
Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. kromě toho zdůrazňuje, že je třeba 
vyškolit pedagogy, aby byli schopni 
přizpůsobit se realitě vzdělávání 
využívajícího umělou inteligenci a získat 
potřebné dovednosti, které jim umožní 
využívat umělou inteligenci 
pedagogickým a smysluplným způsobem;

5. kromě toho zdůrazňuje, že je třeba 
vyškolit pedagogy, aby byli schopni 
přizpůsobit se realitě vzdělávání 
využívajícího informační technologie a 
získat potřebné dovednosti, které jim 
umožní využívat informační technologie 
pedagogickým a smysluplným způsobem;

Or. de

Pozměňovací návrh 142
Dace Melbārde
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Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. je znepokojen nedostatkem 
programů zvláštních vysokoškolského 
vzdělávání zaměřených na umělou 
inteligenci ve všech členských státech 
spolu s nedostatkem veřejných finančních 
prostředků na umělou inteligenci; 
domnívá se, že to ohrožuje budoucí 
digitální ambice Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
digitální gramotnost a gramotnost v 
oblasti umělé inteligence ve vzdělávání a 
zároveň podporovat inovace a kreativitu, a 
připomíná, že používání technologií umělé 
inteligence ve školách by mělo přispět ke 
zmenšování sociální a regionální digitální 
propasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. je znepokojen nedostatkem 
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výzkumných pracovníků v oblasti umělé 
inteligence, kteří se věnují akademické 
profesní dráze, a to kvůli schopnosti 
technologických firem nabízet lepší platy 
a menší byrokracii výzkumu; domnívá se, 
že část řešení je směřovat více veřejných 
prostředků na výzkum umělé inteligence 
na univerzitách;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. konstatuje, že umělá inteligence a 
související technologie zaměřené na 
dodržování etických pravidel by mohly 
výrazně zvýšit kvalitu vzdělávání pro 
všechny na všech úrovních a zajistit 
odpovídající ochranu osobních údajů, 
zejména údajů dětí, a transparentní a 
spolehlivé zdrojů údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam odborné 
přípravy vysoce kvalifikovaných 
odborníků v oblasti umělé inteligence a 
zvyšování kvalifikace budoucích 
pracovníků, aby se mohli vyrovnat s 
realitou pracovního trhu zaměřeného na 

6. zdůrazňuje význam 
zprostředkování všeobecných digitálních 
dovedností a kompetencí již od dětského 
věku, mají-li se překlenout mezery v 
oblasti kvalifikací a mají-li se lépe začlenit 
do digitálního trhu práce a do digitální 
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umělou inteligenci; vybízí proto členské 
státy, aby rozšířily svoji nabídku 
vzdělávání o dovednosti v této oblasti a 
zavedly zvláštní učební plány pro vývojáře 
umělé inteligence;

společnosti některé skupiny obyvatel; 
poukazuje na to, že odborná příprava 
vysoce kvalifikovaných odborníků v 
oblasti umělé inteligence a zvyšování 
kvalifikace budoucích pracovníků má stále 
větší význam, aby se mohli vyrovnat s 
realitou pracovního trhu zaměřeného na 
umělou inteligenci; vybízí proto členské 
státy, aby rozšířily svoji nabídku 
vzdělávání o dovednosti v této oblasti a 
zavedly zvláštní učební plány pro vývojáře 
umělé inteligence;

Or. de

Pozměňovací návrh 147
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam odborné 
přípravy vysoce kvalifikovaných 
odborníků v oblasti umělé inteligence a 
zvyšování kvalifikace budoucích 
pracovníků, aby se mohli vyrovnat s 
realitou pracovního trhu zaměřeného na 
umělou inteligenci; vybízí proto členské 
státy, aby rozšířily svoji nabídku 
vzdělávání o dovednosti v této oblasti a 
zavedly zvláštní učební plány pro vývojáře 
umělé inteligence;

6. zdůrazňuje význam odborné 
přípravy vysoce kvalifikovaných 
odborníků v oblasti umělé inteligence a 
zvyšování kvalifikace budoucích 
pracovníků, aby se mohli vyrovnat s 
realitou pracovního trhu zaměřeného na 
umělou inteligenci; vybízí proto členské 
státy, aby rozšířily svoji nabídku 
vzdělávání o dovednosti v této oblasti a 
zavedly zvláštní učební plány pro vývojáře 
umělé inteligence, ale také učební plány 
pro začlenění umělé inteligence do 
tradičních tříd; připomíná zvláštní potřeby 
odborného vzdělávání a přípravy, pokud 
jde o umělou inteligenci, a vyzývá ke 
společnému přístupu na evropské úrovni, 
který by posílil potenciál umělé 
inteligence v odborném vzdělávání a 
přípravě v celé Evropě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 148
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam odborné 
přípravy vysoce kvalifikovaných 
odborníků v oblasti umělé inteligence a 
zvyšování kvalifikace budoucích 
pracovníků, aby se mohli vyrovnat s 
realitou pracovního trhu zaměřeného na 
umělou inteligenci; vybízí proto členské 
státy, aby rozšířily svoji nabídku 
vzdělávání o dovednosti v této oblasti a 
zavedly zvláštní učební plány pro vývojáře 
umělé inteligence;

6. zdůrazňuje význam odborné 
přípravy vysoce kvalifikovaných 
odborníků v oblasti umělé inteligence 
pocházejících z různých oborů a s různým 
profilem, jakož i zajištění vzájemného 
uznávání těchto kvalifikací v celé Unii a 
zvyšování kvalifikace současných a 
budoucích pracovníků, aby se mohli 
vyrovnat s realitou pracovního trhu 
zaměřeného na umělou inteligenci; vybízí 
proto členské státy, aby rozšířily svoji 
nabídku vzdělávání o dovednosti v této 
oblasti ze všech studijních oborů a zavedly 
zvláštní učební plány pro vývojáře umělé 
inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Marcel Kolaja

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam odborné 
přípravy vysoce kvalifikovaných 
odborníků v oblasti umělé inteligence a 
zvyšování kvalifikace budoucích 
pracovníků, aby se mohli vyrovnat s 
realitou pracovního trhu zaměřeného na 
umělou inteligenci; vybízí proto členské 
státy, aby rozšířily svoji nabídku 
vzdělávání o dovednosti v této oblasti a 
zavedly zvláštní učební plány pro vývojáře 
umělé inteligence;

6. zdůrazňuje význam odborné 
přípravy vysoce kvalifikovaných 
odborníků v oblasti umělé inteligence a 
zvyšování kvalifikace budoucích 
pracovníků, aby se mohli vyrovnat s 
realitou pracovního trhu zaměřeného na 
umělou inteligenci; připomíná, že ženy 
jsou nedostatečně zastoupeny v řadách 
výzkumných pracovníků v oblasti umělé 
inteligence a že to může vést k významné 
genderové nerovnováze na budoucím trhu 
práce; vybízí proto členské státy, aby 
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rozšířily svoji nabídku vzdělávání o 
dovednosti v této oblasti a zavedly zvláštní 
učební plány pro vývojáře umělé 
inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam odborné 
přípravy vysoce kvalifikovaných 
odborníků v oblasti umělé inteligence a 
zvyšování kvalifikace budoucích 
pracovníků, aby se mohli vyrovnat s 
realitou pracovního trhu zaměřeného na 
umělou inteligenci; vybízí proto členské 
státy, aby rozšířily svoji nabídku 
vzdělávání o dovednosti v této oblasti a 
zavedly zvláštní učební plány pro vývojáře 
umělé inteligence;

6. zdůrazňuje význam odborné 
přípravy vysoce kvalifikovaných 
odborníků v oblasti umělé inteligence a 
zvyšování kvalifikace pracovníků, aby se 
mohli vyrovnat s realitou budoucnosti, kde 
bude mít umělá inteligence 
pravděpodobně vliv na trh práce; vybízí 
proto členské státy, aby posoudily svoji 
nabídku vzdělávání a v případě potřeby ji 
rozšířily o dovednosti související s umělou 
inteligencí a zavedením zvláštních 
učebních plánů pro vývojáře umělé 
inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam odborné 
přípravy vysoce kvalifikovaných 
odborníků v oblasti umělé inteligence a 
zvyšování kvalifikace budoucích 
pracovníků, aby se mohli vyrovnat s 

6. zdůrazňuje význam navýšení počtu 
odborné přípravy vysoce kvalifikovaných 
odborníků v oblasti umělé inteligence a 
zvyšování kvalifikace současných i 
budoucích pracovníků, aby se mohli 
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realitou pracovního trhu zaměřeného na 
umělou inteligenci; vybízí proto členské 
státy, aby rozšířily svoji nabídku 
vzdělávání o dovednosti v této oblasti a 
zavedly zvláštní učební plány pro vývojáře 
umělé inteligence;

vyrovnat s realitou pracovního trhu 
zaměřeného na umělou inteligenci; vybízí 
proto členské státy, aby rozšířily svoji 
nabídku vzdělávání o dovednosti v této 
oblasti a zavedly zvláštní učební plány pro 
vývojáře umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam odborné 
přípravy vysoce kvalifikovaných 
odborníků v oblasti umělé inteligence a 
zvyšování kvalifikace budoucích 
pracovníků, aby se mohli vyrovnat s 
realitou pracovního trhu zaměřeného na 
umělou inteligenci; vybízí proto členské 
státy, aby rozšířily svoji nabídku 
vzdělávání o dovednosti v této oblasti a 
zavedly zvláštní učební plány pro vývojáře 
umělé inteligence;

6. zdůrazňuje význam odborné 
přípravy vysoce kvalifikovaných 
odborníků v oblasti vývoje aplikací a 
zvyšování kvalifikace budoucích 
pracovníků, aby se mohli vyrovnat s 
realitou pracovního trhu zaměřeného na 
algoritmy; vybízí proto členské státy, aby 
rozšířily svoji nabídku vzdělávání o 
dovednosti v této oblasti a zavedly zvláštní 
učební plány pro vývojáře aplikací;

Or. de

Pozměňovací návrh 153
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že budoucí pracovní 
prostředí bude silně závislé na digitálních 
technologiích a umělé inteligenci ve všech 
odvětvích, což povede k transformaci 
evropského trhu práce; zdůrazňuje, že je 
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nezbytné zajistit, aby nikdo nebyl 
opomenut, aniž by se mohl přizpůsobit 
změnám, zejména prostřednictvím 
rekvalifikace, celoživotního učení a 
přizpůsobení digitálních technologií 
potřebám osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Paul Tang, Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje zvláštní rizika, která 
existují při používání aplikací 
automatizovaného rozpoznávání 
prostřednictvím umělé inteligence, které 
se v současné době rychle vyvíjejí; 
připomíná, že děti jsou obzvláště citlivou 
skupinou veřejnosti; doporučuje, aby 
Komise a členské státy zakázaly 
automatizovanou biometrické identifikaci, 
jako je rozpoznávání obličeje, pro 
vzdělávací a kulturní účely a ve 
vzdělávacích a kulturních prostorech, 
pokud není jejich použití povoleno 
právními předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Marcel Kolaja

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je třeba rozšířit 
výběr zákazníků, stimulovat hospodářskou 
soutěž a rozšířit škálu nabízených služeb 
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technologií umělé inteligence pro účely 
vzdělávání; vybízí veřejné orgány, aby 
podněcovaly rozvoj a zavádění 
prostřednictvím veřejného financování a 
zadávání veřejných zakázek; domnívá se, 
že technologie používané poskytovateli 
veřejného vzdělávání nebo zakoupené za 
veřejné finanční prostředky by měly být 
založeny na technologii s otevřeným 
zdrojem;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že umělá inteligence 
založená na etických normách by měla být 
sociálně odpovědná a měla by zajišťovat 
rovnost žen a mužů; zdůrazňuje proto, že 
je třeba zvýšit podíl žen v oborech STEAM 
s cílem řešit rozdíly mezi ženami a muži v 
odvětví IKT, a vyzývá členské státy, aby za 
účelem plnění zvláštních plánů zajistily 
konkrétní školení pro učitele s cílem 
zabránit předsudkům a diskriminaci při 
využívání umělé inteligence a 
souvisejících technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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6a. zdůrazňuje, že uplatňování umělé 
inteligence ve vzdělávání by mělo mít 
zastřešující cíl obohacovat zážitky z výuky 
a vzdělávání, a nikoli omezovat nebo 
nahradit osobní interakci strojovým 
vzděláváním; varuje před nebezpečím 
rozšíření propasti mezi bohatými a 
chudými, pokud se učení s umělou 
inteligencí stane pro některé nikoli 
volbou, ale jediným dostupným způsobem 
vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že inovace v odvětví 
vzdělávání měly přijít již dávno a nyní se 
na ně upozorňuje v důsledku šíření 
onemocnění COVID-19 a souvisejícího 
přechodu na on-line a distanční učení; 
zdůrazňuje, že vzdělávací nástroje 
založené na umělé inteligenci, jako jsou 
nástroje pro posuzování a odhalování 
vzdělávacích problémů, mohou zlepšit 
kvalitu a účinnost on-line učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá k vytvoření celoevropské 
sítě univerzit a výzkumu zaměřené na 
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umělou inteligenci ve vzdělávání, jež bude 
sdružovat instituce a odborníky ze všech 
oborů, kteří studují dopad umělé 
inteligence na učení a určují řešení, která 
zvýší potenciál této technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Gilbert Collard, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje skutečnost, že umělá 
inteligence by neměla nahradit vyučující, 
nýbrž sloužit jako doplněk vzdělávání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 161
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyjadřuje politování nad 
nedostatečným zastoupením žen na 
pracovních místech spojených s umělou 
inteligencí, jako je analýza dat, IT, 
matematika a výpočetní technologie, 
neboť pouze spravedlivé zastoupení všech 
částí společnosti v příslušné oblasti bude 
schopno vytvářet umělou inteligenci ku 
prospěchu všech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 162
Gilbert Collard, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. připomíná, že před výukou 
pokročilých dovedností (různé 
programovací jazyky, hluboké učení, 
umělá inteligence, 3D) by se členské státy 
měly soustředit na základní dovednosti: 
pravopis, gramatika, algebra a dějepis;

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
může hrát významnou úlohu při 
zachovávání, podpoře a správě kulturního 
dědictví, zejména tím, že bude monitorovat 
a analyzovat změny lokalit kulturního 
dědictví v důsledku hrozeb, jako jsou 
změna klimatu, přírodní katastrofy a 
ozbrojené konflikty;

7. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
může hrát významnou úlohu při 
zachovávání, podpoře a správě kulturního 
dědictví, zejména tím, že bude monitorovat 
a analyzovat změny lokalit kulturního 
dědictví v důsledku hrozeb, jako jsou 
změna klimatu, přírodní katastrofy a 
ozbrojené konflikty; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala možné využití umělé 
inteligence za účelem digitalizace 
kulturního dědictví, která by přispěla k 
jeho zachování a k predikci rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Marcel Kolaja

Návrh usnesení
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Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
může hrát významnou úlohu při 
zachovávání, podpoře a správě kulturního 
dědictví, zejména tím, že bude monitorovat 
a analyzovat změny lokalit kulturního 
dědictví v důsledku hrozeb, jako jsou 
změna klimatu, přírodní katastrofy a 
ozbrojené konflikty;

7. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
může hrát významnou úlohu při 
zachovávání, podpoře a správě kulturního 
dědictví, a to jak vlastního kulturního 
dědictví, tak digitálního nebo 
digitalizovaného kulturního dědictví, 
zejména tím, že bude monitorovat a 
analyzovat změny lokalit kulturního 
dědictví v důsledku hrozeb, jako jsou 
změna klimatu, přírodní katastrofy a 
ozbrojené konflikty;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
může hrát významnou úlohu při 
zachovávání, podpoře a správě kulturního 
dědictví, zejména tím, že bude monitorovat 
a analyzovat změny lokalit kulturního 
dědictví v důsledku hrozeb, jako jsou 
změna klimatu, přírodní katastrofy a 
ozbrojené konflikty;

7. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
může hrát významnou úlohu při 
zachovávání, podpoře a správě kulturního 
dědictví, zejména tím, že bude monitorovat 
a analyzovat změny lokalit kulturního 
dědictví v důsledku hrozeb, jako jsou 
měnící se klimatické podmínky, přírodní 
katastrofy, člověkem způsobené katastrofy 
a ozbrojené konflikty;

Or. de

Pozměňovací návrh 166
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
může hrát významnou úlohu při 
zachovávání, podpoře a správě kulturního 
dědictví, zejména tím, že bude monitorovat 
a analyzovat změny lokalit kulturního 
dědictví v důsledku hrozeb, jako jsou 
změna klimatu, přírodní katastrofy a 
ozbrojené konflikty;

7. zdůrazňuje, že technologie umělé 
inteligence mohou hrát významnou úlohu 
při zachovávání, obnově, studiu, podpoře a 
správě evropského kulturního dědictví, 
zejména tím, že bude monitorovat a 
analyzovat změny lokalit kulturního 
dědictví v důsledku hrozeb, jako jsou 
změna klimatu, přírodní katastrofy a 
ozbrojené konflikty;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Gilbert Collard, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
může hrát významnou úlohu při 
zachovávání, podpoře a správě kulturního 
dědictví, zejména tím, že bude monitorovat 
a analyzovat změny lokalit kulturního 
dědictví v důsledku hrozeb, jako jsou 
změna klimatu, přírodní katastrofy a 
ozbrojené konflikty;

7. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
může hrát významnou úlohu při 
zachovávání, podpoře a správě kulturního 
dědictví, zejména tím, že bude monitorovat 
a analyzovat změny lokalit kulturního 
dědictví v důsledku hrozeb, jako jsou 
změna klimatu, přírodní katastrofy, 
„cancel culture“, terorismus a ozbrojené 
konflikty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 168
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
může hrát významnou úlohu při 
zachovávání, podpoře a správě kulturního 

7. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
může hrát významnou úlohu při 
dokumentaci, analýze, zachovávání, 
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dědictví, zejména tím, že bude monitorovat 
a analyzovat změny lokalit kulturního 
dědictví v důsledku hrozeb, jako jsou 
změna klimatu, přírodní katastrofy a 
ozbrojené konflikty;

podpoře a správě kulturního dědictví, 
mimo jiné tím, že bude monitorovat a 
analyzovat změny lokalit kulturního 
dědictví v důsledku hrozeb, jako jsou 
změna klimatu, přírodní katastrofy a 
ozbrojené konflikty;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
poskytuje pro kulturní instituce, jako jsou 
muzea, nové příležitosti k vytváření 
inovativních nástrojů pro dokumentaci 
lokalit kulturního dědictví a přístup k nim, 
zejména prostřednictvím 3D modelování a 
rozšířené virtuální reality;

8. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
poskytuje pro kulturní instituce, jako jsou 
muzea, nové příležitosti k vytváření 
inovativních nástrojů pro katalogizaci 
artefaktů a pro dokumentaci lokalit 
kulturního dědictví a přístup k nim, 
zejména prostřednictvím 3D modelování a 
rozšířené virtuální reality; zdůrazňuje, že 
umělá inteligence umožní rovněž muzeím 
a galeriím výtvarného umění zavést 
interaktivní a individualizované služby 
pro návštěvníky tím, že jim poskytne 
seznam doporučených položek na základě 
jejich vyjádřeného zájmu, a to osobně i 
online;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že umělá inteligence 8. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
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poskytuje pro kulturní instituce, jako jsou 
muzea, nové příležitosti k vytváření 
inovativních nástrojů pro dokumentaci 
lokalit kulturního dědictví a přístup k nim, 
zejména prostřednictvím 3D modelování a 
rozšířené virtuální reality;

poskytuje pro kulturní instituce, jako jsou 
muzea, nové příležitosti k vytváření 
inovativních nástrojů pro dokumentaci 
lokalit kulturního dědictví a přístup k nim, 
zejména prostřednictvím 3D modelování a 
rozšířené virtuální reality; vyzývá ke 
spravedlivému zpeněžení 3D modelování, 
rozšířené virtuální reality a vizuálních 
ztvárnění založených na umělé realitě ze 
strany kulturních institucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
poskytuje pro kulturní instituce, jako jsou 
muzea, nové příležitosti k vytváření 
inovativních nástrojů pro dokumentaci 
lokalit kulturního dědictví a přístup k nim, 
zejména prostřednictvím 3D modelování a 
rozšířené virtuální reality;

8. zdůrazňuje, že technologie umělé 
inteligence přinášejí příležitost, jak zlepšit 
viditelnost kulturní rozmanitosti Evropy; 
poukazuje na to, že tyto technologie 
poskytují pro kulturní instituce, jako jsou 
muzea, nové příležitosti k vytváření 
inovativních nástrojů pro dokumentaci 
lokalit kulturního dědictví a přístup k nim, 
zejména prostřednictvím 3D modelování a 
rozšířené virtuální reality;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
poskytuje pro kulturní instituce, jako jsou 

8. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
poskytuje pro kulturní instituce, jako jsou 
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muzea, nové příležitosti k vytváření 
inovativních nástrojů pro dokumentaci 
lokalit kulturního dědictví a přístup k nim, 
zejména prostřednictvím 3D modelování a 
rozšířené virtuální reality;

muzea, nové příležitosti k vytváření 
inovativních nástrojů pro dokumentaci 
kulturního dědictví a jejich větší 
zpřístupňování, mimo jiné prostřednictvím 
3D modelování a rozšířené virtuální 
reality;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že využívání umělé 
inteligence zajistí nové inovativní 
přístupy, nástroje a metodiky, které 
pracovníkům v oblasti kultury a 
výzkumným pracovníkům umožní vytvářet 
jednotné databáze s vhodnými systémy 
klasifikace a multimediálními metadaty, 
což jim umožní propojit různé objekty 
kulturního dědictví, čímž se zlepší znalosti 
a umožní lepší porozumění kulturnímu 
dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že technologický 
pokrok v oblasti umělé inteligence otevírá 
nové možnosti nejen pro zachycování, 
zachování a vizualizaci kulturního 
dědictví, ale také pro zpracování, analýzu 
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a rekonstrukci tohoto dědictví, a tím se 
otevírají nové možnosti jeho využití a 
získávání nových informací a znalostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že osvědčené postupy v 
oblasti umělé inteligence, pokud jde o 
přístup ke kulturnímu dědictví, by měly být 
identifikovány a sdíleny s kulturními sítěmi 
v celé Unii;

9. zdůrazňuje, že osvědčené postupy v 
oblasti umělé inteligence, pokud jde o 
přístup ke kulturnímu dědictví, by měly být 
identifikovány a sdíleny s kulturními sítěmi 
v celé Unii a zároveň by měl být 
podporován výzkum v oblasti využívání 
umělé inteligence pro zhodnocení, 
přístupnost a zachování kulturního 
dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že osvědčené postupy v 
oblasti umělé inteligence, pokud jde o 
přístup ke kulturnímu dědictví, by měly být 
identifikovány a sdíleny s kulturními sítěmi 
v celé Unii;

9. zdůrazňuje, že osvědčené postupy v 
oblasti umělé inteligence, pokud jde o 
přístup ke kulturnímu dědictví, by měly být 
identifikovány a sdíleny s kulturními sítěmi 
v celé Unii; vyzývá k vytvoření 
celoevropské sítě zaměřené na umělou 
inteligenci pro kulturní dědictví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 177
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že osvědčené postupy v 
oblasti umělé inteligence, pokud jde o 
přístup ke kulturnímu dědictví, by měly být 
identifikovány a sdíleny s kulturními sítěmi 
v celé Unii;

9. zdůrazňuje, že osvědčené postupy v 
oblasti technologií umělé inteligence, 
pokud jde o přístup ke kulturnímu dědictví, 
a to zejména pro osoby se zdravotním 
postižením, by měly být identifikovány a 
sdíleny s kulturními sítěmi v celé Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že osvědčené postupy v 
oblasti umělé inteligence, pokud jde o 
přístup ke kulturnímu dědictví, by měly být 
identifikovány a sdíleny s kulturními sítěmi 
v celé Unii;

9. zdůrazňuje, že osvědčené postupy v 
oblasti umělé inteligence, pokud jde o 
přístup ke kulturnímu dědictví a jeho 
ochranu, by měly být identifikovány a 
sdíleny s kulturními sítěmi v celé Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Gilbert Collard, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. připomíná, že umělá inteligence 
může ohrozit kulturní rozmanitost tím, že 
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bude uživatelům internetu nabízet pouze 
seznamy četby související s jejich 
literárním a hudebním vkusem a vkusem 
v oblasti videí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Gilbert Collard, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. připomíná nicméně, že rozhodnutí 
aktivovat tento algoritmus je třeba nechat 
na uživateli, neboť mnoho osob by rádo 
využilo těchto personalizovaných seznamů 
četby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 181
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
může být také použita k monitorování 
nezákonného obchodování s kulturními 
předměty a ničení kulturních statků a že 
může zároveň podporovat shromažďování 
dat pro účely obnovy a rekonstrukce;

10. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
může být také použita k monitorování 
nezákonného obchodování s kulturními 
předměty a ničení kulturních statků a že 
může zároveň podporovat shromažďování 
dat pro účely obnovy a rekonstrukce 
hmotného i nehmotného kulturního 
dědictví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 182
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
může být také použita k monitorování 
nezákonného obchodování s kulturními 
předměty a ničení kulturních statků a že 
může zároveň podporovat shromažďování 
dat pro účely obnovy a rekonstrukce;

10. zdůrazňuje, že technologie umělé 
inteligence mohou být také použity k 
monitorování nezákonného obchodování s 
kulturními předměty a ničení kulturních 
statků a že mohou zároveň podporovat 
shromažďování dat pro účely obnovy a 
rekonstrukce;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Christine Anderson

Návrh usnesení
Podnadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kulturní a kreativní odvětví vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 184
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Podnadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kulturní a kreativní odvětví Kulturní a kreativní odvětví a průmysl

Or. en
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Pozměňovací návrh 185
Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje politování nad tím, že 
kultura nepatří mezi priority uvedené v 
politických možnostech a doporučeních 
týkajících se umělé inteligence na úrovni 
Unie, zejména v bílé knize Komise ze dne 
19. února 2020 o umělé inteligenci;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 186
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje politování nad tím, že 
kultura nepatří mezi priority uvedené v 
politických možnostech a doporučeních 
týkajících se umělé inteligence na úrovni 
Unie, zejména v bílé knize Komise ze dne 
19. února 2020 o umělé inteligenci;

11. vyjadřuje politování nad tím, že 
kultura nepatří mezi priority uvedené v 
politických možnostech a doporučeních 
týkajících se umělé inteligence na úrovni 
Unie, zejména v bílé knize Komise ze dne 
19. února 2020 o umělé inteligenci, a 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zabývaly možným dopadem využívání 
technologií umělé inteligence na kulturní 
a kreativní odvětví a aby co nejvíce využily 
plán na podporu oživení Next Generation 
EU k digitalizaci odvětví v reakci na nové 
formy spotřeby 21. století;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Victor Negrescu
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje politování nad tím, že 
kultura nepatří mezi priority uvedené v 
politických možnostech a doporučeních 
týkajících se umělé inteligence na úrovni 
Unie, zejména v bílé knize Komise ze dne 
19. února 2020 o umělé inteligenci;

11. vyjadřuje politování nad tím, že 
kultura nepatří mezi priority uvedené v 
politických možnostech a doporučeních 
týkajících se umělé inteligence na úrovni 
Unie, zejména v bílé knize Komise ze dne 
19. února 2020 o umělé inteligenci; vyzývá 
k přezkumu doporučení s cílem začlenit 
kulturu jako politickou prioritu v oblasti 
umělé inteligence na úrovni Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje politování nad tím, že 
kultura nepatří mezi priority uvedené v 
politických možnostech a doporučeních 
týkajících se umělé inteligence na úrovni 
Unie, zejména v bílé knize Komise ze dne 
19. února 2020 o umělé inteligenci;

11. (Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. poukazuje na to, že umělá 
inteligence obohatila i kulturní a kreativní 
odvětví a uplatňuje se například 
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prostřednictvím automatického 
generování textů, videí nebo hudebních 
skladeb; zdůrazňuje, že i osoby působící v 
tvůrčí oblasti a v kultuře musejí 
disponovat nezbytnými digitálními 
dovednostmi a kompetencemi, aby mohly 
používat umělou inteligenci a jiné 
digitální technologie; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby více podporovaly 
možnosti použití umělé inteligence v 
kulturním a tvůrčím odvětví 
vynakládáním prostředků na vědu a 
výzkum a aby vytvořily centra digitální 
kreativity, v nichž budou rozvíjeny 
aplikace umělé inteligence pro tvůrčí 
oblast a kulturu, aby se příslušné osoby 
mohly naučit s těmito technologiemi 
zacházet a vyzkoušet si jejich používání;

Or. de

Pozměňovací návrh 190
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. uznává, že technologie umělé 
inteligence mají potenciál posílit rostoucí 
počet pracovních míst v kulturních a 
kreativních odvětvích, což usnadní lepší 
přístup k těmto technologiím; zdůrazňuje 
proto, že je důležité šířit digitální 
gramotnost v oblasti kulturních a 
kreativních odvětví, aby tato technologie 
přinesla těmto odvětvím větší inkluzivitu, 
využitelnost a interaktivitu a aby bylo 
možné se je snáze naučit;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
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Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
na úrovni Unie jednotnou vizi umělé 
inteligence pro kulturní a kreativní 
odvětví; vyzývá členské státy, aby se ve 
svých národních strategiích pro umělou 
inteligenci více zaměřily na kulturu, aby 
se zajistila ochrana a podpora kulturní 
rozmanitosti na úrovni Unie v novém 
digitálním kontextu;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 192
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
na úrovni Unie jednotnou vizi umělé 
inteligence pro kulturní a kreativní odvětví; 
vyzývá členské státy, aby se ve svých 
národních strategiích pro umělou 
inteligenci více zaměřily na kulturu, aby se 
zajistila ochrana a podpora kulturní 
rozmanitosti na úrovni Unie v novém 
digitálním kontextu;

12. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
na úrovni Unie jednotnou vizi umělé 
inteligence pro kulturní a kreativní odvětví; 
vyzývá členské státy, aby se ve svých 
národních strategiích pro umělou 
inteligenci více zaměřily na kulturu, aby 
tato odvětví naplno využila inovací, 
zůstala konkurenceschopná a aby se 
zajistila ochrana a podpora kulturní 
rozmanitosti na úrovni Unie v novém 
digitálním kontextu;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
na úrovni Unie jednotnou vizi umělé 
inteligence pro kulturní a kreativní odvětví; 
vyzývá členské státy, aby se ve svých 
národních strategiích pro umělou 
inteligenci více zaměřily na kulturu, aby se 
zajistila ochrana a podpora kulturní 
rozmanitosti na úrovni Unie v novém 
digitálním kontextu;

12. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
na úrovni Unie jednotnou vizi umělé 
inteligence pro kulturní a kreativní odvětví 
a průmysl; vyzývá členské státy, aby se ve 
svých národních strategiích pro umělou 
inteligenci více zaměřily na kulturu, aby se 
zajistila ochrana a podpora kulturní 
rozmanitosti na úrovni Unie v novém 
digitálním kontextu, přičemž cílem je 
zabránit rozdělení tvůrčích odvětví a toto 
rozdělení omezit;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
na úrovni Unie jednotnou vizi umělé 
inteligence pro kulturní a kreativní odvětví; 
vyzývá členské státy, aby se ve svých 
národních strategiích pro umělou 
inteligenci více zaměřily na kulturu, aby se 
zajistila ochrana a podpora kulturní 
rozmanitosti na úrovni Unie v novém 
digitálním kontextu;

12. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
na úrovni Unie jednotnou vizi technologií 
umělé inteligence pro kulturní a kreativní 
odvětví; vyzývá členské státy, aby se ve 
svých národních strategiích pro umělou 
inteligenci více zaměřily na kulturu, aby se 
zajistila ochrana a podpora kulturní 
rozmanitosti na úrovni Unie v novém 
digitálním kontextu;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
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Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit 
celounijní heterogenní prostředí pro 
technologie umělé inteligence, které 
povzbudí kulturní rozmanitost, podpoří 
menšiny a jazykovou rozmanitost a 
současně též posílí tvůrčí odvětví 
prostřednictvím on-line platforem, což 
umožní zapojení občanů Unie a jejich 
účast;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, 
Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. trvá na tom, že Evropský 
technologický institut (EIT) a zejména 
jeho budoucí znalostní a inovační 
společenství zaměřené na kulturní a tvůrčí 
odvětví by měly hrát vedoucí úlohu při 
rozvoji evropské strategie pro umělou 
inteligenci ve vzdělávání, kultuře a 
audiovizuálním odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že je třeba, aby byla 
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umělá inteligence široce dostupná 
kulturnímu a tvůrčímu odvětví v celé 
Evropě, aby byly zachovány rovné 
podmínky a spravedlivá hospodářská 
soutěž pro všechny zúčastněné strany a 
subjekty v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. konstatuje, že umělá inteligence již 
vstoupila do tvůrčího hodnotového řetězce 
na úrovni tvorby, produkce, šíření a 
spotřeby, a proto má značný dopad na 
tvůrčí odvětví, jako je hudební a filmový 
průmysl, umění a literatura, 
prostřednictvím zavádění nových nástrojů, 
softwaru a produkce s pomocí umělé 
inteligence, které se používají pro 
usnadnění produkce a zároveň poskytují 
inspiraci a umožňují širší veřejnosti 
vytvářet obsah;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. připomíná, že umělá inteligence 
může být revolučním nástrojem na 
podporu kulturního cestovního ruchu, a 
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zdůrazňuje její silný potenciál k 
předvídání toků cestovního ruchu, což by 
mohlo pomoci městům, která se potýkají s 
nadměrným cestovním ruchem;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly kritickou veřejnou diskusi o 
umělé inteligenci a zvýšily informovanost 
o přínosech jejího využívání v kulturním a 
kreativním odvětví;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly kritickou veřejnou diskusi o 
umělé inteligenci a zvýšily informovanost 
o přínosech jejího využívání v kulturním a 
kreativním odvětví; v této souvislosti 
zdůrazňuje úlohu umění a kultury pro 
zprostředkování umělé inteligence, jakož i 
společenské debaty o tomto tématu, aby 
bylo možné názorně demonstrovat 
strojové učení a získat s ním zkušeností, 
například v oblasti hudby;

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ioan-Rareş Bogdan, Alexander Bernhuber, Željana 
Zovko, Andrea Bocskor, Isabel Benjumea Benjumea, Asim Ademov

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly kritickou veřejnou diskusi o 
umělé inteligenci a zvýšily informovanost 
o přínosech jejího využívání v kulturním a 
kreativním odvětví;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly kritickou veřejnou diskusi o 
umělé inteligenci a zvýšily informovanost 
o přínosech jejího využívání v kulturním a 
kreativním odvětví; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby se zabývaly otázkou 
obsahu vytvořeného umělou inteligencí a 
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s tím spojenými výzvami v oblasti autorství 
a porušování autorských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly kritickou veřejnou diskusi o 
umělé inteligenci a zvýšily informovanost 
o přínosech jejího využívání v kulturním a 
kreativním odvětví;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly demokratickou diskusi o 
technologiích umělé inteligence a aby 
vytvořily pravidelné fórum pro diskusi s 
občanskou společností, výzkumnými 
pracovníky, akademickou obcí a 
zúčastněnými stranami s cílem zvýšit 
informovanost o přínosech a výzvách jejího 
využívání v kulturním a kreativním 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly kritickou veřejnou diskusi o 
umělé inteligenci a zvýšily informovanost 
o přínosech jejího využívání v kulturním a 
kreativním odvětví;

13. vyzývá Komisi a doporučuje 
členským státům, aby podporovaly 
kritickou veřejnou diskusi o umělé 
inteligenci a zvýšily informovanost o 
přínosech a rizicích jejího využívání;

Or. de
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Pozměňovací návrh 204
Paul Tang, Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. poukazuje na potenciální negativní 
dopad individualizované reklamy, 
zejména mikrocílené a behaviorální 
reklamy, a na negativní dopad hodnocení 
jednotlivců, zejména nezletilých osob, bez 
jejich souhlasu, a to prostřednictvím 
zasahování do soukromého života 
jednotlivců a kladení otázek týkajících se 
shromažďování a používání údajů 
používaných k personalizaci reklamy a 
nabízení výrobků nebo služeb nebo 
stanovování cen; vyzývá proto Komisi, aby 
zavedla přísná omezení cílené reklamy 
založené na sběru osobních údajů, 
počínaje zavedením zákazu 
meziplatformové behaviorální reklamy, 
aniž by vznikla škoda malým a středním 
podnikům; připomíná, že směrnice o 
soukromí a elektronických komunikacích 
v současné době umožňuje cílenou 
reklamu pouze se souhlasem dané osoby, 
jinak by byla protiprávní; vyzývá Komisi, 
aby zakázala používání diskriminačních 
postupů v oblasti poskytování služeb nebo 
výrobků;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby provedla studie 
a zvážila možnosti politiky týkající se 
škodlivého dopadu kontroly on-line 
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streamovacích služeb prostřednicím umělé 
inteligence s cílem omezit rozmanitost 
a/nebo maximalizovat jejich zisky tím, že 
zahrnou nebo upřednostní určitý obsah ve 
svých nabídkách spotřebitelům, a aby 
zkoumala, jak tento postup ovlivňuje 
kulturní rozmanitost a příjmy tvůrců;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
vývoj, zavádění a používání technologií 
etické umělé inteligence v Unii, včetně 
softwaru, algoritmů a dat, která používají 
a produkují, byly v souladu s právy 
duševního vlastnictví, s jeho výjimkami a 
omezeními, a aby podporovaly kulturní a 
jazykovou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. je přesvědčen, že umělá inteligence 
je stále užitečnější pro kulturní a tvůrčí 
odvětví při tvorbě a produkci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 208
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. je toho názoru, že předpokládané 
znalostní a inovační společenství 
zaměřené na kulturní a kreativní odvětví v 
rámci inovačního a technologického 
institutu (EIT) může napomoci k 
urychlení a vytěžování aplikací umělé 
inteligence v tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyzývá Komisi, aby posoudila 
práva duševního vlastnictví s ohledem na 
vývoj umělé inteligence s cílem podpořit 
prostředí příznivé pro kreativitu a inovace 
a současně respektovat práva autorů a 
výkonných umělců;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že algoritmy, které 14. zdůrazňuje, že algoritmy, které 
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používají poskytovatelé mediálních služeb 
a platformy pro sdílení videonahrávek, je 
třeba koncipovat tak, aby 
neupřednostňovaly určitá díla tím, že 
budou „personalizované“ návrhy omezovat 
na nejpopulárnější díla pro účely cílené 
reklamy, komerční účely nebo za účelem 
maximalizace zisku;

používají poskytovatelé mediálních služeb 
a platformy pro sdílení videonahrávek, je 
třeba koncipovat tak, aby 
neupřednostňovaly určitá díla tím, že 
budou „personalizované“ návrhy omezovat 
na nejpopulárnější díla pro účely cílené 
reklamy, komerční účely nebo za účelem 
maximalizace zisku; vyzývá k tomu, aby 
byl algoritmus umělé inteligence při 
používání poskytovatelů mediálních 
služeb a platforem pro sdílení 
videonahrávek vytvořen tak, aby byl volně 
zpřístupněn uživatelům platformy, ať už 
jsou registrovaní, či nikoli;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Marcel Kolaja

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že algoritmy, které 
používají poskytovatelé mediálních služeb 
a platformy pro sdílení videonahrávek, je 
třeba koncipovat tak, aby 
neupřednostňovaly určitá díla tím, že 
budou „personalizované“ návrhy 
omezovat na nejpopulárnější díla pro 
účely cílené reklamy, komerční účely 
nebo za účelem maximalizace zisku;

14. zdůrazňuje, že algoritmy, které 
používají poskytovatelé mediálních služeb 
a platformy pro sdílení videonahrávek, by 
měly být pro uživatele vysvětlitelné a 
transparentní, aby bylo možné pochopit 
logiku, z níž doporučení vycházejí, a aby 
se zajistilo, že personalizovaná služba 
nebude diskriminační a nebude 
podporovat další šíření dezinformací; 
zdůrazňuje, že je třeba zaručit a usnadnit 
uživatelům možnost rozhodnout se, že 
nebudou využívat doporučené a 
personalizované služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Návrh usnesení
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Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že algoritmy, které 
používají poskytovatelé mediálních služeb 
a platformy pro sdílení videonahrávek, je 
třeba koncipovat tak, aby 
neupřednostňovaly určitá díla tím, že 
budou „personalizované“ návrhy omezovat 
na nejpopulárnější díla pro účely cílené 
reklamy, komerční účely nebo za účelem 
maximalizace zisku;

14. zdůrazňuje, že algoritmy, které 
používají poskytovatelé mediálních služeb 
a platformy pro sdílení videonahrávek, je 
třeba koncipovat tak, aby 
neupřednostňovaly určitá díla tím, že 
budou „personalizované“ návrhy omezovat 
na nejpopulárnější díla pro účely cílené 
reklamy, komerční účely nebo za účelem 
maximalizace zisku, a aby nevytvářely 
sociální bubliny, které uživatele izolují od 
širšího výběru obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že algoritmy, které 
používají poskytovatelé mediálních služeb 
a platformy pro sdílení videonahrávek, je 
třeba koncipovat tak, aby 
neupřednostňovaly určitá díla tím, že 
budou „personalizované“ návrhy omezovat 
na nejpopulárnější díla pro účely cílené 
reklamy, komerční účely nebo za účelem 
maximalizace zisku;

14. zdůrazňuje, že algoritmy, které 
používají poskytovatelé mediálních služeb 
a platformy pro sdílení videonahrávek, je 
třeba koncipovat tak, aby zaručily práva 
uživatelů na to, mít kontrolu nad 
obsahem, který se jim zobrazí, a aby 
neupřednostňovaly určitá díla tím, že 
budou „personalizované“ návrhy omezovat 
na nejpopulárnější díla pro účely cílené 
reklamy, komerční účely nebo za účelem 
maximalizace zisku;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Christine Anderson

Návrh usnesení
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Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že algoritmy, které 
používají poskytovatelé mediálních služeb 
a platformy pro sdílení videonahrávek, je 
třeba koncipovat tak, aby 
neupřednostňovaly určitá díla tím, že 
budou „personalizované“ návrhy 
omezovat na nejpopulárnější díla pro 
účely cílené reklamy, komerční účely 
nebo za účelem maximalizace zisku;

14. zdůrazňuje, že algoritmy, které 
používají poskytovatelé mediálních služeb 
a platformy pro sdílení videonahrávek, 
musejí být koncipovány tak, aby 
neupřednostňovaly určitá díla nebo aby 
neznemožňovaly uživatelům přístup k 
jiným dílům na základě cenzurního 
zadání vycházejícího z politické 
korektnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 215
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že algoritmy, které 
používají poskytovatelé mediálních služeb 
a platformy pro sdílení videonahrávek, je 
třeba koncipovat tak, aby 
neupřednostňovaly určitá díla tím, že 
budou „personalizované“ návrhy omezovat 
na nejpopulárnější díla pro účely cílené 
reklamy, komerční účely nebo za účelem 
maximalizace zisku;

14. zdůrazňuje, že algoritmy, které 
používají poskytovatelé mediálních služeb 
a platformy pro sdílení videonahrávek, je 
třeba koncipovat tak, aby z jakéhokoliv 
důvodu neomezovaly „personalizované“ 
návrhy na nejpopulárnější díla;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že algoritmy, které 14. zdůrazňuje, že algoritmy, které 
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používají poskytovatelé mediálních služeb 
a platformy pro sdílení videonahrávek, je 
třeba koncipovat tak, aby 
neupřednostňovaly určitá díla tím, že 
budou „personalizované“ návrhy omezovat 
na nejpopulárnější díla pro účely cílené 
reklamy, komerční účely nebo za účelem 
maximalizace zisku;

používají poskytovatelé mediálních služeb, 
video služeb na vyžádání a platformy pro 
sdílení videonahrávek, je třeba koncipovat 
tak, aby neupřednostňovaly určitá díla tím, 
že budou „personalizované“ návrhy 
omezovat na nejpopulárnější díla pro účely 
cílené reklamy, komerční účely nebo za 
účelem maximalizace zisku;

Or. de

Pozměňovací návrh 217
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že algoritmy, které 
používají poskytovatelé mediálních služeb 
a platformy pro sdílení videonahrávek, je 
třeba koncipovat tak, aby 
neupřednostňovaly určitá díla tím, že 
budou „personalizované“ návrhy omezovat 
na nejpopulárnější díla pro účely cílené 
reklamy, komerční účely nebo za účelem 
maximalizace zisku;

14. zdůrazňuje, že algoritmy, které 
používají poskytovatelé mediálních služeb, 
platformy pro sdílení videonahrávek i 
služby streamování hudby, je třeba 
koncipovat tak, aby neupřednostňovaly 
určitá díla tím, že budou „personalizované“ 
návrhy omezovat na nejpopulárnější díla 
pro účely cílené reklamy, komerční účely 
nebo za účelem maximalizace zisku;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. dále zdůrazňuje, že využívání 
umělé inteligence v doporučeních 
týkajících se obsahu založeného na 
algoritmech pro online audiovizuální 
mediální služby, jako jsou video služby na 
vyžádání, může mít vážný dopad na 

vypouští se
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kulturní rozmanitost, zejména pokud jde o 
povinnost zajistit zdůraznění evropských 
děl podle čl. 13 směrnice o 
audiovizuálních mediálních službách 
(směrnice (EU) 2018/1808);

Or. de

Pozměňovací návrh 219
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. dále zdůrazňuje, že využívání 
umělé inteligence v doporučeních 
týkajících se obsahu založeného na 
algoritmech pro online audiovizuální 
mediální služby, jako jsou video služby na 
vyžádání, může mít vážný dopad na 
kulturní rozmanitost, zejména pokud jde o 
povinnost zajistit zdůraznění evropských 
děl podle čl. 13 směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách (směrnice (EU) 
2018/1808);

15. dále zdůrazňuje, že využívání 
umělé inteligence v doporučeních 
týkajících se obsahu založeného na 
algoritmech pro online audiovizuální 
mediální služby, jako jsou video služby na 
vyžádání, může mít vážný dopad na 
kulturní rozmanitost, zejména pokud jde o 
povinnost zajistit zdůraznění evropských 
děl podle čl. 13 směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách (směrnice (EU) 
2018/1808); konstatuje, že některé obavy 
platí stejnou měrou i pro služby 
streamování hudby, a vyzývá k 
vypracování ukazatelů k měření kulturní 
rozmanitosti a propagaci evropských děl v 
rámci těchto služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. dále zdůrazňuje, že využívání 15. dále zdůrazňuje, že využívání 
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umělé inteligence v doporučeních 
týkajících se obsahu založeného na 
algoritmech pro online audiovizuální 
mediální služby, jako jsou video služby na 
vyžádání, může mít vážný dopad na 
kulturní rozmanitost, zejména pokud jde o 
povinnost zajistit zdůraznění evropských 
děl podle čl. 13 směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách (směrnice (EU) 
2018/1808);

umělé inteligence v doporučeních 
týkajících se obsahu založeného na 
algoritmech pro online audiovizuální 
mediální služby, jako jsou video služby na 
vyžádání, může mít vážný dopad na 
kulturní a jazykovou rozmanitost, zejména 
pokud jde o povinnost zajistit zdůraznění 
evropských děl podle čl. 13 směrnice o 
audiovizuálních mediálních službách 
(směrnice (EU) 2018/1808); ale také 
opatření, která mohou přijmout členské 
státy, aby zajistily vhodnou viditelnost 
audiovizuálních médií v obecném zájmu 
podle článku 7b výše uvedené směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. dále zdůrazňuje, že využívání 
umělé inteligence v doporučeních 
týkajících se obsahu založeného na 
algoritmech pro online audiovizuální 
mediální služby, jako jsou video služby na 
vyžádání, může mít vážný dopad na 
kulturní rozmanitost, zejména pokud jde o 
povinnost zajistit zdůraznění evropských 
děl podle čl. 13 směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách (směrnice (EU) 
2018/1808);

15. dále zdůrazňuje, že využívání 
doporučení týkajících se obsahu 
založeného na algoritmech pro online 
audiovizuální mediální služby, jako jsou 
video služby na vyžádání, může mít vážný 
dopad na kulturní a jazykovou rozmanitost, 
zejména pokud jde o povinnost zajistit 
zdůraznění evropských děl podle čl. 13 
směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách (směrnice (EU) 2018/1808); je 
však přesvědčen, že doporučení týkající se 
obsahu založeného na algoritmech mohou 
také pomáhat podporovat rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
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Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. dále zdůrazňuje, že využívání 
umělé inteligence v doporučeních 
týkajících se obsahu založeného na 
algoritmech pro online audiovizuální 
mediální služby, jako jsou video služby na 
vyžádání, může mít vážný dopad na 
kulturní rozmanitost, zejména pokud jde o 
povinnost zajistit zdůraznění evropských 
děl podle čl. 13 směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách (směrnice (EU) 
2018/1808);

15. dále zdůrazňuje, že využívání 
umělé inteligence v doporučeních 
týkajících se obsahu u poskytovatelů 
mediálních služeb, video služeb na 
vyžádání a platforem pro sdílení videa 
může mít vážný dopad na kulturní 
rozmanitost, zejména pokud jde o 
povinnost zajistit zdůraznění evropských 
děl podle čl. 13 směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách (směrnice (EU) 
2018/1808);

Or. de

Pozměňovací návrh 223
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly větší finanční podporu vývoje 
a používání umělé inteligence v oblasti 
automatizovaného opatřování titulky, 
jakož i dabingu evropských 
audiovizuálních děl za účelem podpory 
kultury a jazykové rozmanitosti v Unii, 
jakož i za účelem lepšího rozšíření 
evropského audiovizuálního obsahu a 
zlepšení přístupu k němu;

Or. de

Pozměňovací návrh 224
Marcel Kolaja

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. poukazuje na nespolehlivost 
automatizovaných prostředků 
odstraňování nezákonného obsahu z on-
line platforem, na nichž je audiovizuální 
obsah sdílen, a na náchylnost těchto 
automatizovaných prostředků k chybám; 
znovu opakuje, že je důležité dodržovat 
zákaz obecných povinností dohledu podle 
článku 15 směrnice 2000/31/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. navrhuje vytvořit jasný etický 
rámec pro používání umělé inteligence v 
médiích, aby se zajistil přístup ke kulturně 
a jazykově různorodému obsahu na úrovni 
Unie na základě transparentních a 
inkluzivních algoritmů s možností vyvodit 
odpovědnost; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že rámec by se měl zabývat i zneužitím 
umělé inteligence k šíření falešných zpráv 
a dezinformací na internetu;

16. navrhuje vytvořit jasný etický 
rámec pro používání technologií umělé 
inteligence v médiích s cílem předcházet 
všem formám diskriminace a v médiích, 
aby se zajistil přístup ke kulturně a 
jazykově různorodému obsahu na úrovni 
Unie na základě transparentních a 
inkluzivních algoritmů s možností vyvodit 
odpovědnost; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že rámec by se měl zabývat i zneužitím 
umělé inteligence k šíření falešných zpráv 
a dezinformací na internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. navrhuje vytvořit jasný etický 
rámec pro používání umělé inteligence v 
médiích, aby se zajistil přístup ke kulturně 
a jazykově různorodému obsahu na úrovni 
Unie na základě transparentních a 
inkluzivních algoritmů s možností vyvodit 
odpovědnost; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že rámec by se měl zabývat i zneužitím 
umělé inteligence k šíření falešných zpráv 
a dezinformací na internetu;

16. navrhuje vytvořit jasný etický 
rámec pro používání umělé inteligence v 
médiích, aby se zajistil přístup ke kulturně 
a jazykově různorodému obsahu na úrovni 
Unie na základě transparentních a 
inkluzivních algoritmů, které respektují 
rozhodnutí a preference jednotlivců, s 
možností vyvodit odpovědnost; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že rámec by se měl 
zabývat i zneužitím umělé inteligence k 
šíření dezinformací a nepravdivých 
informací na internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Martina Michels

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. navrhuje vytvořit jasný etický 
rámec pro používání umělé inteligence v 
médiích, aby se zajistil přístup ke kulturně 
a jazykově různorodému obsahu na úrovni 
Unie na základě transparentních a 
inkluzivních algoritmů s možností vyvodit 
odpovědnost; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že rámec by se měl zabývat i zneužitím 
umělé inteligence k šíření falešných zpráv 
a dezinformací na internetu;

16. navrhuje vytvořit jasný etický 
rámec založený na nediskriminačních 
právech pro používání umělé inteligence v 
médiích, aby se zajistil přístup ke kulturně 
a jazykově různorodému obsahu na úrovni 
Unie na základě transparentních a 
inkluzivních algoritmů s možností vyvodit 
odpovědnost; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že rámec by se měl zabývat i zneužitím 
umělé inteligence k šíření falešných zpráv 
a dezinformací na internetu;

Or. de

Pozměňovací návrh 228
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. navrhuje vytvořit jasný etický 
rámec pro používání umělé inteligence v 
médiích, aby se zajistil přístup ke kulturně 
a jazykově různorodému obsahu na úrovni 
Unie na základě transparentních a 
inkluzivních algoritmů s možností vyvodit 
odpovědnost; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že rámec by se měl zabývat i zneužitím 
umělé inteligence k šíření falešných zpráv 
a dezinformací na internetu;

16. navrhuje vytvořit jasný etický 
rámec pro používání umělé inteligence v 
médiích, aby se zajistil přístup ke kulturně 
a jazykově různorodému obsahu na úrovni 
Unie na základě transparentních a 
inkluzivních algoritmů upravených na 
základě redakčních rozhodnutí člověka s 
možností vyvodit odpovědnost; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že rámec by se měl 
zabývat i zneužitím umělé inteligence k 
šíření falešných zpráv a dezinformací na 
internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. navrhuje vytvořit jasný etický 
rámec pro používání umělé inteligence v 
médiích, aby se zajistil přístup ke kulturně 
a jazykově různorodému obsahu na úrovni 
Unie na základě transparentních a 
inkluzivních algoritmů s možností vyvodit 
odpovědnost; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že rámec by se měl zabývat i zneužitím 
umělé inteligence k šíření falešných zpráv 
a dezinformací na internetu;

16. vyzývá Komisi, aby vytvořila jasný 
etický rámec pro používání umělé 
inteligence v médiích, aby se zajistil 
přístup ke kulturně a jazykově 
různorodému obsahu na úrovni Unie na 
základě transparentních a inkluzivních 
algoritmů s možností vyvodit odpovědnost; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že rámec by 
se měl zabývat i zneužitím umělé 
inteligence k šíření falešných zpráv a 
dezinformací na internetu;

Or. de

Pozměňovací návrh 230
Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. navrhuje vytvořit jasný etický 
rámec pro používání umělé inteligence v 
médiích, aby se zajistil přístup ke kulturně 
a jazykově různorodému obsahu na úrovni 
Unie na základě transparentních a 
inkluzivních algoritmů s možností vyvodit 
odpovědnost; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že rámec by se měl zabývat i zneužitím 
umělé inteligence k šíření falešných zpráv 
a dezinformací na internetu;

16. navrhuje vytvořit jasný etický 
rámec pro používání umělé inteligence v 
médiích, aby se zajistil přístup bez cenzury 
k různorodému obsahu na základě 
transparentních a inkluzivních algoritmů s 
možností vyvodit odpovědnost; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že rámec by se měl 
zabývat i zneužitím umělé inteligence k 
šíření falešných zpráv, dezinformací a 
státní cenzury na internetu;

Or. de

Pozměňovací návrh 231
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby přistoupila k 
regulatorním opatřením, jimiž by 
poskytovatelé mediálního obsahu získali 
přístup k příslušným údajům, které se 
generují v souvislosti s poskytováním a 
šířením jejich obsahu na platformách 
poskytovatelů třetích stran; zdůrazňuje, že 
plné předávání údajů od provozovatelů 
platforem poskytovatelům mediálních 
obsahu má mimořádný význam, aby tito 
poskytovatelé mohli lépe porozumět 
svému publiku a vylepšit služby podle 
představ publika;

Or. de

Pozměňovací návrh 232
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že je důležité navýšit 
finanční prostředky vyčleněné na 
program Digitální Evropa, Kreativní 
Evropa a Horizont Evropa s cílem posílit 
podporu evropskému audiovizuálnímu 
odvětví, zejména prostřednictvím 
kooperativních výzkumných projektů a 
experimentálních pilotních iniciativ 
týkajících se vývoje, zavádění a používání 
technologií etické umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. je znepokojen používáním 
algoritmů na platformách sociálních 
médií k utváření obsahu, který konzumují 
uživatelé, včetně zpráv, které lidé sledují a 
čtou, čímž se často zhoršují sociální 
bubliny, posiluje se předpojatost uživatelů 
a ovlivňuje chování lidí na internetu; 
znovu opakuje význam mediální a 
informační gramotnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá k úzké spolupráci mezi 
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členskými státy při rozvoji programů 
odborné přípravy zaměřených na 
rekvalifikaci nebo zvyšování kvalifikace 
pracovníků, aby tito pracovníci byli lépe 
připraveni na sociální transformaci, která 
vyplývá z používání technologií umělé 
inteligence v audiovizuálním odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že členské státy by 
měly pomáhat společnostem a podnikům 
působícím v audiovizuálním průmyslu, 
zejména těm malým a středním, aby 
využily potenciál umělé inteligence ke 
zlepšení svých činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. domnívá se, že umělá inteligence 
má obrovský potenciál přispět k urychlení 
inovací ve zpravodajském odvětví médií; 
domnívá se, že rozšíření integrace umělé 
inteligence, například pokud jde o tvorbu 
a distribuci obsahu, analýzu dat a 
odhalování upravených fotografií a 
videozáznamů, má zásadní význam pro 
úspory nákladů ve zpravodajských 
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redakcích s ohledem na snížení příjmů a 
pro schopnost vyčlenit více zdrojů na 
podávání zpráv přímo z místa dění, čímž 
se zvýší kvalita a rozmanitost obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Podnadpis 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dezinformace v online prostředí: 
Deepfakes

Kvalitní novinářská činnost a 
dezinformace v online prostředí

Or. de

Pozměňovací návrh 238
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
pluralitu on-line i off-line sdělovacích 
prostředků, aby byla zaručena kvalita, 
rozmanitost a spolehlivost dostupných 
informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. připomíná, že v boji proti 
dezinformacím a nepravdivým 
informacím mají rozhodující význam 
přesnost, nezávislost, spravedlnost, 
důvěrnost, lidskost, odpovědnost a 
transparentnost jakožto hnací síly zásad 
svobody projevu a přístupu k informacím 
v on-line i off-line sdělovacích 
prostředcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod 16 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16d. žádá Komisi, aby posoudila dopad 
technologií umělé inteligence na tvorbu 
nových audiovizuálních děl, jako jsou tzv. 
deepfakes, a aby zavedla patřičné právní 
důsledky, které by se vázaly k jejich 
tvorbě, produkci či distribuci se zlým 
účelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že s rychle se 
rozvíjejícími novými technikami se 
odhalování deepfakes stává stále 

17. připomíná, že s rychle se 
rozvíjejícími novými technikami se 
odhalování nepravdivých a 
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obtížnějším, protože jejich zlomyslní tvůrci 
mohou vytvářet algoritmy, které se dají 
vytrénovat tak, aby se odhalení vyhnuly;

zmanipulovaných informací, jako jsou 
například deepfakes, stává stále 
obtížnějším, protože jejich zlomyslní tvůrci 
vytvářejí algoritmy, které se dají 
vytrénovat tak, aby se odhalení vyhnuly, a 
tato skutečnost má závažné důsledky pro 
naše základní demokratické hodnoty;

Or. de

Pozměňovací návrh 242
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že s rychle se 
rozvíjejícími novými technikami se 
odhalování deepfakes stává stále 
obtížnějším, protože jejich zlomyslní tvůrci 
mohou vytvářet algoritmy, které se dají 
vytrénovat tak, aby se odhalení vyhnuly;

17. připomíná, že s rychle se 
rozvíjejícími novými technikami se 
odhalování deepfakes stává stále 
obtížnějším kvůli schopnosti jejich 
zlomyslných tvůrců vytvářet algoritmy, 
které se dají vytrénovat tak, aby se 
odhalení vyhnuly;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že s rychle se 
rozvíjejícími novými technikami se 
odhalování deepfakes stává stále 
obtížnějším, protože jejich zlomyslní tvůrci 
mohou vytvářet algoritmy, které se dají 
vytrénovat tak, aby se odhalení vyhnuly;

17. připomíná, že s rychle se 
rozvíjejícími novými technikami by se 
odhalování deepfakes mohlo stávat stále 
obtížnějším, protože jejich zlomyslní tvůrci 
vytvářejí algoritmy, které se dají 
vytrénovat tak, aby se odhalení vyhnuly;

Or. en
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Pozměňovací návrh 244
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. konstatuje, že změna internetového 
a mediálního prostředí přinesla vyšší 
počet aktivních uživatelů a následně 
množství dostupných informací a 
současně úměrně s tím se zvýšilo množství 
dezinformací a tzv. deepfakes, které mají 
vliv na veřejné mínění, což má negativní 
dopady na demokratické procesy a 
demokracii jako takovou;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Paul Tang, Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá nedávné iniciativy a projekty, 
jejichž cílem je zavést účinnější nástroje 
pro odhalování deepfakes a požadavky na 
transparentnost; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že jako zásadní krok v boji 
proti dezinformacím je nutné prozkoumat 
metody boje proti šíření deepfakes a do 
těchto metod investovat;

18. vítá nedávné iniciativy a projekty, 
jejichž cílem je zavést účinnější nástroje 
pro odhalování deepfakes a požadavky na 
transparentnost; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že jako zásadní krok v boji 
proti dezinformacím je nutné prozkoumat 
metody boje proti šíření deepfakes a do 
těchto metod investovat; žádá proto 
Komisi, aby zavedla povinnost, aby se u 
všech materiálů typu deepfake nebo 
jakýchkoli jiných realisticky vyhlížejících 
syntetických videí uvádělo, že nejsou 
původní, a aby se přísně omezilo jejich 
užívání pro účely voleb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 246
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá nedávné iniciativy a projekty, 
jejichž cílem je zavést účinnější nástroje 
pro odhalování deepfakes a požadavky na 
transparentnost; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že jako zásadní krok v boji 
proti dezinformacím je nutné prozkoumat 
metody boje proti šíření deepfakes a do 
těchto metod investovat;

18. vítá nedávné iniciativy a projekty, 
jejichž cílem je zavést účinnější nástroje 
pro odhalování deepfakes a požadavky na 
transparentnost; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že jako zásadní krok v boji 
proti dezinformacím je nutné prozkoumat 
metody boje proti šíření deepfakes a 
škodlivého obsahu a do těchto metod 
investovat; domnívá se, že v tomto ohledu 
mohou být užitečná řešení založená na 
umělé inteligenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. je znepokojen tím, že umělá 
inteligence má stále větší vliv na to, jak 
jsou nacházeny on-line informace a jak 
jsou konzumovány; poukazuje na to, že 
sociální bubliny omezují rozmanitost 
názorů a mají negativní dopad na 
otevřenou společenskou debatu; požaduje 
proto, aby byla zajištěna transparentnost 
používání algoritmů ke správě informací 
prostřednictvím provozovatelů platforem a 
aby uživatelé získali větší svobodu se 
rozhodnout, do jaké míry chtějí být 
příjemci daného druhu informací;

Or. de
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Pozměňovací návrh 248
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje potenciál umělé 
inteligence usnadňovat a podporovat 
mnohojazyčnost prostřednictvím rozvoje 
jazykových technologií, čímž lidem 
umožní objevovat evropský obsah on-line;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Dace Melbārde

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že platformy 
sociálních médií musí hrát svou úlohu v 
boji proti tzv. deepfakes tím, že přijmou 
nejnovější technická řešení, a tím, že tento 
obsah budou jasně označovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Gilbert Collard, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje skutečnost, že 
rozhodnutí ohledně cenzury by poté, co 
umělá inteligence odhalí informace, které 
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se zdají být falešnou zprávou, mělo být 
ponecháno na soudci a nikoli na umělé 
inteligenci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 251
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. poukazuje na to, že technologie 
umělé inteligence se již nyní používají v 
novinářské práci například k produkci 
textů nebo při analýze velkých souborů 
údajů v oblasti investigativních rešerší; 
zdůrazňuje, že při produkci informací 
relevantních pro celou společnost má 
zásadní význam, aby automatizovaná 
novinářská činnosti vycházela ze 
správných a úplných dat, aby se předešlo 
vytváření nepravdivých informací; 
zdůrazňuje, že i obsah vytvořený 
technologiemi umělé inteligence se musí 
řídit základními zásadami kvalitní 
novinářské činnosti, jako je redakční 
kontrola; požaduje, aby texty generované 
umělou inteligenci byly označeny, a 
zůstala tak zachována důvěra v 
novinářskou práci;

Or. de

Pozměňovací návrh 252
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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18b. poukazuje na velký potenciál 
umělé inteligence v boji proti 
dezinformacím a falešným zprávám, jako 
je kontrola faktů v reálném čase a 
odhalování dezinformací, jakož i 
označování zlovolného, nenávistného a 
nezákonného obsahu;

Or. en


