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Amendamentul 1
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 167 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolele 165, 166 
și 167 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 2
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 30 septembrie 2020 privind 
Planul de acțiune pentru educația 
digitală,

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

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

Propunere de rezoluție
Referirea 1 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere propunerea de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului din 6 iunie 2018 de 
instituire a programului Europa digitală 
pentru perioada 2021-2027 
[COM(2018)0434],

Or. en

Amendamentul 5
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Referirea 1 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 30 septembrie 2020 privind 
Spațiul european al educației,

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul din 8 
aprilie 2019 al Grupului de experți la 
nivel înalt privind inteligența artificială 
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instituit de Comisie, intitulat „Orientări în 
materie de etică pentru o inteligență 
artificială (IA) fiabilă”,

Or. en

Amendamentul 7
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
12 iunie 2018 referitoare la modernizarea 
educației în UE1a,
_________________
1a Texte adoptate, P8_TA(2018)0247.

Or. de

Amendamentul 8
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Referirea 7 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
11 septembrie 2018 referitoare la 
egalitatea limbilor în epoca digitală1b,
_________________
1b Texte adoptate, P8_TA(2018)0332.

Or. de

Amendamentul 9
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut
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Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere briefingul său din 
mai 2020 intitulat „The Use of Artificial 
Intelligence in the Cultural and Creative 
Sectors” (Utilizarea inteligenței artificiale 
în sectoarele culturale și creative),

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 10 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere analiza sa 
aprofundată din mai 2020 intitulată „The 
use of Artificial Intelligence in the 
Audiovisual Sector” (Utilizarea 
inteligenței artificiale în sectorul 
audiovizual),

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 10 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Concluziile 
Consiliului Uniunii Europene din 
iunie 2020 privind conturarea viitorului 
digital al Europei,
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Or. en

Amendamentul 12
Gilbert Collard, Catherine Griset

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul 
Consiliului superior al proprietății literare 
și artistice (CSPLA) privind provocările 
de natură juridică și economică generate 
de inteligența artificială în sectoarele 
culturale,

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere studiul său din 
aprilie 2020 intitulat „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality” („Educația și încadrarea în 
muncă a femeilor în domeniul științei, al 
tehnologiei și al economiei digitale, 
inclusiv IA și influența sa asupra 
egalității de gen”),

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 13 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere avizul Comitetului 
Economic și Social European din 
septembrie 2018 privind decalajul digital 
dintre sexe,

Or. en

Amendamentul 15
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât tehnologiile inteligenței 
artificiale (IA) sunt dezvoltate într-un ritm 
rapid și sunt utilizate din ce în ce mai mult 
în educație, cultură și sectorul audiovizual;

A. întrucât tehnologiile inteligenței 
artificiale (IA) sunt dezvoltate într-un ritm 
rapid, contribuind la accelerarea ritmului 
de inovare, și sunt utilizate din ce în ce mai 
mult în educație, cultură și sectorul 
audiovizual; întrucât IA va contribui la 
îmbunătățirea productivității muncii și la 
accelerarea creșterii economice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât tehnologiile inteligenței 
artificiale (IA) sunt dezvoltate într-un ritm 
rapid și sunt utilizate din ce în ce mai mult 

A. întrucât tehnologiile inteligenței 
artificiale (IA), care pot afecta în mod 
direct toate aspectele societăților noastre, 
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în educație, cultură și sectorul audiovizual; inclusiv drepturile fundamentale și 
principiile și valorile sociale și economice, 
sunt dezvoltate într-un ritm rapid și sunt 
utilizate din ce în ce mai mult în educație, 
cultură și sectorul audiovizual;

Or. en

Amendamentul 17
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât tehnologiile inteligenței 
artificiale (IA) sunt dezvoltate într-un ritm 
rapid și sunt utilizate din ce în ce mai mult 
în educație, cultură și sectorul audiovizual;

A. întrucât tehnologiile inteligenței 
artificiale (IA) sunt dezvoltate într-un ritm 
rapid și sunt utilizate din ce în ce mai mult 
în aproape toate domeniile vieților 
noastre, inclusiv în educație, cultură și 
sectorul audiovizual;

Or. en

Amendamentul 18
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât tehnologiile inteligenței 
artificiale (IA) sunt dezvoltate într-un ritm 
rapid și sunt utilizate din ce în ce mai mult 
în educație, cultură și sectorul audiovizual;

A. întrucât tehnologiile digitalizării 
sunt dezvoltate într-un ritm rapid și sunt 
utilizate din ce în ce mai mult în educație, 
cultură și sectorul audiovizual;

Or. de

Amendamentul 19
Dace Melbārde
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Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât „IA” este un termen 
global, care acoperă o gamă largă de 
tehnologii ce pot îndeplini sarcini asociate 
în mod normal oamenilor; întrucât 
aplicațiile IA obișnuite create până în 
prezent, cum ar fi recunoașterea vorbirii 
și a imaginilor, traducerea dintr-o limbă 
în alta, roboții de chat și asistenții vocali, 
sunt lipsite de ambiguitate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea tehnologiilor 
IA ar trebui să respecte dreptul și valorile 
Uniunii, să funcționeze într-un cadru de 
încredere și să fie ghidate de o perspectivă 
centrată pe factorul uman, asigurând 
demnitatea umană, autonomia umană și 
normele de siguranță;

Or. en

Amendamentul 21
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât educația vizează 
realizarea potențialului uman, a 
creativității și a schimbării sociale 
autentice, deoarece utilizarea greșită a 
sistemelor IA bazate pe date poate 
împiedica dezvoltarea umană și socială;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea IA, inclusiv a 
software-ului, a algoritmilor și a datelor 
utilizate sau produse de aceștia, ar trebui 
să respecte, de asemenea, principiile etice 
ale transparenței, explicabilității, echității, 
asumării răspunderii și responsabilității;

Or. en

Amendamentul 23
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât investițiile publice în IA în 
Uniune au rămas cu mult în urma celor 
din alte economii majore; întrucât 
investițiile insuficiente în IA vor afecta 
probabil competitivitatea Uniunii în toate 
sectoarele;



PE658.907v01-00 12/120 AM\1215361RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 24
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât disponibilitatea unor date 
relevante și de înaltă calitate este esențială 
pentru dezvoltarea IA;

B. întrucât o abordare integrată a IA, 
un mediu de politici care asigură 
sprijinul, investițiile, atragerea talentelor 
de vârf, precum și disponibilitatea, 
colectarea și interpretarea unor date 
relevante și de înaltă calitate sunt esențiale 
pentru dezvoltarea IA;

Or. en

Amendamentul 25
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât disponibilitatea unor date 
relevante și de înaltă calitate este esențială 
pentru dezvoltarea IA;

B. întrucât disponibilitatea unor date 
relevante, de înaltă calitate, de încredere și 
compatibile este esențială pentru 
dezvoltarea IA;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât disponibilitatea unor date 
relevante și de înaltă calitate este esențială 
pentru dezvoltarea IA;

B. întrucât disponibilitatea unor date 
echitabile, transparente și fiabile este 
esențială pentru dezvoltarea unei IA etice;

Or. en

Amendamentul 27
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât disponibilitatea unor date 
relevante și de înaltă calitate este esențială 
pentru dezvoltarea IA;

B. întrucât disponibilitatea unor date 
relevante și de înaltă calitate este esențială 
pentru dezvoltarea algoritmilor;

Or. de

Amendamentul 28
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât disponibilitatea unor date 
relevante și de înaltă calitate este esențială 
pentru dezvoltarea IA;

B. întrucât disponibilitatea unor date 
relevante, de înaltă calitate și sigure este 
esențială pentru dezvoltarea IA;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât Uniunea și statele sale 
membre au o responsabilitate deosebită de 
a exploata, a promova și a spori valoarea 
adăugată a tehnologiilor IA, precum și de 
a se asigura că aceste tehnologii sunt 
sigure și contribuie la bunăstarea și la 
interesul general al cetățenilor europeni; 
întrucât aceste tehnologii pot avea o 
contribuție uriașă la realizarea 
obiectivului nostru comun de a 
îmbunătăți viețile cetățenilor și de a 
promova prosperitatea în Uniune, 
contribuind la elaborarea unor strategii 
mai bune și la inovare într-o serie de 
domenii, și anume în educație, cultură și 
sectorul audiovizual;

Or. en

Amendamentul 30
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât IA se bazează în cea mai 
mare parte pe software cu sursă deschisă, 
ceea ce înseamnă că acel cod sursă poate 
fi inspectat, modificat și îmbunătățit;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Bb. întrucât pot fi necesare anumite 
ajustări ale instrumentelor juridice 
specifice existente ale Uniunii pentru a 
reflecta transformarea digitală și pentru a 
aborda noile provocări generate de 
utilizarea tehnologiilor IA, de asemenea 
în educație, în sectorul cultural și cel 
audiovizual, cum ar fi protecția datelor cu 
caracter personal și a vieții private și 
împotriva discriminării, promovarea 
egalității de gen, respectarea drepturilor 
de proprietate intelectuală, protecția 
mediului și drepturile consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 32
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât, pentru a asigura condiții 
de concurență echitabile, este important 
să se acorde sectorului audiovizual 
accesul la datele provenite de la 
platformele globale și actorii majori;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât, pe lângă ajustările 
legislației existente, aceste aspecte de 
natură juridică și etică legate de 
tehnologiile IA ar trebui să fie abordate 
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printr-un cadru juridic eficace, 
cuprinzător și adaptat exigențelor 
viitorului al dreptului Uniunii, care să 
reflecte principiile și valorile Uniunii;

Or. en

Amendamentul 34
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât utilizarea IA generează 
multe preocupări legate de etica și 
transparența colectării, utilizării și difuzării 
datelor; întrucât beneficiile și riscurile IA 
în aceste sectoare trebuie evaluate cu 
atenție;

C. întrucât aplicațiile IA și cele 
viitoare sau invențiile realizate cu ajutorul 
IA, în mod similar cu orice altă 
tehnologie, pot avea o natură duală; 
întrucât utilizarea IA generează multe 
preocupări legate de etica și transparența 
colectării, utilizării și difuzării datelor; 
întrucât oportunitățile și beneficiile 
inovării tehnologice au depășit cu mult, în 
trecut, orice riscuri potențiale sau utilizări 
neintenționate; întrucât beneficiile IA 
trebuie să fie recunoscute mai clar, în 
timp ce riscurile trebuie evaluate cu 
atenție;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât utilizarea IA generează 
multe preocupări legate de etica și 
transparența colectării, utilizării și 
difuzării datelor; întrucât beneficiile și 

C. întrucât IA și tehnologiile conexe 
generează multe preocupări legate de etica 
și transparența dezvoltării, implementării 
și utilizării lor, inclusiv de software-ul, 
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riscurile IA în aceste sectoare trebuie 
evaluate cu atenție;

algoritmii și datele colectate, utilizate, 
produse și difuzate de acestea; întrucât 
beneficiile și riscurile tehnologiilor IA în 
aceste sectoare trebuie evaluate cu atenție;

Or. en

Amendamentul 36
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât utilizarea IA generează 
multe preocupări legate de etica și 
transparența colectării, utilizării și difuzării 
datelor; întrucât beneficiile și riscurile IA 
în aceste sectoare trebuie evaluate cu 
atenție;

C. întrucât utilizarea IA generează 
multe preocupări legate de etica și 
transparența colectării, utilizării și difuzării 
datelor; întrucât beneficiile și riscurile IA 
în aceste sectoare trebuie evaluate cu 
atenție, iar efectele sale asupra tuturor 
aspectelor societății trebuie analizate în 
mod amănunțit și continuu;

Or. en

Amendamentul 37
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât utilizarea IA generează 
multe preocupări legate de etica și 
transparența colectării, utilizării și difuzării 
datelor; întrucât beneficiile și riscurile IA 
în aceste sectoare trebuie evaluate cu 
atenție;

C. întrucât utilizarea IA generează 
multe preocupări legate de etica și 
transparența colectării, utilizării și difuzării 
datelor; întrucât beneficiile și riscurile IA 
în aceste sectoare trebuie evaluate cu 
atenție, fără a-i afecta potențialul;

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât educația și oportunitățile 
educaționale sunt un drept fundamental; 
întrucât, prin urmare, tehnologiile IA 
dezvoltate, implementate și utilizate în 
acest sector ar trebui să fie considerate de 
mare risc și să fie supuse unor cerințe mai 
stricte privind siguranța, transparența, 
echitatea și asumarea răspunderii;

Or. en

Amendamentul 39
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât toate tehnologiile IA și 
utilizarea acestora trebuie să fie centrate 
pe factorul uman și să respecte cu strictețe 
valorile europene, în special drepturile 
fundamentale, demnitatea umană, 
pluralitatea, incluziunea, nediscriminarea 
și protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
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Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât conectivitatea de înaltă 
calitate, rapidă, sigură și omniprezentă, 
rețelele de mare capacitate, expertiza în 
domeniul tehnologiei informației și 
echipamentele și infrastructura digitală 
sunt condiții prealabile pentru o 
implementare la scară largă a IA în 
Uniune;

D. întrucât conectivitatea de înaltă 
calitate, rapidă, sigură și omniprezentă, 
rețelele de mare capacitate, expertiza în 
domeniul tehnologiei informației și 
echipamentele și infrastructura digitală 
sunt condiții prealabile pentru o 
implementare la scară largă a IA în 
Uniune; întrucât implementarea egală a 
acestor infrastructuri și echipamente la 
nivelul Uniunii este esențială pentru a 
elimina decalajul digital persistent dintre 
regiunile și cetățenii din Uniune;

Or. en

Amendamentul 41
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât conectivitatea de înaltă 
calitate, rapidă, sigură și omniprezentă, 
rețelele de mare capacitate, expertiza în 
domeniul tehnologiei informației și 
echipamentele și infrastructura digitală 
sunt condiții prealabile pentru o 
implementare la scară largă a IA în 
Uniune;

D. întrucât conectivitatea de înaltă 
calitate, rapidă, sigură și omniprezentă, 
rețelele de mare capacitate, expertiza în 
domeniul tehnologiei informației și 
echipamentele și infrastructura digitală, 
acceptarea socială și un cadru de politici 
specific și favorabil se numără printre 
condițiile prealabile pentru o implementare 
la scară largă și de succes a IA în Uniune;

Or. en

Amendamentul 42
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât conectivitatea de înaltă 
calitate, rapidă, sigură și omniprezentă, 
rețelele de mare capacitate, expertiza în 
domeniul tehnologiei informației și 
echipamentele și infrastructura digitală 
sunt condiții prealabile pentru o 
implementare la scară largă a IA în 
Uniune;

D. întrucât conectivitatea de înaltă 
calitate, rapidă, sigură și omniprezentă, 
rețelele de mare capacitate, aptitudinile și 
competențele digitale generale, expertiza 
în domeniul tehnologiei informației și 
echipamentele și infrastructura digitală 
sunt condiții prealabile pentru o 
implementare și utilizare la scară largă a 
IA în Uniune;

Or. de

Amendamentul 43
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât conectivitatea de înaltă 
calitate, rapidă, sigură și omniprezentă, 
rețelele de mare capacitate, expertiza în 
domeniul tehnologiei informației și 
echipamentele și infrastructura digitală 
sunt condiții prealabile pentru o 
implementare la scară largă a IA în 
Uniune;

D. întrucât conectivitatea de înaltă 
calitate, rapidă, sigură și omniprezentă, 
banda largă, 5G, rețelele de mare 
capacitate, expertiza în domeniul 
tehnologiei informației și echipamentele și 
infrastructura digitală sunt condiții 
prealabile pentru o implementare la scară 
largă a IA în Uniune;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât abordarea disparității de 
gen privind studiile de științe, tehnologie, 
inginerie, arte și matematică (STIAM) 
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este absolut necesară pentru a asigura 
reprezentarea egală și echitabilă a întregii 
societăți la dezvoltarea, implementarea și 
utilizarea tehnologiilor IA, inclusiv a 
software-ului, a algoritmilor și a datelor 
utilizate și produse de acestea;

Or. en

Amendamentul 45
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât este esențial să se asigure 
că cetățenii Uniunii dobândesc 
competențele necesare pentru a se pregăti 
pentru o prezență tot mai mare a IA în toate 
aspectele activității umane;

E. întrucât este esențial să se asigure 
că cetățenii Uniunii dobândesc 
competențele necesare pentru a se pregăti 
pentru o prezență tot mai mare a IA în toate 
aspectele activității umane; întrucât numai 
atunci când competențele digitale vor fi 
larg răspândite în toate părțile societății 
europene putem realiza o transformare 
digitală justă, benefică pentru toți;

Or. en

Amendamentul 46
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât este esențial să se asigure 
că cetățenii Uniunii dobândesc 
competențele necesare pentru a se pregăti 
pentru o prezență tot mai mare a IA în toate 
aspectele activității umane;

E. întrucât este esențial să se asigure 
că cetățenii Uniunii dobândesc 
competențele necesare pentru a înțelege 
mai bine IA, inclusiv capacitățile și 
limitele acesteia, cu scopul de a se pregăti 
mai bine pentru o prezență tot mai mare a 
IA în toate aspectele activității umane și a 
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putea să exploateze pe deplin 
oportunitățile pe care le oferă IA;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât este esențial să se asigure 
că cetățenii Uniunii dobândesc 
competențele necesare pentru a se pregăti 
pentru o prezență tot mai mare a IA în toate 
aspectele activității umane;

E. întrucât este esențial să se asigure 
că cetățenii Uniunii dobândesc competențe 
digitale complete cu scopul de a se pregăti 
pentru o prezență tot mai mare a IA și a 
tehnologiilor conexe în toate aspectele 
activității umane;

Or. en

Amendamentul 48
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât este esențial să se asigure 
că cetățenii Uniunii dobândesc 
competențele necesare pentru a se pregăti 
pentru o prezență tot mai mare a IA în toate 
aspectele activității umane;

E. întrucât este esențial să se asigure 
că toți cetățenii Uniunii dobândesc 
competențele necesare, de la o vârstă 
fragedă, pentru a se pregăti pentru o 
prezență tot mai mare a IA în toate 
aspectele activității umane;

Or. en

Amendamentul 49
Petra Kammerevert
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Propunere de rezoluție
Considerentul E a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât statele membre trebuie să 
investească în educația digitală și în 
domeniul mass-mediei, să doteze școlile 
cu infrastructură adecvată și 
echipamentele terminale necesare și să 
acorde mai multă importanță transmiterii 
de aptitudini și competențe digitale în 
programele de învățământ;

Or. de

Amendamentul 50
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât IA poate fi utilizată pentru 
a îmbunătăți metodele de învățare și de 
predare, în special ajutând sistemele de 
educație să utilizeze date pentru a 
îmbunătăți echitatea și calitatea educației, 
promovând în același timp personalizarea 
și un acces mai bun la educație;

F. întrucât IA poate fi utilizată pentru 
a îmbunătăți metodele de învățare și de 
predare, în special ajutând sistemele de 
educație să utilizeze date pentru a 
îmbunătăți echitatea și calitatea educației, 
promovând în același timp personalizarea 
și un acces mai bun la educație; întrucât 
este necesar să se ia în considerare faptul 
că, pentru ca digitalizarea și utilizarea IA 
să fie benefice pentru întreaga societate, 
este necesar accesul egal și just la 
tehnologiile digitale și la conectivitatea de 
mare viteză; întrucât este cel mai 
important să se asigure educația digitală 
accesibilă pentru societatea europeană în 
ansamblu, inclusiv pentru cetățenii care 
provin din medii defavorizate și pentru 
persoanele cu dizabilități;

Or. en
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Amendamentul 51
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât IA poate fi utilizată pentru 
a îmbunătăți metodele de învățare și de 
predare, în special ajutând sistemele de 
educație să utilizeze date pentru a 
îmbunătăți echitatea și calitatea educației, 
promovând în același timp personalizarea 
și un acces mai bun la educație;

F. întrucât IA și tehnologiile conexe 
pot fi utilizate pentru a îmbunătăți 
metodele de învățare și de predare, în 
special ajutând sistemele de educație să 
îmbunătățească echitatea și calitatea 
educației, promovând în același timp 
personalizarea și un acces mai bun la 
educație; întrucât tehnologiile IA nu pot fi 
utilizate în niciun caz în sistemele de 
educație pentru a mări decalajul digital și 
social deja existent;

Or. en

Amendamentul 52
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât IA poate fi utilizată pentru 
a îmbunătăți metodele de învățare și de 
predare, în special ajutând sistemele de 
educație să utilizeze date pentru a 
îmbunătăți echitatea și calitatea educației, 
promovând în același timp personalizarea 
și un acces mai bun la educație;

F. întrucât IA poate fi utilizată pentru 
a îmbunătăți metodele de învățare, de 
predare, de testare și de feedback și pentru 
a reduce volumul de muncă al 
personalului didactic, inclusiv ajutând 
sistemele de educație să utilizeze date 
pentru a îmbunătăți echitatea și calitatea 
educației, contribuind în același timp la 
creșterea implicării, promovând 
personalizarea și adaptarea și un acces mai 
bun la educație, precum și îmbunătățind și 
automatizând diverse sarcini 
administrative;

Or. en
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Amendamentul 53
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât IA poate fi utilizată pentru 
a îmbunătăți metodele de învățare și de 
predare, în special ajutând sistemele de 
educație să utilizeze date pentru a 
îmbunătăți echitatea și calitatea educației, 
promovând în același timp personalizarea 
și un acces mai bun la educație;

F. întrucât IA poate fi utilizată pentru 
a îmbunătăți metodele de învățare și de 
predare, în special ajutând sistemele de 
educație să utilizeze date pentru a 
îmbunătăți echitatea și calitatea educației, 
promovând în același timp personalizarea 
și un acces mai bun la educație; întrucât 
rezultatele învățării nu depind de 
tehnologie, ci de modalitatea în care 
profesorii pot utiliza tehnologia în moduri 
relevante din punct de vedere pedagogic;

Or. en

Amendamentul 54
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât IA poate fi utilizată pentru 
a îmbunătăți metodele de învățare și de 
predare, în special ajutând sistemele de 
educație să utilizeze date pentru a 
îmbunătăți echitatea și calitatea educației, 
promovând în același timp personalizarea 
și un acces mai bun la educație;

F. întrucât IA poate fi utilizată pentru 
a îmbunătăți metodele de învățare și de 
predare, în special ajutând sistemele de 
educație să utilizeze date pentru a 
îmbunătăți echitatea și calitatea educației, 
promovând în același timp programe și 
formate personalizate și adaptate și un 
acces mai bun la educație;

Or. en

Amendamentul 55
Dace Melbārde
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Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât noile aplicații bazate pe 
IA din educație facilitează progresul în 
diverse discipline, cum ar fi învățarea 
limbilor străine și matematica;

Or. en

Amendamentul 56
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât experiențele de învățare 
personalizate oferite de IA pot nu numai 
să contribuie la creșterea motivației 
elevilor și să îi ajute să își atingă 
potențialul maxim, ci și să reducă ratele 
abandonului școlar;

Or. en

Amendamentul 57
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul Fc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fc. întrucât IA poate ajuta tot mai 
mult profesorii să își îmbunătățească 
eficacitatea, datorită unei mai bune 
înțelegeri a metodelor și a stilurilor de 
învățare ale elevilor, contribuind la 
identificarea tulburărilor de învățare și 
evaluând mai bine progresele individuale 
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realizate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât cultura joacă un rol central 
în utilizarea IA la scară largă și apare ca o 
disciplină esențială pentru patrimoniul 
cultural, datorită dezvoltării unor 
tehnologii și instrumente inovatoare și 
aplicării eficiente a acestora pentru a 
răspunde nevoilor sectorului;

G. întrucât cultura joacă un rol central 
în utilizarea tehnologiilor IA la scară largă 
și apare ca o disciplină esențială pentru 
patrimoniul cultural, datorită dezvoltării 
unor tehnologii și instrumente inovatoare și 
aplicării eficiente a acestora pentru a 
răspunde nevoilor sectorului;

Or. en

Amendamentul 59
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât cultura joacă un rol central 
în utilizarea IA la scară largă și apare ca o 
disciplină esențială pentru patrimoniul 
cultural, datorită dezvoltării unor 
tehnologii și instrumente inovatoare și 
aplicării eficiente a acestora pentru a 
răspunde nevoilor sectorului;

G. întrucât cultura joacă un rol central 
în utilizarea IA la scară largă și poate 
deveni o disciplină esențială pentru 
patrimoniul cultural, datorită dezvoltării 
unor tehnologii și instrumente inovatoare și 
aplicării eficiente a acestora pentru a 
răspunde nevoilor sectorului;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât Cartea albă privind 
„Inteligența artificială - O abordare 
europeană axată pe excelență și 
încredere” sprijină dezvoltarea 
inteligenței artificiale centrate pe factorul 
uman și a tehnologiilor conexe; întrucât 
această perspectivă centrată pe factorul 
uman ar trebui să accepte diversitatea 
culturală și să sprijine creativitatea 
umană, discursurile critice și trăsăturile 
artistice;

Or. en

Amendamentul 61
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât IA poate fi utilizată cu 
scopul de a crea modalități inovatoare prin 
care seturile de date ale artefactelor 
culturale deținute de instituțiile culturale 
din întreaga Uniune să devină accesibile la 
scară largă, permițându-le în același timp 
utilizatorilor să exploreze un volum foarte 
mare de conținut cultural și creativ;

H. întrucât IA poate fi utilizată cu 
scopul de a promova și a proteja 
patrimoniul cultural, inclusiv utilizând 
instrumente digitale pentru conservarea 
siturilor istorice, creând modalități 
inovatoare prin care seturile de date ale 
artefactelor culturale deținute de instituțiile 
culturale din întreaga Uniune să devină 
mai ușor accesibile la scară mai largă, 
permițându-le în același timp utilizatorilor 
să exploreze un volum foarte mare de 
conținut cultural și creativ; întrucât 
promovarea standardelor și a cadrelor de 
interoperabilitate este esențială în această 
privință;

Or. en
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Amendamentul 62
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât IA poate fi utilizată cu 
scopul de a crea modalități inovatoare prin 
care seturile de date ale artefactelor 
culturale deținute de instituțiile culturale 
din întreaga Uniune să devină accesibile la 
scară largă, permițându-le în același timp 
utilizatorilor să exploreze un volum foarte 
mare de conținut cultural și creativ;

H. întrucât tehnologiile IA pot fi 
utilizate cu scopul de a crea modalități 
inovatoare prin care seturile de date ale 
artefactelor culturale deținute de instituțiile 
culturale din întreaga Uniune să devină 
accesibile la scară largă, permițându-le în 
același timp utilizatorilor să exploreze un 
volum foarte mare de conținut cultural și 
creativ;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât tehnologiile IA contribuie 
la crearea, planificarea, gestionarea, 
producția, distribuția, localizarea și 
consumul produselor mass-media 
audiovizuale;

Or. en

Amendamentul 64
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul I
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât utilizarea IA pentru 
conținutul media, în special pentru 
recomandări de conținut personalizat, 
ridică probleme legate de diversitatea 
culturală și lingvistică;

I. întrucât utilizarea IA pentru 
conținutul media, în special pentru 
recomandări de conținut personalizat, este 
o alternativă mai bună la opțiunile de 
personalizare bazate pe norme, care nu se 
pot îmbunătăți în timp; întrucât, deși IA 
ridică probleme legate de diversitatea 
culturală și lingvistică, aceasta poate ținti 
mai bine preferințele specifice ale 
cetățenilor; întrucât conținutul 
personalizat a fost o realitate cu mult 
înainte de apariția soluțiilor relevante 
bazate pe IA; întrucât, în scopuri 
relevante, acestea nu ar trebui, așadar, să 
fie acuzate inutil de creșterea controlului;

Or. en

Amendamentul 65
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât utilizarea IA pentru 
conținutul media, în special pentru 
recomandări de conținut personalizat, 
ridică probleme legate de diversitatea 
culturală și lingvistică;

I. întrucât utilizarea IA pentru 
conținutul media, în special, și pentru 
conținutul cultural și creativ, în general, 
îndeosebi pentru recomandări de conținut 
personalizat, ridică probleme legate de 
diversitatea culturală și lingvistică;

Or. en

Amendamentul 66
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Considerentul I
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât utilizarea IA pentru 
conținutul media, în special pentru 
recomandări de conținut personalizat, 
ridică probleme legate de diversitatea 
culturală și lingvistică;

I. întrucât utilizarea IA pentru 
conținutul media, în special pentru 
recomandări de conținut personalizat, 
ridică probleme legate de diversitatea 
culturală și lingvistică, precum și de 
pericolul producerii unor rezultate 
discriminatorii bazate pe date de intrare 
părtinitoare;

Or. en

Amendamentul 67
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât utilizarea IA pentru 
conținutul media, în special pentru 
recomandări de conținut personalizat, 
ridică probleme legate de diversitatea 
culturală și lingvistică;

I. întrucât utilizarea IA pentru 
conținutul media, în special pentru 
recomandări de conținut personalizat, 
ridică probleme legate de diversitatea 
culturală și lingvistică și poate conduce la 
limitarea diversității de opinii și a 
pluralismului în mass-media;

Or. de

Amendamentul 68
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât utilizarea IA pentru 
conținutul media, în special pentru 
recomandări de conținut personalizat, 
ridică probleme legate de diversitatea 
culturală și lingvistică;

I. întrucât utilizarea IA pentru 
conținutul media, în special pentru 
recomandări de conținut personalizat, 
ridică probleme legate de protecția datelor 
și de diversitatea culturală și lingvistică;



PE658.907v01-00 32/120 AM\1215361RO.docx

RO

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât utilizarea IA pentru 
conținutul media, în special pentru 
recomandări de conținut personalizat, 
ridică probleme legate de diversitatea 
culturală și lingvistică;

I. întrucât utilizarea tehnologiilor IA 
pentru conținutul media, în special pentru 
recomandări de conținut personalizat, 
ridică probleme legate de diversitatea 
culturală și lingvistică;

Or. en

Amendamentul 70
Martina Michels

Propunere de rezoluție
Considerentul I a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât analizele semantice ale 
limbilor pe baza lingvisticii 
computaționale sunt utilizate la o scară 
tot mai largă în cadrul dezvoltării IA, în 
timp ce reglementările aferente și 
aplicarea lor pe bază de drepturi, 
îndeosebi în promovarea produselor sau 
în campaniile politice, se lasă încă 
așteptate;

Or. de

Amendamentul 71
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
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Considerentul I a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât IA poate contribui la 
promovarea diversității lingvistice în 
Uniune, precum și la o difuzare pe scară 
mai largă a operelor audiovizuale 
europene, mai ales prin subtitrarea și 
dublarea automată a conținutului 
audiovizual în alte limbi;

Or. de

Amendamentul 72
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât IA stimulează inovarea în 
redacțiile de știri prin automatizarea 
diverselor sarcini de rutină, prin 
interpretarea datelor și chiar prin 
generarea știrilor, cum ar fi prognozele 
meteorologice și rezultatele sportive;

Or. en

Amendamentul 73
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât este esențială sprijinirea 
diversității culturale și lingvistice prin 
asigurarea unui conținut media 
translingvistic;

Or. en
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Amendamentul 74
Martina Michels, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul I b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ib. întrucât subliniază că, dat fiind 
multilingvismul din Europa, promovarea 
lingvisticii computaționale pentru IA 
bazată pe drepturi reprezintă un potențial 
de inovare specific pentru realizarea, la 
nivel global, a unor schimburi culturale și 
de informații democratice și 
nediscriminatorii în era digitală;

Or. de

Amendamentul 75
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât IA ar putea avea un impact 
substanțial asupra educației pentru nevoile 
speciale, precum și asupra accesibilității 
conținutului cultural și creativ pentru 
persoanele cu dizabilități;

J. întrucât IA ar putea avea un impact 
substanțial asupra educației pentru nevoile 
speciale, precum și asupra accesibilității 
conținutului cultural și creativ pentru 
persoanele cu dizabilități; întrucât soluțiile 
bazate pe IA, cum ar fi recunoașterea 
vorbirii, asistenții vocali, reprezentările 
digitale ale obiectelor fizice și creațiile 
digitale, își aduc deja contribuția la 
punerea acestui conținut la dispoziția 
persoanelor cu dizabilități;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât IA ar putea avea un impact 
substanțial asupra educației pentru nevoile 
speciale, precum și asupra accesibilității 
conținutului cultural și creativ pentru 
persoanele cu dizabilități;

J. întrucât tehnologiile IA ar putea 
avea un impact substanțial asupra educației 
pentru nevoile speciale, precum și asupra 
accesibilității conținutului cultural și 
creativ pentru persoanele cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 77
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât IA ar putea avea un impact 
substanțial asupra educației pentru nevoile 
speciale, precum și asupra accesibilității 
conținutului cultural și creativ pentru 
persoanele cu dizabilități;

J. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 78
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât IA ar putea avea un impact 
substanțial asupra educației pentru nevoile 
speciale, precum și asupra accesibilității 
conținutului cultural și creativ pentru 
persoanele cu dizabilități;

J. întrucât IA ar putea avea un impact 
pozitiv asupra educației pentru nevoile 
speciale, precum și asupra accesibilității 
conținutului cultural și creativ pentru 
persoanele cu dizabilități;
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Or. en

Amendamentul 79
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât conținutul fals generat de 
IA, cum ar fi „deepfakes”, crește 
exponențial și constituie o amenințare 
iminentă pentru democrație,

K. întrucât IA poate fi utilizată pentru 
a genera conținut fals, cum ar fi 
„deepfakes”, care cresc exponențial și 
constituie o amenințare iminentă pentru 
democrație, totodată putând fi utilizată și 
ca un instrument neprețuit pentru 
identificarea și combaterea imediată a 
acestei activități răuvoitoare, de exemplu 
prin verificarea faptelor în timp real sau 
prin etichetarea acestui conținut;

Or. en

Amendamentul 80
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât conținutul fals generat de 
IA, cum ar fi „deepfakes”, crește 
exponențial și constituie o amenințare 
iminentă pentru democrație,

K. întrucât conținutul fals generat de 
IA, cum ar fi „deepfakes”, crește 
exponențial și poate constitui o amenințare 
pentru democrație prin crearea unei 
societăți cu încredere zero; întrucât 
majoritatea materialelor de tip „deepfake” 
sunt ușor de recunoscut; întrucât, în 
același timp, instrumentele de detectare 
bazate pe IA au, în general, succes la 
marcarea și filtrarea acestui conținut;

Or. en
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Amendamentul 81
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât conținutul fals generat de 
IA, cum ar fi „deepfakes”, crește 
exponențial și constituie o amenințare 
iminentă pentru democrație,

K. întrucât conținutul fals generat de 
IA, cum ar fi „deepfakes”, crește 
exponențial, iar lipsa unui cadru juridic 
pentru a împiedica răspândirea fabricării 
și a publicării deliberate de informații 
înșelătoare poate conduce la o amenințare 
majoră pentru democrație;

Or. en

Amendamentul 82
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât conținutul fals generat de 
IA, cum ar fi „deepfakes”, crește 
exponențial și constituie o amenințare 
iminentă pentru democrație,

K. întrucât conținutul fals generat de 
software, cum ar fi „deepfakes”, crește 
substanțial și poate constitui o amenințare 
iminentă pentru democrație;

Or. de

Amendamentul 83
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Ka. întrucât de pe piața digitală a 
forței de muncă din Uniune lipsesc 
aproape jumătate de milion de experți în 
științele de tip big data și analiza datelor, 
care reprezintă nucleul dezvoltării și al 
utilizării inteligenței artificiale de calitate 
și de încredere;

Or. en

Amendamentul 84
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Considerentul K a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât conținutul audiovizual și 
alte opere generate de IA ridică probleme 
legate de calitatea de autor care trebuie 
clarificate urgent,

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. arată că educația, cultura și 
sectorul audiovizual sunt domenii 
sensibile la utilizarea IA și a tehnologiilor 
conexe, așadar pot să afecteze esența 
drepturilor fundamentale și a valorilor 
societății noastre și, prin urmare, 
principiile etice ar trebui să fie respectate 
la dezvoltarea, implementarea și utilizarea 
IA și a tehnologiilor conexe, inclusiv a 
software-ului, a algoritmilor și a datelor 
utilizate și produse de acestea;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul -1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1a. invită Comisia să prezinte, ca 
urmare a Cărții albe privind inteligența 
artificială, o viitoare propunere legislativă 
de regulament privind principiile etice 
aplicabile inteligenței artificiale și 
tehnologiilor conexe, care să prevadă un 
cadru solid pentru dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea IA în Uniune, 
cu o abordare centrată pe factorul uman 
și care să respecte drepturile 
fundamentale și dreptul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 87
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reafirmă importanța dezvoltării 
unor sisteme de date de calitate și 
favorabile incluziunii care să fie utilizate în 
învățarea profundă, deoarece utilizarea 
unor date de slabă calitate, învechite, 
incomplete sau incorecte poate conduce la 
previziuni slabe și la discriminare și 
părtinire; subliniază că este esențial să se 
dezvolte capacități atât la nivel național, 
cât și la nivelul Uniunii pentru a îmbunătăți 
colectarea și sistematizarea datelor;

1. reafirmă importanța dezvoltării 
unor sisteme de date de calitate, 
compatibile și favorabile incluziunii, care 
să respecte și să apere valorile Uniunii (în 
special egalitatea de gen, multilingvismul 
și condițiile necesare pentru dialogul 
intercultural), care să fie utilizate în 
învățarea profundă, deoarece utilizarea 
unor date de slabă calitate, învechite, 
incomplete sau incorecte poate conduce la 
previziuni slabe și la discriminare și 
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părtinire; subliniază că este esențial să se 
dezvolte capacități atât la nivel național, 
cât și la nivelul Uniunii pentru a îmbunătăți 
colectarea, siguranța, sistematizarea și 
transferabilitatea datelor;

Or. en

Amendamentul 88
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reafirmă importanța dezvoltării 
unor sisteme de date de calitate și 
favorabile incluziunii care să fie utilizate în 
învățarea profundă, deoarece utilizarea 
unor date de slabă calitate, învechite, 
incomplete sau incorecte poate conduce la 
previziuni slabe și la discriminare și 
părtinire; subliniază că este esențial să se 
dezvolte capacități atât la nivel național, 
cât și la nivelul Uniunii pentru a îmbunătăți 
colectarea și sistematizarea datelor;

1. reafirmă importanța dezvoltării 
unor software-uri, algoritmi și sisteme de 
date de calitate și favorabile incluziunii 
care să fie utilizate în formarea 
tehnologiilor IA, deoarece utilizarea unor 
date de slabă calitate, învechite, incomplete 
sau incorecte poate conduce la previziuni 
slabe și la discriminare și părtinire; 
subliniază că este esențial să se dezvolte 
capacități atât la nivel național, cât și la 
nivelul Uniunii pentru a îmbunătăți 
colectarea și sistematizarea datelor; salută, 
în această privință, propunerea Comisiei 
privind crearea unui spațiu comun al 
datelor în Uniune;

Or. en

Amendamentul 89
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reafirmă importanța dezvoltării 
unor sisteme de date de calitate și 

1. reafirmă importanța dezvoltării 
unor sisteme de date de calitate și 
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favorabile incluziunii care să fie utilizate în 
învățarea profundă, deoarece utilizarea 
unor date de slabă calitate, învechite, 
incomplete sau incorecte poate conduce la 
previziuni slabe și la discriminare și 
părtinire; subliniază că este esențial să se 
dezvolte capacități atât la nivel național, 
cât și la nivelul Uniunii pentru a îmbunătăți 
colectarea și sistematizarea datelor;

favorabile incluziunii care să fie utilizate în 
învățarea profundă, deoarece utilizarea 
unor date de slabă calitate, învechite, 
incomplete sau incorecte poate conduce la 
previziuni slabe și la discriminare și 
părtinire; subliniază că este esențial să se 
dezvolte capacități atât la nivel național, 
cât și la nivelul Uniunii pentru a îmbunătăți 
colectarea și sistematizarea datelor, fără a 
afecta confidențialitatea;

Or. en

Amendamentul 90
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reafirmă importanța dezvoltării 
unor sisteme de date de calitate și 
favorabile incluziunii care să fie utilizate în 
învățarea profundă, deoarece utilizarea 
unor date de slabă calitate, învechite, 
incomplete sau incorecte poate conduce la 
previziuni slabe și la discriminare și 
părtinire; subliniază că este esențial să se 
dezvolte capacități atât la nivel național, 
cât și la nivelul Uniunii pentru a 
îmbunătăți colectarea și sistematizarea 
datelor;

1. reafirmă importanța dezvoltării 
unor sisteme de date de calitate și 
favorabile incluziunii care să fie utilizate în 
învățarea profundă, deoarece utilizarea 
unor date învechite, incomplete, incorecte 
și, astfel, de slabă calitate poate conduce la 
rezultate eronate și ineficiente; subliniază 
că este esențial să se dezvolte capacități la 
nivel național pentru a îmbunătăți 
colectarea și sistematizarea datelor;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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2. subliniază necesitatea de a aborda 
aspectele etice și juridice ridicate de 
utilizarea IA, cum ar fi transparența și 
responsabilitatea algoritmilor, 
proprietatea asupra datelor și colectarea, 
utilizarea și diseminarea acestora;

eliminat

Or. en

Amendamentul 92
Martina Michels, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea de a aborda 
aspectele etice și juridice ridicate de 
utilizarea IA, cum ar fi transparența și 
responsabilitatea algoritmilor, proprietatea 
asupra datelor și colectarea, utilizarea și 
diseminarea acestora;

2. subliniază necesitatea de a aborda 
aspectele etice și juridice ridicate de 
utilizarea IA, cum ar fi transparența și 
responsabilitatea algoritmilor, care 
cuprinde dovada programării 
nediscriminatorii și a controlului integrat 
al acțiunilor pe baza deciziilor umane, 
precum și proprietatea asupra datelor și 
colectarea, utilizarea și diseminarea 
acestora;

Or. de

Amendamentul 93
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea de a aborda 
aspectele etice și juridice ridicate de 
utilizarea IA, cum ar fi transparența și 
responsabilitatea algoritmilor, proprietatea 
asupra datelor și colectarea, utilizarea și 
diseminarea acestora;

2. subliniază necesitatea de a aborda 
aspectele etice și juridice ridicate de 
utilizarea IA, cum ar fi transparența și 
responsabilitatea algoritmilor, proprietatea 
asupra datelor și colectarea, utilizarea și 
diseminarea acestora; recomandă orientări 
și standarde europene comune pentru 
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protejarea vieții private, utilizând, 
totodată, în mod eficace datele 
disponibile;

Or. en

Amendamentul 94
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea de a aborda 
aspectele etice și juridice ridicate de 
utilizarea IA, cum ar fi transparența și 
responsabilitatea algoritmilor, proprietatea 
asupra datelor și colectarea, utilizarea și 
diseminarea acestora;

2. subliniază necesitatea de a aborda 
aspectele etice și juridice ridicate de 
introducerea și utilizarea IA, cum ar fi 
transparența și responsabilitatea 
algoritmilor, nediscriminarea, egalitatea 
de șanse, libertatea de exprimare și 
diversitatea de opinie, pluralismul în 
mass-media, proprietatea asupra datelor și 
a conținutului, precum și colectarea, 
utilizarea și diseminarea acestora;

Or. de

Amendamentul 95
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea de a aborda 
aspectele etice și juridice ridicate de 
utilizarea IA, cum ar fi transparența și 
responsabilitatea algoritmilor, proprietatea 
asupra datelor și colectarea, utilizarea și 
diseminarea acestora;

2. subliniază necesitatea de a aborda 
în mod sistematic aspectele sociale, etice și 
juridice ridicate de utilizarea IA, cum ar fi 
proprietatea asupra datelor și colectarea, 
utilizarea și diseminarea acestora; solicită 
transparență în dezvoltarea algoritmilor și 
responsabilitate în utilizarea lor;

Or. en
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Amendamentul 96
Martina Michels, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că se impune 
cooperarea pe termen lung între 
instituțiile de învățământ, culturale și 
mass-media cu profesioniști cu rol de 
consultanți sau dezvoltatori în domeniul 
tehnologiei informației la nivelul acestor 
instituții și că necesarul de personal 
calificat pentru dezvoltarea și utilizarea 
IA, îndeosebi în cadrul instituțiilor 
publice și non-profit, ar trebui să fie 
inclus fără întârziere în planificarea unor 
școli, biblioteci, muzee, arhive etc. 
moderne;

Or. de

Amendamentul 97
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că, pentru a utiliza IA 
atât în mod critic, cât și efectiv, cetățenii 
trebuie să aibă cel puțin o înțelegere de 
bază a acestei tehnologii; invită statele 
membre să integreze campanii de 
sensibilizare privind IA în acțiunile lor 
legate de competențele digitale;

Or. en

Amendamentul 98
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Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită Comisia să prezinte un 
cadru de reglementare cuprinzător, cu 
scopul de a reglementa aplicațiile IA pe 
plan orizontal și de a completa acest 
cadru cu norme sectoriale, de exemplu, în 
domeniul audiovizualului;

Or. de

Amendamentul 99
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază importanța strategică a 
IA și a tehnologiilor conexe; prin urmare, 
abordarea europeană trebuie să fie precis 
definită și uniformă, asigurând totodată 
faptul că aceasta rămâne centrată pe 
factorul uman, IA fiind astfel este un 
instrument pentru cetățeni și binele 
comun;

Or. en

Amendamentul 100
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că un alt obiectiv major 
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al utilizării inteligenței artificiale în 
sistemele noastre de educație trebuie să 
fie facilitarea și simplificarea activității 
cadrelor didactice; afirmă că inteligența 
artificială poate scuti cadrele didactice de 
realizarea unor sarcini mecanice, cum ar 
fi corectarea temelor sau pregătirea 
formalităților birocratice, precum și de 
situațiile cu care se confruntă acestea 
atunci când există o singură programă 
omogenă pentru grupuri eterogene de 
elevi, care au un ritm de învățare diferit și 
capacități diferite;

Or. es

Amendamentul 101
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că educația este un 
sector în care implementarea greșită a 
tehnologiilor IA poate să prezinte un risc 
semnificativ pentru șansele echitabile, 
cariera, calitatea vieții și drepturile 
fundamentale ale persoanelor implicate în 
sistemul de educație; invită Comisia să 
acopere sectorul educației prin cadrul de 
reglementare pentru aplicațiile IA cu grad 
ridicat de risc;

Or. en

Amendamentul 102
Gilbert Collard, Catherine Griset

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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2a. subliniază, în acest sens, că trebuie 
să existe eventuale derogări de la 
publicarea online transparentă a acestor 
algoritmi, având în vedere spionajul 
industrial care se practică în mod frecvent 
și care suscită preocupări în Europa;

Or. fr

Amendamentul 103
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. subliniază necesitatea de a reduce 
tendințele monopoliste în sectoarele în 
care marile întreprinderi din domeniul 
tehnologiei, deși nu produc conținut 
media, educațional sau cultural, sunt 
susceptibile să domine în puncte esențiale 
de-a lungul lanțurilor valorice, în materie 
de interfață și infrastructură, precum și de 
acces la date și control al acestora; 
subliniază, în această privință, că este 
necesar să se asigure faptul că evoluțiile 
tehnologice sunt, de asemenea, în 
beneficiul întreprinderilor mici și mijlocii 
europene, care au mai puțină marjă de 
manevră pentru a investi în inovare;

Or. en

Amendamentul 104
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. invită Comisia și statele membre 
ca, în deciziile legate de concurență cu 



PE658.907v01-00 48/120 AM\1215361RO.docx

RO

precădere, dar și în deciziile în materie de 
antitrust și de fuziune, să țină cont de 
rolul datelor și al algoritmilor în 
concentrarea puterii de piață, în special în 
ceea ce privește platformele online;

Or. de

Amendamentul 105
Gilbert Collard, Catherine Griset

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. reamintește că dezvoltarea și 
utilizarea IA nu trebuie să afecteze 
protecția datelor și protecția vieții private;

Or. fr

Amendamentul 106
Gilbert Collard, Catherine Griset

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. reamintește că anumite 
întreprinderi ar putea avea probleme reale 
dacă și-ar publica toți algoritmii, aceștia 
reprezentând adesea rezultatul unor ani 
de muncă, rodul unei dezvoltări 
costisitoare și active ale întreprinderii;

Or. fr

Amendamentul 107
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de rezoluție
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Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. observă că, pentru ca spațiul 
digital bazat pe IA să devină o 
oportunitate pentru toți, statele membre ar 
trebui să își realizeze obiectivele naționale 
de a asigura accesul tuturor cetățenilor la 
internet și de a elimina decalajele 
semnificative legate de inegalitatea 
veniturilor;

Or. en

Amendamentul 108
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește importanța de a 
consolida competențele digitale la nivelul 
Uniunii ca o condiție prealabilă pentru 
utilizarea IA în educație; invită, în acest 
sens, Comisia să facă din competențele 
legate de IA una dintre principalele 
priorități ale viitorului său Plan de acțiune 
pentru educația digitală;

3. reamintește importanța de a 
consolida competențele digitale la nivelul 
Uniunii ca o condiție prealabilă pentru 
utilizarea IA în educație; invită, în acest 
sens, Comisia să facă din abilitățile și 
competențele digitale, inclusiv 
competențele legate de IA, precum și 
educația în domeniul mass-media una 
dintre principalele priorități ale viitorului 
său Plan de acțiune pentru educația 
digitală; invită, în acest sens, Comisia să 
acorde o atenție deosebită copiilor și 
tinerilor care se găsesc într-o situație 
precară și care necesită sprijin deosebit în 
domeniul educației digitale, de exemplu, 
pentru achiziționarea echipamentelor 
terminale necesare;

Or. de

Amendamentul 109
Marcel Kolaja
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește importanța de a 
consolida competențele digitale la nivelul 
Uniunii ca o condiție prealabilă pentru 
utilizarea IA în educație; invită, în acest 
sens, Comisia să facă din competențele 
legate de IA una dintre principalele 
priorități ale viitorului său Plan de acțiune 
pentru educația digitală;

3. reamintește importanța de a 
consolida competențele digitale la nivelul 
Uniunii ca o condiție prealabilă pentru 
utilizarea adecvată a IA în educație; invită, 
în acest sens, Comisia să facă din 
competențele legate de IA și din 
sensibilizarea cu privire la potențialele 
utilizări abuzive și funcționarea 
defectuoasă a IA principalele priorități ale 
viitorului său Plan de acțiune pentru 
educația digitală și să asigure faptul că 
aceste aptitudini pot genera competențe 
care vor fi relevante în viitor;

Or. en

Amendamentul 110
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește importanța de a 
consolida competențele digitale la nivelul 
Uniunii ca o condiție prealabilă pentru 
utilizarea IA în educație; invită, în acest 
sens, Comisia să facă din competențele 
legate de IA una dintre principalele 
priorități ale viitorului său Plan de acțiune 
pentru educația digitală;

3. reamintește importanța de a 
consolida competențele digitale la nivelul 
Uniunii ca o condiție prealabilă pentru 
utilizarea IA în educație; invită, în acest 
sens, Comisia să facă din competențele 
legate de IA una dintre principalele 
priorități ale viitorului său Plan de acțiune 
pentru educația digitală; îndeamnă 
Comisia să lanseze o inițiativă privind IA 
și robotica în educație; reiterează 
necesitatea de a actualiza Planul de 
acțiune pentru educația digitală cu scopul 
de a integra direcția de dezvoltare a IA în 
educație;

Or. en
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Amendamentul 111
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește importanța de a 
consolida competențele digitale la nivelul 
Uniunii ca o condiție prealabilă pentru 
utilizarea IA în educație; invită, în acest 
sens, Comisia să facă din competențele 
legate de IA una dintre principalele 
priorități ale viitorului său Plan de acțiune 
pentru educația digitală;

3. reamintește importanța de a realiza 
un nivel înalt al competențelor digitale 
generale la nivelul Uniunii ca o condiție 
prealabilă pentru utilizarea IA în educație; 
invită, în acest sens, Comisia să facă din 
competențele digitale, inclusiv din cele 
legate de IA una dintre principalele 
priorități ale viitorului său Plan de acțiune 
pentru educația digitală;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește importanța de a 
consolida competențele digitale la nivelul 
Uniunii ca o condiție prealabilă pentru 
utilizarea IA în educație; invită, în acest 
sens, Comisia să facă din competențele 
legate de IA una dintre principalele 
priorități ale viitorului său Plan de acțiune 
pentru educația digitală;

3. reamintește importanța de a 
consolida competențele digitale la nivelul 
Uniunii ca o condiție prealabilă pentru 
utilizarea IA în educație; invită, în acest 
sens, Comisia să facă din competențele 
legate de IA una dintre principalele 
priorități ale viitorului său Plan de acțiune 
pentru educația digitală; îndeamnă statele 
membre să investească în echipamentele 
digitale ale școlilor, utilizând fondurile 
Uniunii în acest scop;

Or. en
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Amendamentul 113
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește importanța de a 
consolida competențele digitale la nivelul 
Uniunii ca o condiție prealabilă pentru 
utilizarea IA în educație; invită, în acest 
sens, Comisia să facă din competențele 
legate de IA una dintre principalele 
priorități ale viitorului său Plan de acțiune 
pentru educația digitală;

3. reamintește importanța de a 
consolida aptitudinile și competențele 
digitale și educația în domeniul mass-
mediei la nivel național și la nivelul 
Uniunii ca o condiție prealabilă pentru 
utilizarea IA în educație; invită, în acest 
sens, Comisia să facă din competențele 
legate de IA una dintre principalele 
priorități ale viitorului său Plan de acțiune 
pentru educația digitală;

Or. en

Amendamentul 114
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește importanța de a 
consolida competențele digitale la nivelul 
Uniunii ca o condiție prealabilă pentru 
utilizarea IA în educație; invită, în acest 
sens, Comisia să facă din competențele 
legate de IA una dintre principalele 
priorități ale viitorului său Plan de acțiune 
pentru educația digitală;

3. reamintește importanța de a 
consolida competențele digitale la nivel 
național ca o condiție prealabilă pentru 
utilizarea tehnologiei informației în 
educație; le recomandă statelor membre să 
facă din competențele legate de tehnologia 
informației una dintre principalele 
priorități ale activităților din domeniul 
educației digitale;

Or. de

Amendamentul 115
Dace Melbārde
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește importanța de a 
consolida competențele digitale la nivelul 
Uniunii ca o condiție prealabilă pentru 
utilizarea IA în educație; invită, în acest 
sens, Comisia să facă din competențele 
legate de IA una dintre principalele 
priorități ale viitorului său Plan de acțiune 
pentru educația digitală;

3. reamintește importanța de a 
consolida competențele digitale la nivelul 
Uniunii ca o condiție prealabilă pentru 
dezvoltarea și utilizarea IA în educație; 
invită, în acest sens, Comisia să definească 
și să facă din competențele legate de IA 
una dintre principalele priorități ale 
viitorului său Plan de acțiune pentru 
educația digitală;

Or. en

Amendamentul 116
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că o altă direcție 
prioritară a Comisiei Europene, în cadrul 
Planului de acțiune pentru educația 
digitală, trebuie să fie promovarea dotării 
centrelor educative, de către statele 
membre, cu instrumentele tehnologice 
necesare pentru dezvoltarea inteligenței 
artificiale, precum și cu programe-pilot 
care să permită introducerea unor 
aplicații bazate pe inteligența artificială 
(însoțite de planuri de evaluare exigente). 
solicită, în acest sens, ca, în cadrul 
punerii în aplicare a programelor incluse 
în pachetul de redresare, precum și în 
FEDR, să se acorde o atenție specială 
finanțării acestui tip de proiecte;

Or. es

Amendamentul 117
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Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că utilizarea IA în 
sistemele de educație oferă o gamă largă 
de posibilități, oportunități și instrumente 
pentru a o face mai inovatoare, mai 
favorabilă incluziunii, mai eficientă și tot 
mai eficace prin introducerea unor noi 
modalități de învățare de înaltă calitate, 
rapidă și personalizată, centrată pe elev; 
subliniază, totuși, că, deoarece aceasta va 
afecta educația și incluziunea socială, 
trebuie să se asigure disponibilitatea 
acestor instrumente pentru toate 
grupurile sociale prin stabilirea accesului 
egal la educație și învățare, fără a lăsa pe 
nimeni în urmă, în special pentru 
persoanele cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 118
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. recunoaște că nivelurile ridicate de 
investiții private în întreprinderile din 
domeniul tehnologiilor de învățare și în 
soluții IA, în termeni mai generali pe 
parcursul ultimilor ani, au contribuit la 
dezvoltarea tehnologiilor educaționale; 
consideră că parteneriatele public-privat 
sunt esențiale pentru dezvoltarea în 
continuare a soluțiilor educaționale 
bazate pe IA;

Or. en
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Amendamentul 119
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită Comisia și statele membre să 
promoveze planuri de competențe digitale 
și forumuri de discuții pentru a implica 
cetățenii, părinții și elevii într-un dialog 
democratic cu autoritățile publice și 
părțile interesate cu privire la dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea tehnologiilor 
IA în sistemele de educație;

Or. en

Amendamentul 120
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază că este important să fie 
respectate drepturile fundamentale și 
drepturile, libertățile și valorile omului, 
inclusiv viața privată și protecția datelor 
cu caracter personal ale tuturor în timp ce 
se utilizează tehnologia și instrumentele 
legate de IA în educație, asigurând 
condiții etice obligatorii din punct de 
vedere juridic, siguranța și transparența, 
cu un regulament la nivelul Uniunii, 
precis definit, uniformizat și clarificat, 
aliniat la normele care respectă RGPD 
pentru schimbul de date, în special pentru 
copii și minori, care sunt cei mai 
vulnerabili și sunt protejați cu strictețe;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. observă că tehnologiile IA în 
educație ar trebui să fie întemeiate pe 
valori centrate pe factorul uman, care 
permit controlul uman, autonomia și 
siguranța, și ar trebui să respecte 
drepturile fundamentale; profesorii ar 
trebui să controleze și să supravegheze 
orice implementare și utilizare a 
tehnologiilor IA în școli și universități, 
atunci când interacționează cu elevii și 
studenții; reamintește că sistemele IA nu 
pot lua nicio decizie finală care poate 
afecta oportunitățile educaționale, cum ar 
fi evaluarea finală a cursanților, fără 
supravegherea deplină de către om;

Or. en

Amendamentul 122
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. reamintește că adevăratul obiectiv 
al utilizării inteligenței artificiale în 
sistemele noastre de educație trebuie să 
fie realizarea unui proces didactic cât mai 
individualizat, propunând elevilor 
parcursuri de învățare personalizate în 
funcție de punctele lor tari și de punctele 
lor slabe și oferindu-le materiale didactice 
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adaptate caracteristicilor lor, menținând 
calitatea educației și principiul integrator 
în sistemele noastre de educație;

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că beneficiile în 
domeniul învățării obținute prin utilizarea 
IA în educație vor depinde nu de IA în 
sine, ci de modul în care cadrele didactice 
utilizează IA pentru a răspunde atât 
nevoilor elevilor, cât și nevoilor 
profesorilor; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca programatorii din domeniul 
inteligenței artificiale să implice cadrele 
didactice în proiectarea unor soluții de IA 
sustenabile și adaptate mediilor 
educaționale din viața reală;

4. subliniază că rolul 
multidimensional pe care îl joacă 
profesorii în educație și influența pe care 
aceștia o exercită asupra vieților elevilor 
lor nu pot fi înlocuite de niciun sistem IA 
și de niciun sistem de tehnologie conexă; 
remarcă, așadar, că este important ca 
profesorii să aibă competențe digitale 
pentru a utiliza în mod eficace și eficient 
IA și tehnologiile conexe, într-o manieră 
care să contribuie atât la satisfacerea 
nevoilor elevilor, cât și a nevoilor 
profesorilor; subliniază, prin urmare, 
necesitatea implicării comunității 
educaționale în dezvoltarea durabilă, 
implementarea și utilizarea unor 
tehnologii IA adaptate mediilor 
educaționale din viața reală; în plus, 
reamintește că este esențial să fie 
implicați, de asemenea, actorii sociali 
cheie pentru a împiedica includerea 
accidentală a prejudecăților de gen, 
sociale și culturale în algoritmii, sistemele 
și aplicațiile IA;

Or. en

Amendamentul 124
Marcel Kolaja
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că beneficiile în 
domeniul învățării obținute prin utilizarea 
IA în educație vor depinde nu de IA în 
sine, ci de modul în care cadrele didactice 
utilizează IA pentru a răspunde atât 
nevoilor elevilor, cât și nevoilor 
profesorilor; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca programatorii din domeniul 
inteligenței artificiale să implice cadrele 
didactice în proiectarea unor soluții de IA 
sustenabile și adaptate mediilor 
educaționale din viața reală;

4. subliniază că beneficiile în 
domeniul învățării obținute prin utilizarea 
IA în educație vor depinde nu de IA în 
sine, ci de modul în care cadrele didactice 
utilizează IA pentru a răspunde atât 
nevoilor elevilor, cât și nevoilor 
profesorilor; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca programatorii din domeniul 
inteligenței artificiale să implice cadrele 
didactice în proiectarea unor soluții de IA 
sustenabile și adaptate mediilor 
educaționale din viața reală; subliniază că 
instituțiile de învățământ trebuie să 
implementeze numai tehnologii de 
încredere, etice și centrate pe factorul 
uman, verificabile în fiecare etapă a 
ciclului lor de viață de către autoritățile 
publice și societatea civilă; reamintește că 
soluțiile libere și cu sursă deschisă sunt 
cele mai adecvate pentru a îndeplini toate 
aceste criterii;

Or. en

Amendamentul 125
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că beneficiile în 
domeniul învățării obținute prin utilizarea 
IA în educație vor depinde nu de IA în 
sine, ci de modul în care cadrele didactice 
utilizează IA pentru a răspunde atât 
nevoilor elevilor, cât și nevoilor 
profesorilor; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca programatorii din domeniul 
inteligenței artificiale să implice cadrele 
didactice în proiectarea unor soluții de IA 

4. subliniază că beneficiile în 
domeniul învățării obținute prin utilizarea 
IA în educație vor depinde nu de IA în 
sine, ci de modul în care cadrele didactice 
utilizează IA pentru a răspunde atât 
nevoilor elevilor, cât și nevoilor 
profesorilor; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca programatorii din domeniul 
inteligenței artificiale să implice cadrele 
didactice în proiectarea unor soluții de IA 
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sustenabile și adaptate mediilor 
educaționale din viața reală;

sustenabile și adaptate mediilor 
educaționale din viața reală; solicită ca 
școlile și celelalte instituții de învățământ 
să beneficieze de sprijin financiar, 
logistic, precum și de expertiza necesară 
în vederea adoptării formelor de învățare 
ale viitorului;

Or. de

Amendamentul 126
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că beneficiile în 
domeniul învățării obținute prin utilizarea 
IA în educație vor depinde nu de IA în 
sine, ci de modul în care cadrele didactice 
utilizează IA pentru a răspunde atât 
nevoilor elevilor, cât și nevoilor 
profesorilor; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca programatorii din domeniul 
inteligenței artificiale să implice cadrele 
didactice în proiectarea unor soluții de IA 
sustenabile și adaptate mediilor 
educaționale din viața reală;

4. subliniază că beneficiile în 
domeniul învățării obținute prin utilizarea 
IA în educație vor depinde nu de IA în 
sine, ci de modul în care cadrele didactice 
utilizează IA pentru a răspunde atât 
nevoilor elevilor, cât și nevoilor 
profesorilor; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca programatorii din domeniul 
inteligenței artificiale să implice cadrele 
didactice în proiectarea unor soluții de IA 
sustenabile și adaptate mediilor 
educaționale din viața reală; solicită 
dezvoltarea, cu finanțare națională și din 
partea Uniunii, a unor programe de 
formare în IA pentru profesori în toate 
domeniile și în întreaga Europă;

Or. en

Amendamentul 127
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că beneficiile în 
domeniul învățării obținute prin utilizarea 
IA în educație vor depinde nu de IA în 
sine, ci de modul în care cadrele didactice 
utilizează IA pentru a răspunde atât 
nevoilor elevilor, cât și nevoilor 
profesorilor; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca programatorii din domeniul 
inteligenței artificiale să implice cadrele 
didactice în proiectarea unor soluții de IA 
sustenabile și adaptate mediilor 
educaționale din viața reală;

4. subliniază că beneficiile în 
domeniul învățării obținute prin utilizarea 
IA în educație vor depinde nu numai de IA 
în sine, ci și de modul în care cadrele 
didactice utilizează IA pentru a răspunde 
nevoilor elevilor, studenților și 
profesorilor; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a crea un mediu bazat pe 
conexiune pentru a forma conexiuni și 
cooperare între programatorii din 
domeniul inteligenței artificiale, 
dezvoltatori, întreprinderi, școli, profesori 
și alte părți interesate publice și private 
pentru proiectarea unor soluții de IA 
sustenabile și adaptate mediilor 
educaționale din viața reală;

Or. en

Amendamentul 128
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că beneficiile în 
domeniul învățării obținute prin utilizarea 
IA în educație vor depinde nu de IA în 
sine, ci de modul în care cadrele didactice 
utilizează IA pentru a răspunde atât 
nevoilor elevilor, cât și nevoilor 
profesorilor; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca programatorii din domeniul 
inteligenței artificiale să implice cadrele 
didactice în proiectarea unor soluții de IA 
sustenabile și adaptate mediilor 
educaționale din viața reală;

4. subliniază că beneficiile în 
domeniul învățării obținute prin utilizarea 
IA în educație vor depinde nu numai de IA 
în sine, ci și de măsura în care cadrele 
didactice și personalul didactic înțeleg și 
utilizează instrumentele bazate pe IA 
pentru a răspunde atât nevoilor elevilor, cât 
și nevoilor profesorilor; subliniază, prin 
urmare, necesitatea ca programatorii din 
domeniul inteligenței artificiale, dacă este 
relevant și posibil, să implice cadrele 
didactice și părțile interesate din 
învățământ în proiectarea unor soluții 
adaptate mediilor educaționale din viața 
reală;

Or. en
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Amendamentul 129
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că beneficiile în 
domeniul învățării obținute prin utilizarea 
IA în educație vor depinde nu de IA în 
sine, ci de modul în care cadrele didactice 
utilizează IA pentru a răspunde atât 
nevoilor elevilor, cât și nevoilor 
profesorilor; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca programatorii din domeniul 
inteligenței artificiale să implice cadrele 
didactice în proiectarea unor soluții de IA 
sustenabile și adaptate mediilor 
educaționale din viața reală;

4. subliniază că beneficiile în 
domeniul învățării obținute prin utilizarea 
tehnologiei informației în educație vor 
depinde nu de tehnologia informației în 
sine, ci de modul în care cadrele didactice 
utilizează tehnologia informației pentru a 
răspunde atât nevoilor elevilor, cât și 
nevoilor profesorilor; subliniază, prin 
urmare, necesitatea ca dezvoltatorii de 
aplicații să implice cadrele didactice în 
proiectarea unor soluții bazate pe 
tehnologia informației, adaptate mediilor 
educaționale din viața reală;

Or. de

Amendamentul 130
Martina Michels, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că beneficiile în 
domeniul învățării obținute prin utilizarea 
IA în educație vor depinde nu de IA în 
sine, ci de modul în care cadrele didactice 
utilizează IA pentru a răspunde atât 
nevoilor elevilor, cât și nevoilor 
profesorilor; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca programatorii din domeniul 
inteligenței artificiale să implice cadrele 
didactice în proiectarea unor soluții de IA 
sustenabile și adaptate mediilor 
educaționale din viața reală;

4. subliniază că beneficiile în 
domeniul învățării obținute prin utilizarea 
IA în educație vor depinde nu de IA în 
sine, ci de modul în care cadrele didactice, 
alături de profesioniștii care oferă 
consultanță, utilizează IA în mediile de 
învățare digitale pentru a răspunde atât 
nevoilor elevilor, cât și nevoilor 
profesorilor; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca programatorii din domeniul 
inteligenței artificiale să implice cadrele 
didactice în proiectarea unor soluții de IA 
sustenabile și adaptate mediilor 
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educaționale din viața reală;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că beneficiile în 
domeniul învățării obținute prin utilizarea 
IA în educație vor depinde nu de IA în 
sine, ci de modul în care cadrele didactice 
utilizează IA pentru a răspunde atât 
nevoilor elevilor, cât și nevoilor 
profesorilor; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca programatorii din domeniul 
inteligenței artificiale să implice cadrele 
didactice în proiectarea unor soluții de IA 
sustenabile și adaptate mediilor 
educaționale din viața reală;

4. subliniază că beneficiile în 
domeniul învățării obținute prin utilizarea 
IA în educație vor depinde nu de IA în 
sine, ci de modul în care cadrele didactice 
utilizează IA pentru a răspunde atât 
nevoilor elevilor, cât și nevoilor 
profesorilor; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca programatorii din domeniul 
inteligenței artificiale să implice cadrele 
didactice în proiectarea unor soluții de IA 
sustenabile și adaptate mediilor 
educaționale din viața reală și care să 
reflecte vârsta și gradul de pregătire 
pentru dezvoltare al fiecărui cursant;

Or. en

Amendamentul 132
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. încurajează guvernele naționale, 
împreună cu instituțiile de învățământ, să 
își regândească, să își reelaboreze și să își 
adapteze programele de învățământ în 
funcție de nevoile secolului 21, permițând 
utilizarea IA în educație pentru a crea 
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programe educaționale care pun mai mult 
accent pe materiile STIAM, ceea ce va 
conduce la pregătirea cursanților pentru 
importanța tot mai mare a IA și va facilita 
dobândirea de competențe cognitive;

Or. en

Amendamentul 133
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază importanța educației 
incluzive și că, prin urmare, utilizarea 
tehnologiilor IA nu poate conduce la 
afectarea sau înlocuirea educației în 
persoană, în special în educația timpurie, 
deoarece acest tip de predare asigură 
dobândirea unor competențe care vor 
permite elevilor să progreseze pe tot 
parcursul vieții lor, cum ar fi relațiile 
personale, aptitudinile pentru studiu, 
empatia și munca în echipă;

Or. en

Amendamentul 134
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază, în plus, necesitatea de a 
instrui cadrele didactice, astfel încât 
acestea să se poată adapta la realitățile 
educației bazate pe IA și să dobândească 
competențele necesare pentru a utiliza IA 
în mod pedagogic și relevant;

5. subliniază, în plus, necesitatea de a 
reforma programele de predare pentru 
noile generații de profesori, crescând 
astfel capacitatea acestora de a completa 
aptitudinile pedagogice cu cunoștințele de 
utilizare a tehnologiilor, instruind 
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totodată cadrele didactice și educatorii 
actuali, permițându-le să se adapteze la 
realitățile educației bazate pe IA și să 
dobândească competențele și cunoștințele 
necesare pentru a utiliza IA în mod 
calitativ, sigur,  pedagogic și relevant; 
subliniază, de asemenea, că este 
important să se elaboreze și să se 
actualizeze manualele și orientările 
privind soluțiile IA pentru profesori; 
subliniază, totodată, că utilizarea IA în 
educația copiilor și a tinerilor este 
inevitabilă și trebuie să fie corelată cu 
educația în domeniul mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 135
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază, în plus, necesitatea de a 
instrui cadrele didactice, astfel încât 
acestea să se poată adapta la realitățile 
educației bazate pe IA și să dobândească 
competențele necesare pentru a utiliza IA 
în mod pedagogic și relevant;

5. subliniază, în plus, necesitatea de a 
asigura instruirea și formarea continuă a 
cadrelor didactice, astfel încât acestea să se 
poată adapta la realitățile educației bazate 
pe IA și să dobândească competențele 
necesare pentru a utiliza IA în mod 
pedagogic și relevant; solicită ca predarea 
digitală să devină pe viitor parte 
integrantă a programelor de formare a 
cadrelor didactice, iar personalul didactic 
să aibă posibilitatea de a se forma și 
perfecționa pe tot parcursul vieții în 
domeniul învățării digitale;

Or. de

Amendamentul 136
Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ioan-Rareş Bogdan, Alexander Bernhuber, Željana 
Zovko, Andrea Bocskor, Isabel Benjumea Benjumea, Asim Ademov
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază, în plus, necesitatea de a 
instrui cadrele didactice, astfel încât 
acestea să se poată adapta la realitățile 
educației bazate pe IA și să dobândească 
competențele necesare pentru a utiliza IA 
în mod pedagogic și relevant;

5. subliniază, în plus, necesitatea de a 
instrui cadrele didactice, astfel încât 
acestea să poată face alegeri în cunoștință 
de cauză privind adecvarea educației 
bazate pe IA pentru clasele lor respective 
și să dobândească competențele necesare 
pentru a utiliza IA într-un mod pedagogic 
și relevant, care să reflecte vârsta și 
nevoile de dezvoltare ale fiecărui cursant 
și să respecte cele mai înalte standarde 
etice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază, în plus, necesitatea de a 
instrui cadrele didactice, astfel încât 
acestea să se poată adapta la realitățile 
educației bazate pe IA și să dobândească 
competențele necesare pentru a utiliza IA 
în mod pedagogic și relevant;

5. subliniază, în plus, necesitatea de a 
instrui cadrele didactice în digitalizare, 
astfel încât acestea să se poată adapta la 
realitățile educației bazate pe IA și să 
dobândească cunoștințele și competențele 
necesare pentru a utiliza tehnologiile IA în 
mod pedagogic și relevant;

Or. en

Amendamentul 138
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază, în plus, necesitatea de a 
instrui cadrele didactice, astfel încât 
acestea să se poată adapta la realitățile 
educației bazate pe IA și să dobândească 
competențele necesare pentru a utiliza IA 
în mod pedagogic și relevant;

5. subliniază, în plus, necesitatea de a 
instrui cadrele didactice, astfel încât 
acestea să se poată adapta la realitățile 
educației bazate pe IA și să dobândească 
competențele necesare pentru a utiliza IA 
în mod pedagogic și relevant; subliniază 
importanța unei abordări paneuropene 
integrate și incluzive, care să ofere 
oportunități de formare și calificare;

Or. en

Amendamentul 139
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază, în plus, necesitatea de a 
instrui cadrele didactice, astfel încât 
acestea să se poată adapta la realitățile 
educației bazate pe IA și să dobândească 
competențele necesare pentru a utiliza IA 
în mod pedagogic și relevant;

5. subliniază, în plus, necesitatea de a 
instrui elevii, cadrele didactice și alte tipuri 
de personal didactic, astfel încât aceștia să 
se poată adapta la realitățile educației 
bazate pe IA și să dobândească 
competențele necesare pentru a exploata pe 
deplin posibilitățile oferite de IA, precum 
și pentru a-i înțelege limitele;

Or. en

Amendamentul 140
Martina Michels, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază, în plus, necesitatea de a 
instrui cadrele didactice, astfel încât 
acestea să se poată adapta la realitățile 
educației bazate pe IA și să dobândească 

5. subliniază, în plus, necesitatea de a 
instrui cadrele didactice, astfel încât 
acestea să poată contribui cu cunoștințele 
lor pedagogice la conturarea realităților 
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competențele necesare pentru a utiliza IA 
în mod pedagogic și relevant;

educației bazate pe IA și să dobândească 
competențele necesare pentru a utiliza IA 
în mod pedagogic și relevant, 
nediscriminatoriu și divers din punct de 
vedere cultural;

Or. de

Amendamentul 141
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază, în plus, necesitatea de a 
instrui cadrele didactice, astfel încât 
acestea să se poată adapta la realitățile 
educației bazate pe IA și să dobândească 
competențele necesare pentru a utiliza IA 
în mod pedagogic și relevant;

5. subliniază, în plus, necesitatea de a 
instrui cadrele didactice, astfel încât 
acestea să se poată adapta la realitățile 
educației bazate pe tehnologia informației 
și să dobândească competențele necesare 
pentru a utiliza tehnologia informației în 
mod pedagogic și relevant;

Or. de

Amendamentul 142
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. este preocupat de lipsa unor 
programe de învățământ superior 
specifice inteligenței artificiale, însoțită de 
lipsa finanțării publice pentru IA, în toate 
statele membre; consideră că acest lucru 
pune în pericol viitoarele ambiții digitale 
ale Europei;

Or. en
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Amendamentul 143
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază nevoia de a se asigura 
competențele digitale și alfabetizarea în 
domeniul IA în educație, promovând 
totodată inovarea și creativitatea, și 
reamintește că utilizarea tehnologiilor IA 
în școli ar trebui să contribuie la 
reducerea decalajului digital la nivel 
social și între regiuni;

Or. en

Amendamentul 144
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. este îngrijorat de lipsa 
cercetătorilor în domeniul IA care să 
urmeze o carieră academică, ca urmare a 
capacității firmelor din domeniul 
tehnologiei de a oferi remunerații mai 
bune și mai puțină birocrație pentru 
cercetare; consideră că soluția constă, în 
parte, în direcționarea mai multor bani 
publici către cercetarea în domeniul IA în 
cadrul universităților;

Or. en

Amendamentul 145
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio
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Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. observă că IA bazată pe etică și 
tehnologiile conexe ar putea îmbunătăți 
considerabil calitatea educației pentru 
toți, la toate nivelurile, asigurând o 
protecție adecvată a datelor cu caracter 
personal, în special a datelor copiilor, și 
surse de date transparente și fiabile;

Or. en

Amendamentul 146
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că este important să se 
formeze profesioniști cu o înaltă calificare 
în domeniul IA și să se ridice nivelul de 
competențe al viitoarei forțe de muncă 
pentru a-i permite să facă față realităților 
unei piețe a forței de muncă bazate pe IA; 
încurajează, prin urmare, statele membre să 
își actualizeze ofertele educaționale 
incluzând competențele legate de IA și să 
instituie programe specifice pentru 
dezvoltatorii de IA;

6. subliniază că este important ca 
aptitudinile și competențele digitale 
generale să fie dobândite de la o vârstă 
fragedă, pentru a se reduce astfel lacunele 
în materie de competențe și pentru o mai 
bună integrare a anumitor categorii ale 
populației pe piața digitală a muncii și în 
societatea digitală; subliniază că este din 
ce în ce mai important să se formeze 
profesioniști cu o înaltă calificare în 
domeniul IA și să se ridice nivelul de 
competențe al viitoarei forțe de muncă 
pentru a-i permite să facă față realităților 
unei piețe a forței de muncă bazate pe IA; 
încurajează, prin urmare, statele membre să 
își actualizeze ofertele educaționale 
incluzând competențele legate de IA și să 
instituie programe specifice pentru 
dezvoltatorii de IA;

Or. de
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Amendamentul 147
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că este important să se 
formeze profesioniști cu o înaltă calificare 
în domeniul IA și să se ridice nivelul de 
competențe al viitoarei forțe de muncă 
pentru a-i permite să facă față realităților 
unei piețe a forței de muncă bazate pe IA; 
încurajează, prin urmare, statele membre să 
își actualizeze ofertele educaționale 
incluzând competențele legate de IA și să 
instituie programe specifice pentru 
dezvoltatorii de IA;

6. subliniază că este important să se 
formeze profesioniști cu o înaltă calificare 
în domeniul IA și să se ridice nivelul de 
competențe al viitoarei forțe de muncă 
pentru a-i permite să facă față realităților 
unei piețe a forței de muncă bazate pe IA; 
încurajează, prin urmare, statele membre să 
își actualizeze ofertele educaționale 
incluzând competențele legate de IA și să 
instituie programe specifice pentru 
dezvoltatorii de IA, dar și programe de 
învățământ care să integreze IA în 
cursurile tradiționale; reamintește nevoile 
speciale ale educației și formării 
profesionale (EFP) cu privire la IA și 
solicită o abordare bazată pe colaborare 
la nivel european, menită să crească 
potențialul oferit de IA în EFP în întreaga 
Europă;

Or. en

Amendamentul 148
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că este important să se 
formeze profesioniști cu o înaltă calificare 
în domeniul IA și să se ridice nivelul de 
competențe al viitoarei forțe de muncă 
pentru a-i permite să facă față realităților 
unei piețe a forței de muncă bazate pe IA; 
încurajează, prin urmare, statele membre să 
își actualizeze ofertele educaționale 

6. subliniază că este important să se 
formeze profesioniști cu o înaltă calificare, 
care provin din specialități și medii 
diferite, în domeniul IA, precum și să se 
asigure recunoașterea reciprocă a acestor 
calificări în întreaga Uniune și să se ridice 
nivelul de competențe al forței de muncă 
actuale și viitoare pentru a-i permite să 
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incluzând competențele legate de IA și să 
instituie programe specifice pentru 
dezvoltatorii de IA;

facă față realităților unei piețe a forței de 
muncă bazate pe IA; încurajează, prin 
urmare, statele membre să își actualizeze 
ofertele educaționale incluzând 
competențele legate de IA din toate 
domeniile de studii și să instituie programe 
specifice pentru dezvoltatorii de IA;

Or. en

Amendamentul 149
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că este important să se 
formeze profesioniști cu o înaltă calificare 
în domeniul IA și să se ridice nivelul de 
competențe al viitoarei forțe de muncă 
pentru a-i permite să facă față realităților 
unei piețe a forței de muncă bazate pe IA; 
încurajează, prin urmare, statele membre să 
își actualizeze ofertele educaționale 
incluzând competențele legate de IA și să 
instituie programe specifice pentru 
dezvoltatorii de IA;

6. subliniază că este important să se 
formeze profesioniști cu o înaltă calificare 
în domeniul IA și să se ridice nivelul de 
competențe al viitoarei forțe de muncă 
pentru a-i permite să facă față realităților 
unei piețe a forței de muncă bazate pe IA; 
reamintește că femeile sunt 
subreprezentate în rândul cercetătorilor 
în domeniul IA și că acest lucru poate 
crea dezechilibre de gen importante pe 
viitoarea piață a forței de muncă; 
încurajează, prin urmare, statele membre să 
își actualizeze ofertele educaționale 
incluzând competențele legate de IA și să 
instituie programe specifice pentru 
dezvoltatorii de IA;

Or. en

Amendamentul 150
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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6. subliniază că este important să se 
formeze profesioniști cu o înaltă calificare 
în domeniul IA și să se ridice nivelul de 
competențe al viitoarei forțe de muncă 
pentru a-i permite să facă față realităților 
unei piețe a forței de muncă bazate pe IA; 
încurajează, prin urmare, statele membre să 
își actualizeze ofertele educaționale 
incluzând competențele legate de IA și să 
instituie programe specifice pentru 
dezvoltatorii de IA;

6. subliniază că este important să se 
formeze profesioniști cu o înaltă calificare 
în domeniul IA și să se ridice nivelul de 
competențe al forței de muncă pentru a-i 
permite să facă față realităților viitorului în 
care IA va influența, probabil, piața forței 
de muncă; încurajează, prin urmare, statele 
membre să își evalueze ofertele 
educaționale și, dacă este necesar, să le 
actualizeze incluzând competențele legate 
de IA și instituind programe specifice 
pentru dezvoltatorii de IA;

Or. en

Amendamentul 151
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că este important să se 
formeze profesioniști cu o înaltă calificare 
în domeniul IA și să se ridice nivelul de 
competențe al viitoarei forțe de muncă 
pentru a-i permite să facă față realităților 
unei piețe a forței de muncă bazate pe IA; 
încurajează, prin urmare, statele membre să 
își actualizeze ofertele educaționale 
incluzând competențele legate de IA și să 
instituie programe specifice pentru 
dezvoltatorii de IA;

6. subliniază că este important să se 
formeze un număr tot mai mare de 
profesioniști cu o înaltă calificare în 
domeniul IA și să se ridice nivelul de 
competențe al forței de muncă actuale și 
viitoare pentru a-i permite să facă față 
realităților unei piețe a forței de muncă 
bazate pe IA; încurajează, prin urmare, 
statele membre să își actualizeze ofertele 
educaționale incluzând competențele legate 
de IA și să instituie programe specifice 
pentru dezvoltatorii de IA;

Or. en

Amendamentul 152
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că este important să se 
formeze profesioniști cu o înaltă calificare 
în domeniul IA și să se ridice nivelul de 
competențe al viitoarei forțe de muncă 
pentru a-i permite să facă față realităților 
unei piețe a forței de muncă bazate pe IA; 
încurajează, prin urmare, statele membre să 
își actualizeze ofertele educaționale 
incluzând competențele legate de IA și să 
instituie programe specifice pentru 
dezvoltatorii de IA;

6. subliniază că este important să se 
formeze profesioniști cu o înaltă calificare 
în domeniul dezvoltării de aplicații și să se 
ridice nivelul de competențe al viitoarei 
forțe de muncă pentru a-i permite să facă 
față realităților unei piețe a forței de muncă 
bazate pe algoritmi; încurajează, prin 
urmare, statele membre să își actualizeze 
ofertele educaționale incluzând 
competențele legate de IA și să instituie 
programe specifice pentru dezvoltatorii de 
aplicații;

Or. de

Amendamentul 153
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că viitorul mediu de 
muncă va depinde foarte mult de 
tehnologiile digitale și de IA în toate 
sectoarele, ceea ce va conduce la 
transformarea pieței europene a forței de 
muncă; subliniază că este necesar să se 
asigure faptul că nimeni nu este lăsat în 
urmă fără a se putea adapta la schimbări, 
în principal prin recalificare, învățare pe 
tot parcursul vieții, adaptarea 
tehnologiilor digitale pentru a răspunde 
nevoilor persoanelor cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 154
Paul Tang, Lara Wolters

Propunere de rezoluție
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Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază riscurile specifice 
existente în utilizarea aplicațiilor IA de 
recunoaștere automată, care se dezvoltă 
rapid în prezent; reamintește faptul că 
copiii reprezintă un public deosebit de 
sensibil; recomandă Comisiei și statelor 
membre să interzică identificarea 
biometrică automată, cum ar fi 
recunoașterea facială în scopuri educative 
și culturale, în spații educative și 
culturale, cu excepția cazului în care 
utilizarea sa este permisă de lege;

Or. en

Amendamentul 155
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază nevoia de a lărgi 
opțiunile clienților, de a stimula 
concurența și de a extinde gama de 
servicii oferite a tehnologiilor IA în 
scopuri educative; încurajează autoritățile 
publice să stimuleze dezvoltarea și 
implementarea prin finanțare publică și 
achiziții publice; consideră că tehnologiile 
utilizate de furnizorii de educație publică 
sau achiziționate cu bani publici ar trebui 
să se bazeze pe tehnologie cu sursă 
deschisă;

Or. en

Amendamentul 156
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reamintește că o IA bazată pe etică 
ar trebui să fie responsabilă din punct de 
vedere social și să asigure egalitatea de 
gen; subliniază, prin urmare, nevoia de a 
crește proporția de femei din studiile 
STIAM cu scopul de a elimina 
disparitatea de gen privind sectoarele TIC 
și invită statele membre să abordeze 
planuri specifice, cu instruire concretă 
pentru profesori, pentru a preveni 
prejudecățile și discriminarea în utilizarea 
IA și a tehnologiilor conexe;

Or. en

Amendamentul 157
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că aplicarea IA în 
educație ar trebui să aibă obiectivul 
general de a îmbogăți experiența de 
predare și de învățare, și nu de a reduce 
sau de a înlocui interacțiunea personală 
cu educația bazată pe mașini; avertizează 
cu privire la pericolele adâncirii 
decalajului dintre cei bogați și cei săraci, 
dacă învățarea asistată de IA devine, 
pentru unii, nu o opțiune, ci singurul mod 
de educație accesibil;

Or. en

Amendamentul 158
Dace Melbārde
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. observă că inovarea în sectorul 
educației a rămas în urmă, iar acest fapt a 
fost evidențiat din cauza pandemiei de 
COVID-19 și a trecerii asociate la 
învățarea on-line și la distanță; subliniază 
că instrumentele educaționale bazate pe 
IA, cum ar fi cele pentru evaluarea și 
detectarea tulburărilor de învățare, pot 
îmbunătăți calitatea și eficacitatea 
învățării on-line;

Or. en

Amendamentul 159
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită crearea unei rețele 
paneuropene de universități și cercetare, 
axată pe IA în educație, care să includă 
instituții și experți din toate domeniile, să 
studieze impactul IA în învățare și să 
identifice soluții pentru creșterea 
potențialului acesteia;

Or. en

Amendamentul 160
Gilbert Collard, Catherine Griset

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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6a. subliniază că IA nu trebuie să 
înlocuiască profesorul, ci trebuie să fie 
complementară educației;

Or. fr

Amendamentul 161
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. regretă subreprezentarea femeilor 
la locurile de muncă legate de IA, cum ar 
fi analiza datelor, IT, matematica și 
tehnologiile de calcul, deoarece numai 
reprezentarea echitabilă a tuturor părților 
societății în domeniul relevant va putea 
produce o IA benefică pentru toți;

Or. en

Amendamentul 162
Gilbert Collard, Catherine Griset

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. reamintește că, înainte de 
dezvoltarea unor competențe avansate 
(diferitele limbaje de programare, 
învățarea profundă, IA, 3D), statele 
membre ar trebui să pună accentul pe 
competențele de bază, și anume 
ortografia, gramatica, algebra și istoria;

Or. fr
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Amendamentul 163
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că IA poate juca un rol 
semnificativ în conservarea, promovarea și 
gestionarea patrimoniului cultural, în 
special prin monitorizarea și analizarea 
schimbărilor de la nivelul siturilor din 
patrimoniul cultural, cauzate de amenințări 
precum schimbările climatice, dezastrele 
naturale și conflictele armate;

7. subliniază că IA poate juca un rol 
semnificativ în conservarea, promovarea și 
gestionarea patrimoniului cultural, în 
special prin monitorizarea și analizarea 
schimbărilor de la nivelul siturilor din 
patrimoniul cultural, cauzate de amenințări 
precum schimbările climatice, dezastrele 
naturale și conflictele armate; invită 
Comisia să examineze posibila utilizare a 
IA pentru digitalizarea patrimoniului 
cultural, care ar fi benefică pentru 
conservarea acestuia și anticiparea 
riscurilor;

Or. en

Amendamentul 164
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că IA poate juca un rol 
semnificativ în conservarea, promovarea și 
gestionarea patrimoniului cultural, în 
special prin monitorizarea și analizarea 
schimbărilor de la nivelul siturilor din 
patrimoniul cultural, cauzate de amenințări 
precum schimbările climatice, dezastrele 
naturale și conflictele armate;

7. subliniază că IA poate juca un rol 
semnificativ în conservarea, promovarea și 
gestionarea patrimoniului cultural, atât a 
patrimoniului cultural efectiv, cât și a 
celui digital sau digitalizat, în special prin 
monitorizarea și analizarea schimbărilor de 
la nivelul siturilor din patrimoniul cultural, 
cauzate de amenințări precum schimbările 
climatice, dezastrele naturale și conflictele 
armate;

Or. en
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Amendamentul 165
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că IA poate juca un rol 
semnificativ în conservarea, promovarea și 
gestionarea patrimoniului cultural, în 
special prin monitorizarea și analizarea 
schimbărilor de la nivelul siturilor din 
patrimoniul cultural, cauzate de amenințări 
precum schimbările climatice, dezastrele 
naturale și conflictele armate;

7. subliniază că IA poate juca un rol 
semnificativ în conservarea, promovarea și 
gestionarea patrimoniului cultural, în 
special prin monitorizarea și analizarea 
schimbărilor de la nivelul siturilor din 
patrimoniul cultural, cauzate de amenințări 
precum condițiile climatice în schimbare, 
dezastrele naturale, dezastrele antropogene 
și conflictele armate;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că IA poate juca un rol 
semnificativ în conservarea, promovarea și 
gestionarea patrimoniului cultural, în 
special prin monitorizarea și analizarea 
schimbărilor de la nivelul siturilor din 
patrimoniul cultural, cauzate de amenințări 
precum schimbările climatice, dezastrele 
naturale și conflictele armate;

7. subliniază că tehnologiile IA pot 
juca un rol semnificativ în conservarea, 
renovarea, studierea, promovarea și 
gestionarea bunurilor de patrimoniu 
cultural european, în special prin 
monitorizarea și analizarea schimbărilor de 
la nivelul siturilor din patrimoniul cultural, 
cauzate de amenințări precum schimbările 
climatice, dezastrele naturale și conflictele 
armate;

Or. en

Amendamentul 167
Gilbert Collard, Catherine Griset
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că IA poate juca un rol 
semnificativ în conservarea, promovarea și 
gestionarea patrimoniului cultural, în 
special prin monitorizarea și analizarea 
schimbărilor de la nivelul siturilor din 
patrimoniul cultural, cauzate de amenințări 
precum schimbările climatice, dezastrele 
naturale și conflictele armate;

7. subliniază că IA poate juca un rol 
semnificativ în conservarea, promovarea și 
gestionarea patrimoniului cultural, în 
special prin monitorizarea și analizarea 
schimbărilor de la nivelul siturilor din 
patrimoniul cultural, cauzate de amenințări 
precum schimbările climatice, dezastrele 
naturale, „cancel culture” (cultura 
anulării), terorismul și conflictele armate;

Or. fr

Amendamentul 168
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că IA poate juca un rol 
semnificativ în conservarea, promovarea și 
gestionarea patrimoniului cultural, în 
special prin monitorizarea și analizarea 
schimbărilor de la nivelul siturilor din 
patrimoniul cultural, cauzate de amenințări 
precum schimbările climatice, dezastrele 
naturale și conflictele armate;

7. subliniază că IA poate juca un rol 
semnificativ în documentarea, analizarea, 
conservarea, promovarea și gestionarea 
patrimoniului cultural, inclusiv prin 
monitorizarea și analizarea schimbărilor de 
la nivelul siturilor din patrimoniul cultural, 
cauzate de amenințări precum schimbările 
climatice, dezastrele naturale și conflictele 
armate;

Or. en

Amendamentul 169
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că IA oferă noi 
oportunități pentru instituțiile culturale, 
cum ar fi muzeele, de a produce 
instrumente inovatoare pentru 
documentarea și accesarea siturilor din 
patrimoniul cultural, în special prin 
modelarea 3D și realitatea virtuală;

8. subliniază că IA oferă noi 
oportunități pentru instituțiile culturale, 
cum ar fi muzeele, de a produce 
instrumente inovatoare pentru catalogarea 
artefactelor, precum și pentru 
documentarea și accesarea siturilor din 
patrimoniul cultural, în special prin 
modelarea 3D și realitatea virtuală 
augmentată; subliniază că IA va permite, 
de asemenea, muzeelor și galeriilor de 
artă să pună în aplicare servicii 
interactive și personalizate pentru 
vizitatori, oferindu-le acestora o listă de 
elemente sugerate, pe baza interesului lor 
exprimat atât personal, cât și online;

Or. en

Amendamentul 170
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că IA oferă noi 
oportunități pentru instituțiile culturale, 
cum ar fi muzeele, de a produce 
instrumente inovatoare pentru 
documentarea și accesarea siturilor din 
patrimoniul cultural, în special prin 
modelarea 3D și realitatea virtuală;

8. subliniază că IA oferă noi 
oportunități pentru instituțiile culturale, 
cum ar fi muzeele, de a produce 
instrumente inovatoare pentru 
documentarea și accesarea siturilor din 
patrimoniul cultural, în special prin 
modelarea 3D și realitatea virtuală 
augmentată; solicită monetizarea 
echitabilă de către instituțiile culturale a 
modelării 3D, a realității virtuale 
augmentate și a mijloacelor vizuale bazate 
pe IA;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că IA oferă noi 
oportunități pentru instituțiile culturale, 
cum ar fi muzeele, de a produce 
instrumente inovatoare pentru 
documentarea și accesarea siturilor din 
patrimoniul cultural, în special prin 
modelarea 3D și realitatea virtuală;

8. subliniază că tehnologiile IA oferă 
posibilitatea de a crește vizibilitatea 
diversității culturale a Europei; subliniază 
că aceste tehnologii oferă noi oportunități 
pentru instituțiile culturale, cum ar fi 
muzeele, de a produce instrumente 
inovatoare pentru documentarea și 
accesarea siturilor din patrimoniul cultural, 
în special prin modelarea 3D și realitatea 
virtuală augmentată;

Or. en

Amendamentul 172
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că IA oferă noi 
oportunități pentru instituțiile culturale, 
cum ar fi muzeele, de a produce 
instrumente inovatoare pentru 
documentarea și accesarea siturilor din 
patrimoniul cultural, în special prin 
modelarea 3D și realitatea virtuală;

8. subliniază că IA oferă noi 
oportunități pentru instituțiile culturale, 
cum ar fi muzeele, de a produce 
instrumente inovatoare pentru 
documentarea patrimoniului cultural și 
pentru a-l face mai accesibil, inclusiv prin 
modelarea 3D și realitatea virtuală 
augmentată;

Or. en

Amendamentul 173
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că utilizarea IA va oferi 
noi abordări, instrumente și metodologii 
inovatoare, care vor permite lucrătorilor 
din sectorul cultural și cercetătorilor să 
creeze baze de date uniforme, cu scheme 
de clasificare adecvate, precum și 
metadate multimedia, care le vor permite 
să creeze conexiuni între diferite obiecte 
de patrimoniu cultural, sporind astfel 
cunoștințele și asigurând o mai bună 
înțelegere a patrimoniului cultural;

Or. en

Amendamentul 174
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că progresele 
tehnologice legate de IA oferă noi 
posibilități nu numai pentru captarea, 
conservarea și vizualizarea patrimoniului 
cultural, ci și pentru prelucrarea, 
analizarea și reconstrucția acestuia și, 
astfel, pentru deschiderea de noi 
perspective de a-l utiliza și de a extrage 
noi informații și cunoștințe din acesta;

Or. en

Amendamentul 175
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că bunele practici 
privind IA în slujba accesibilității 
patrimoniului cultural ar trebui identificate 
și partajate în rândul rețelelor culturale din 
întreaga Uniune;

9. subliniază că bunele practici 
privind IA în slujba accesibilității 
patrimoniului cultural ar trebui identificate 
și partajate în rândul rețelelor culturale din 
întreaga Uniune, încurajând, totodată, 
cercetarea privind utilizările IA pentru 
valorificarea, accesibilitatea și 
conservarea patrimoniului cultural;

Or. en

Amendamentul 176
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că bunele practici 
privind IA în slujba accesibilității 
patrimoniului cultural ar trebui identificate 
și partajate în rândul rețelelor culturale din 
întreaga Uniune;

9. subliniază că bunele practici 
privind IA în slujba accesibilității 
patrimoniului cultural ar trebui identificate 
și partajate în rândul rețelelor culturale din 
întreaga Uniune; solicită crearea unei 
rețele paneuropene privind IA pentru 
patrimoniul cultural;

Or. en

Amendamentul 177
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că bunele practici 
privind IA în slujba accesibilității 
patrimoniului cultural ar trebui identificate 
și partajate în rândul rețelelor culturale din 
întreaga Uniune;

9. subliniază că bunele practici 
privind tehnologiile IA în slujba 
accesibilității patrimoniului cultural, în 
special pentru persoanele cu dizabilități, 
ar trebui identificate și partajate în rândul 
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rețelelor culturale din întreaga Uniune;

Or. en

Amendamentul 178
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că bunele practici 
privind IA în slujba accesibilității 
patrimoniului cultural ar trebui identificate 
și partajate în rândul rețelelor culturale din 
întreaga Uniune;

9. subliniază că bunele practici 
privind IA în slujba protecției și 
accesibilității patrimoniului cultural ar 
trebui identificate și partajate în rândul 
rețelelor culturale din întreaga Uniune;

Or. en

Amendamentul 179
Gilbert Collard, Catherine Griset

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. reamintește că IA poate afecta 
diversitatea culturală deoarece listele de 
redare propuse utilizatorilor de internet 
sunt alcătuite doar pe baza preferințelor 
acestora în materie de literatură, de 
muzică și de materiale video;

Or. fr

Amendamentul 180
Gilbert Collard, Catherine Griset

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. reamintește, totuși, că alegerea de 
a activa sau de a nu activa un astfel de 
algoritm trebuie să îi aparțină 
utilizatorului, având în vedere că multe 
persoane doresc să aibă posibilitatea de a 
beneficia de liste de redare personalizate;

Or. fr

Amendamentul 181
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că IA poate fi utilizată și 
pentru a monitoriza traficul ilicit de bunuri 
culturale și distrugerea proprietăților 
culturale, sprijinind în același timp 
colectarea de date pentru eforturile de 
redresare și reconstrucție;

10. subliniază că IA poate fi utilizată și 
pentru a monitoriza traficul ilicit de bunuri 
culturale și distrugerea proprietăților 
culturale, sprijinind în același timp 
colectarea de date pentru eforturile de 
redresare și reconstrucție atât a 
patrimoniului cultural material, cât și a 
celui imaterial;

Or. en

Amendamentul 182
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că IA poate fi utilizată și 
pentru a monitoriza traficul ilicit de bunuri 
culturale și distrugerea proprietăților 
culturale, sprijinind în același timp 
colectarea de date pentru eforturile de 

10. subliniază că tehnologiile IA pot fi 
utilizate și pentru a monitoriza traficul 
ilicit de bunuri culturale și distrugerea 
proprietăților culturale, sprijinind în același 
timp colectarea de date pentru eforturile de 
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redresare și reconstrucție; redresare și reconstrucție;

Or. en

Amendamentul 183
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Sectoarele culturale și creative (SCC) eliminat

Or. de

Amendamentul 184
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Sectoarele culturale și creative (SCC) Sectoarele și industriile culturale și 
creative (SICC)

Or. en

Amendamentul 185
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. deplânge faptul că cultura nu se 
numără printre prioritățile subliniate în 
opțiunile și în recomandările de politică 
privind IA la nivelul Uniunii, în special în 
Cartea albă a Comisiei din 19 februarie 

eliminat
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2020 privind IA;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. deplânge faptul că cultura nu se 
numără printre prioritățile subliniate în 
opțiunile și în recomandările de politică 
privind IA la nivelul Uniunii, în special în 
Cartea albă a Comisiei din 19 februarie 
2020 privind IA;

11. deplânge faptul că cultura nu se 
numără printre prioritățile subliniate în 
opțiunile și în recomandările de politică 
privind IA la nivelul Uniunii, în special în 
Cartea albă a Comisiei din 19 februarie 
2020 privind IA și invită Comisia și statele 
membre să abordeze potențialul impact al 
utilizării tehnologiilor IA asupra SCC și 
să profite cât mai mult de planul de 
redresare Next Generation EU pentru a 
digitaliza sectorul cu scopul de a 
răspunde noilor forme de consum ale 
secolului 21;

Or. en

Amendamentul 187
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. deplânge faptul că cultura nu se 
numără printre prioritățile subliniate în 
opțiunile și în recomandările de politică 
privind IA la nivelul Uniunii, în special în 
Cartea albă a Comisiei din 19 februarie 
2020 privind IA;

11. deplânge faptul că cultura nu se 
numără printre prioritățile subliniate în 
opțiunile și în recomandările de politică 
privind IA la nivelul Uniunii, în special în 
Cartea albă a Comisiei din 19 februarie 
2020 privind IA; solicită revizuirea 
recomandărilor cu scopul de a integra 
cultura ca prioritate politică privind IA la 
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nivelul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 188
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. deplânge faptul că cultura nu se 
numără printre prioritățile subliniate în 
opțiunile și în recomandările de politică 
privind IA la nivelul Uniunii, în special în 
Cartea albă a Comisiei din 19 februarie 
2020 privind IA;

11. regretă faptul că cultura nu se 
numără printre prioritățile subliniate în 
opțiunile și în recomandările de politică 
privind IA la nivelul Uniunii, în special în 
Cartea albă a Comisiei din 19 februarie 
2020 privind IA;

Or. en

Amendamentul 189
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că IA a pătruns și în 
sectoarele culturale și creative și se 
manifestă, de exemplu, prin crearea 
automată de texte, videoclipuri sau piese 
muzicale; subliniază că și lucrătorii din 
sectoarele culturale și creative trebuie să 
dispună de abilitățile și competențele 
digitale necesare pentru a putea utiliza IA 
și alte tehnologii digitale; invită Comisia 
și statele membre să promoveze într-o 
măsură mai mare posibilitățile de utilizare 
a IA în sectoarele culturale și creative, 
utilizând fonduri din domeniul științei și 
cercetării, și să creeze centre de 
creativitate digitală, în care lucrătorii din 
sectoarele culturale și creative să poată 
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dezvolta aplicații IA, să învețe să 
folosească aceste și alte tehnologii, 
precum și să testeze utilizarea acestora;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. recunoaște că tehnologiile IA au 
potențialul de a stimula un număr tot mai 
mare de locuri de muncă în SCC, 
facilitate de creșterea accesului la aceste 
tehnologii; subliniază, prin urmare, că 
este importantă răspândirea 
competențelor digitale între SCC pentru a 
face ca această tehnologie să devină mai 
favorabilă incluziunii, mai ușor de utilizat 
și de învățat și interactivă pentru aceste 
sectoare;

Or. en

Amendamentul 191
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a adopta 
o viziune coerentă a IA în SCC la nivelul 
Uniunii; invită statele membre să se 
concentreze mai mult pe cultură în 
strategiile lor naționale privind IA pentru 
a se asigura că diversitatea culturală este 
protejată și promovată la nivelul Uniunii 
în noul context digital;

eliminat
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Or. de

Amendamentul 192
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a adopta o 
viziune coerentă a IA în SCC la nivelul 
Uniunii; invită statele membre să se 
concentreze mai mult pe cultură în 
strategiile lor naționale privind IA pentru a 
se asigura că diversitatea culturală este 
protejată și promovată la nivelul Uniunii în 
noul context digital;

12. subliniază necesitatea de a adopta o 
viziune coerentă a IA în SCC la nivelul 
Uniunii; invită statele membre să se 
concentreze mai mult pe cultură în 
strategiile lor naționale privind IA pentru a 
se asigura că SCC adoptă inovarea și 
rămân competitive și că diversitatea 
culturală este protejată și promovată la 
nivelul Uniunii în noul context digital;

Or. en

Amendamentul 193
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a adopta o 
viziune coerentă a IA în SCC la nivelul 
Uniunii; invită statele membre să se 
concentreze mai mult pe cultură în 
strategiile lor naționale privind IA pentru a 
se asigura că diversitatea culturală este 
protejată și promovată la nivelul Uniunii în 
noul context digital;

12. subliniază necesitatea de a adopta o 
viziune coerentă a IA în SICC la nivelul 
Uniunii; invită statele membre să se 
concentreze mai mult pe cultură în 
strategiile lor naționale privind IA pentru a 
se asigura că diversitatea culturală este 
protejată și promovată la nivelul Uniunii în 
noul context digital, urmărind, totodată, să 
prevină și să reducă diviziunea creativă;

Or. en
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Amendamentul 194
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a adopta o 
viziune coerentă a IA în SCC la nivelul 
Uniunii; invită statele membre să se 
concentreze mai mult pe cultură în 
strategiile lor naționale privind IA pentru a 
se asigura că diversitatea culturală este 
protejată și promovată la nivelul Uniunii în 
noul context digital;

12. subliniază necesitatea de a adopta o 
viziune coerentă a tehnologiilor IA în SCC 
la nivelul Uniunii; invită statele membre să 
se concentreze mai mult pe cultură în 
strategiile lor naționale privind IA pentru a 
se asigura că diversitatea culturală este 
protejată și promovată la nivelul Uniunii în 
noul context digital;

Or. en

Amendamentul 195
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că este important să se 
creeze un mediu eterogen la nivelul 
Uniunii pentru tehnologiile IA, care va 
încuraja diversitatea culturală, va sprijini 
minoritățile și diversitatea lingvistică, 
consolidând, de asemenea, sectorul 
creativ prin platforme online, permițând 
cetățenilor Uniunii să fie incluși și să 
participe;

Or. en

Amendamentul 196
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Vlad-Marius Botoș, Monica Semedo, 
Radka Maxová
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Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. insistă că Institutul European de 
Inovare și Tehnologie (EIT) și, în special, 
viitoarea sa comunitate de cunoaștere și 
inovare (CCI) dedicată industriilor 
culturale și creative, ar trebui să joace un 
rol de lider în elaborarea unei strategii 
europene privind IA pentru educație, 
cultură și sectorul audiovizual;

Or. en

Amendamentul 197
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că este necesar ca IA să 
fie pusă, pe scară largă, la dispoziția SCC 
în întreaga Europă, cu scopul de a 
menține condiții de concurență echitabile 
și o concurență loială pentru toate părțile 
interesate și toți actorii din Europa;

Or. en

Amendamentul 198
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. observă că IA a intrat deja în 
lanțul valoric creativ la nivel de creație, 
producție, diseminare și consum și, prin 
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urmare, afectează enorm sectoarele 
creative, cum ar fi industria muzicală și 
industria filmului, arta și literatura, prin 
introducerea de noi instrumente și 
software și a producției asistate de IA, 
utilizată pentru facilitarea producției, 
oferind, în același timp, inspirație și 
permițând publicului larg să creeze 
conținut;

Or. en

Amendamentul 199
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. reamintește că IA poate fi un 
instrument revoluționar pentru 
promovarea turismului cultural și 
subliniază potențialul puternic al acesteia 
de a anticipa fluxurile turistice, ceea ce ar 
putea ajuta orașele afectate de turismul 
excesiv;

Or. en

Amendamentul 200
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia și statele membre să 
sprijine discursul public critic privind IA și 
să sensibilizeze opinia publică cu privire la 
beneficiile utilizării IA în SCC;

13. invită Comisia și statele membre să 
sprijine discursul public critic privind IA și 
să sensibilizeze opinia publică cu privire la 
beneficiile utilizării IA în SCC; subliniază, 
în acest sens, rolul artei și culturii în 
comunicarea și dezbaterea la nivelul 
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societății privind IA, întrucât pot oferi o 
perspectivă clară și tangibilă asupra 
învățării automatizate, de exemplu în 
domeniul muzicii;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia și statele membre să 
sprijine discursul public critic privind IA și 
să sensibilizeze opinia publică cu privire la 
beneficiile utilizării IA în SCC;

13. invită Comisia și statele membre să 
sprijine discursul public critic privind IA și 
să sensibilizeze opinia publică cu privire la 
beneficiile utilizării IA în SCC; invită 
Comisia și statele membre să abordeze 
problema conținutului generat de IA și a 
provocărilor pe care acesta le prezintă 
pentru încălcarea calității de autor și a 
drepturilor de autor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia și statele membre să 
sprijine discursul public critic privind IA 
și să sensibilizeze opinia publică cu privire 
la beneficiile utilizării IA în SCC;

13. invită Comisia și statele membre să 
sprijine o dezbatere democratică privind 
tehnologiile IA și să asigure un forum 
periodic de discuții cu societatea civilă, 
cercetătorii, mediul academic și părțile 
interesate pentru a sensibiliza opinia 
publică cu privire la beneficiile și 
provocările utilizării IA în SCC;
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Or. en

Amendamentul 203
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia și statele membre să 
sprijine discursul public critic privind IA și 
să sensibilizeze opinia publică cu privire la 
beneficiile utilizării IA în SCC;

13. invită Comisia și recomandă 
statelor membre să sprijine discursul 
public critic privind IA și să sensibilizeze 
opinia publică cu privire la beneficiile și 
riscurile utilizării IA;

Or. de

Amendamentul 204
Paul Tang, Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. ia act de potențialul impact negativ 
al publicității personalizate, în special al 
reclamelor orientate cu maximă precizie 
și al celor comportamentale, precum și al 
evaluărilor persoanelor, în special în 
cazul minorilor, fără consimțământul 
acestora, prin imixtiunea în viața privată 
a oamenilor, adresând întrebări în ceea ce 
privește colectarea și utilizarea datelor 
pentru a personaliza publicitatea și 
oferind produse sau servicii ori stabilind 
prețuri; invită, prin urmare, Comisia să 
introducă limitări stricte în ceea ce 
privește publicitatea specifică bazată pe 
colectarea de date cu caracter personal, 
începând cu introducerea unei interdicții 
privind publicitatea comportamentală 
între platforme, fără a afecta IMM-urile; 
reamintește că, în prezent, Directiva 
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asupra confidențialității și comunicațiilor 
electronice permite publicitatea specifică 
numai sub rezerva consimțământului 
prealabil, aceasta fiind altfel ilegală; 
invită Comisia să interzică utilizarea 
practicilor discriminatorii pentru 
furnizarea de servicii sau produse;

Or. en

Amendamentul 205
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să efectueze studii 
și să ia în considerare opțiunile de politică 
privind impactul negativ al controlului 
bazat pe IA asupra serviciilor de 
streaming online pentru a limita 
diversitatea și/sau a-și maximiza 
profiturile, incluzând sau acordând 
prioritate unui anumit tip de conținut în 
ofertele lor pentru consumator, precum și 
modul în care acest lucru afectează 
diversitatea culturală și veniturile 
creatorilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază nevoia de a asigura 
faptul că dezvoltarea, implementarea și 
utilizarea tehnologiilor IA etice în 
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Uniune, inclusiv a software-ului, a 
algoritmilor și a datelor utilizate și 
produse de acestea, respectă drepturile de 
proprietate intelectuală, excepțiile și 
limitele acestora, precum și nevoia de a 
promova diversitatea culturală și 
lingvistică;

Or. en

Amendamentul 207
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că IA devine tot mai 
utilă pentru SCC în activitățile de creație 
și producție;

Or. en

Amendamentul 208
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. consideră că comunitatea de 
cunoaștere și inovare (CCI) prevăzută 
privind industriile culturale și creative 
(ICC) din cadrul Institutului European de 
Inovare și Tehnologie (EIT) poate 
contribui la accelerarea și obținerea unor 
aplicații IA pentru acest sector;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. invită Comisia să evalueze 
drepturile de proprietate intelectuală 
(DPI) ținând seama de evoluțiile IA, în 
vederea promovării unui mediu care să 
conducă la creativitate și inovare, 
respectând în același timp drepturile 
autorilor și ale artiștilor interpreți sau 
executanți;

Or. en

Amendamentul 210
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că algoritmii utilizați de 
furnizorii de servicii mass-media și de 
platformele de partajare a materialelor 
video ar trebui să fie concepuți în așa fel 
încât să nu favorizeze anumite opere prin 
limitarea sugestiilor lor „personalizate” la 
cele mai populare opere, în interesul unei 
publicități orientate, în scopuri comerciale 
sau pentru maximizarea profitului;

14. subliniază că algoritmii utilizați de 
furnizorii de servicii mass-media și de 
platformele de partajare a materialelor 
video ar trebui să fie concepuți în așa fel 
încât să nu favorizeze anumite opere prin 
limitarea sugestiilor lor „personalizate” la 
cele mai populare opere, în interesul unei 
publicități orientate, în scopuri comerciale 
sau pentru maximizarea profitului; solicită 
crearea dreptului de a fi invizibil pentru 
algoritmul IA în utilizarea furnizorilor de 
servicii mass-media și a platformelor de 
partajare a materialelor video și ca 
această caracteristică să fie pusă gratuit 
la dispoziția utilizatorilor, înregistrați sau 
nu, pe platformele specifice;

Or. en
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Amendamentul 211
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că algoritmii utilizați de 
furnizorii de servicii mass-media și de 
platformele de partajare a materialelor 
video ar trebui să fie concepuți în așa fel 
încât să nu favorizeze anumite opere prin 
limitarea sugestiilor lor „personalizate” la 
cele mai populare opere, în interesul unei 
publicități orientate, în scopuri comerciale 
sau pentru maximizarea profitului;

14. subliniază că algoritmii utilizați de 
furnizorii de servicii mass-media și de 
platformele de partajare a materialelor 
video ar trebui să fie explicabili și 
transparenți, pentru ca utilizatorii să 
înțeleagă logica ce stă la baza 
recomandării și să asigure faptul că 
serviciul personalizat nu este 
discriminatoriu și nu sprijină accentuarea 
canalelor adânci de dezinformare; 
subliniază necesitatea de a garanta și a 
facilita opțiunea utilizatorilor de a 
renunța la serviciile recomandate și 
personalizate;

Or. en

Amendamentul 212
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că algoritmii utilizați de 
furnizorii de servicii mass-media și de 
platformele de partajare a materialelor 
video ar trebui să fie concepuți în așa fel 
încât să nu favorizeze anumite opere prin 
limitarea sugestiilor lor „personalizate” la 
cele mai populare opere, în interesul unei 
publicități orientate, în scopuri comerciale 
sau pentru maximizarea profitului;

14. subliniază că algoritmii utilizați de 
furnizorii de servicii mass-media și de 
platformele de partajare a materialelor 
video ar trebui să fie concepuți în așa fel 
încât să nu favorizeze anumite opere prin 
limitarea sugestiilor lor „personalizate” la 
cele mai populare opere, în interesul unei 
publicități orientate, în scopuri comerciale 
sau pentru maximizarea profitului și să nu 
conducă la camere de ecou care izolează 
utilizatorul de o selecție mai amplă de 
conținut;

Or. en
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Amendamentul 213
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că algoritmii utilizați de 
furnizorii de servicii mass-media și de 
platformele de partajare a materialelor 
video ar trebui să fie concepuți în așa fel 
încât să nu favorizeze anumite opere prin 
limitarea sugestiilor lor „personalizate” la 
cele mai populare opere, în interesul unei 
publicități orientate, în scopuri comerciale 
sau pentru maximizarea profitului;

14. subliniază că algoritmii utilizați de 
furnizorii de servicii mass-media și de 
platformele de partajare a materialelor 
video ar trebui să fie concepuți în așa fel 
încât să garanteze drepturile utilizatorilor 
de a controla conținutul pe care îl văd și 
să nu favorizeze anumite opere prin 
limitarea sugestiilor lor „personalizate” la 
cele mai populare opere, în interesul unei 
publicități orientate, în scopuri comerciale 
sau pentru maximizarea profitului;

Or. en

Amendamentul 214
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că algoritmii utilizați de 
furnizorii de servicii mass-media și de 
platformele de partajare a materialelor 
video ar trebui să fie concepuți în așa fel 
încât să nu favorizeze anumite opere prin 
limitarea sugestiilor lor „personalizate” la 
cele mai populare opere, în interesul unei 
publicități orientate, în scopuri comerciale 
sau pentru maximizarea profitului;

14. subliniază că algoritmii utilizați de 
furnizorii de servicii mass-media și de 
platformele de partajare a materialelor 
video trebuie să fie concepuți în așa fel 
încât să nu favorizeze anumite opere sau să 
restricționeze accesul utilizatorilor la alte 
opere în baza unor cerințe de cenzurare 
din sfera corectitudinii politice;

Or. de
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Amendamentul 215
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că algoritmii utilizați de 
furnizorii de servicii mass-media și de 
platformele de partajare a materialelor 
video ar trebui să fie concepuți în așa fel 
încât să nu favorizeze anumite opere prin 
limitarea sugestiilor lor „personalizate” la 
cele mai populare opere, în interesul unei 
publicități orientate, în scopuri comerciale 
sau pentru maximizarea profitului;

14. subliniază că algoritmii utilizați de 
furnizorii de servicii mass-media și de 
platformele de partajare a materialelor 
video ar trebui să fie concepuți în așa fel 
încât să nu limiteze, din niciun motiv, 
sugestiile „personalizate” la cele mai 
populare opere;

Or. en

Amendamentul 216
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că algoritmii utilizați de 
furnizorii de servicii mass-media și de 
platformele de partajare a materialelor 
video ar trebui să fie concepuți în așa fel 
încât să nu favorizeze anumite opere prin 
limitarea sugestiilor lor „personalizate” la 
cele mai populare opere, în interesul unei 
publicități orientate, în scopuri comerciale 
sau pentru maximizarea profitului;

14. subliniază că algoritmii utilizați de 
furnizorii de servicii mass-media, de 
servicii video la cerere și de platformele de 
partajare a materialelor video ar trebui să 
fie concepuți în așa fel încât să nu 
favorizeze anumite opere prin limitarea 
sugestiilor lor „personalizate” la cele mai 
populare opere, în interesul unei publicități 
orientate, în scopuri comerciale sau pentru 
maximizarea profitului;

Or. de

Amendamentul 217
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
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Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că algoritmii utilizați de 
furnizorii de servicii mass-media și de 
platformele de partajare a materialelor 
video ar trebui să fie concepuți în așa fel 
încât să nu favorizeze anumite opere prin 
limitarea sugestiilor lor „personalizate” la 
cele mai populare opere, în interesul unei 
publicități orientate, în scopuri comerciale 
sau pentru maximizarea profitului;

14. subliniază că algoritmii utilizați de 
furnizorii de servicii mass-media, de 
platformele de partajare a materialelor 
video, precum și de serviciile de streaming 
de muzică ar trebui să fie concepuți în așa 
fel încât să nu favorizeze anumite opere 
prin limitarea sugestiilor lor 
„personalizate” la cele mai populare opere, 
în interesul unei publicități orientate, în 
scopuri comerciale sau pentru maximizarea 
profitului;

Or. en

Amendamentul 218
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază, în plus, că utilizarea IA 
în recomandările privind conținutul 
bazate pe algoritmi la nivelul serviciilor 
mass-media audiovizuale online, cum ar 
fi serviciile video la cerere, ar putea avea 
un impact grav asupra diversității 
culturale, în special în ceea ce privește 
obligația de a asigura vizibilitatea 
operelor europene în temeiul articolului 
13 din Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale [Directiva (UE) 2018/1808];

eliminat

Or. de

Amendamentul 219
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază, în plus, că utilizarea IA 
în recomandările privind conținutul bazate 
pe algoritmi la nivelul serviciilor mass-
media audiovizuale online, cum ar fi 
serviciile video la cerere, ar putea avea un 
impact grav asupra diversității culturale, în 
special în ceea ce privește obligația de a 
asigura vizibilitatea operelor europene în 
temeiul articolului 13 din Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale 
[Directiva (UE) 2018/1808];

15. subliniază, în plus, că utilizarea IA 
în recomandările privind conținutul bazate 
pe algoritmi la nivelul serviciilor mass-
media audiovizuale online, cum ar fi 
serviciile video la cerere, ar putea avea un 
impact grav asupra diversității culturale, în 
special în ceea ce privește obligația de a 
asigura vizibilitatea operelor europene în 
temeiul articolului 13 din Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale 
[Directiva (UE) 2018/1808]; observă că 
aceleași preocupări sunt la fel de 
relevante și pentru serviciile de streaming 
de muzică și solicită elaborarea unor 
indicatori pentru a măsura diversitatea 
culturală și promovarea operelor 
europene în aceste servicii;

Or. en

Amendamentul 220
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază, în plus, că utilizarea IA 
în recomandările privind conținutul bazate 
pe algoritmi la nivelul serviciilor mass-
media audiovizuale online, cum ar fi 
serviciile video la cerere, ar putea avea un 
impact grav asupra diversității culturale, în 
special în ceea ce privește obligația de a 
asigura vizibilitatea operelor europene în 
temeiul articolului 13 din Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale 
[Directiva (UE) 2018/1808];

15. subliniază, în plus, că utilizarea IA 
în recomandările privind conținutul bazate 
pe algoritmi la nivelul serviciilor mass-
media audiovizuale online, cum ar fi 
serviciile video la cerere, ar putea avea un 
impact grav asupra diversității culturale și 
lingvistice, în special în ceea ce privește 
obligația de a asigura vizibilitatea operelor 
europene în temeiul articolului 13 din 
Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale [Directiva (UE) 2018/1808], 
precum și măsurile pe care statele 
membre le pot adopta pentru a asigura o 
vizibilitate adecvată pentru serviciile 
mass-media audiovizuale de interes 
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general în temeiul articolului 7b din 
directiva menționată anterior;

Or. en

Amendamentul 221
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază, în plus, că utilizarea IA 
în recomandările privind conținutul bazate 
pe algoritmi la nivelul serviciilor mass-
media audiovizuale online, cum ar fi 
serviciile video la cerere, ar putea avea un 
impact grav asupra diversității culturale, în 
special în ceea ce privește obligația de a 
asigura vizibilitatea operelor europene în 
temeiul articolului 13 din Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale 
[Directiva (UE) 2018/1808];

15. subliniază, în plus, că utilizarea 
recomandărilor privind conținutul bazate 
pe algoritmi la nivelul serviciilor mass-
media audiovizuale online, cum ar fi 
serviciile video la cerere, ar putea avea un 
impact grav asupra diversității culturale și 
lingvistice, în special în ceea ce privește 
obligația de a asigura vizibilitatea operelor 
europene în temeiul articolului 13 din 
Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale [Directiva (UE) 2018/1808]; 
consideră, totuși, că recomandările 
privind conținutul bazate pe IA pot 
contribui, de asemenea, la promovarea 
diversității;

Or. en

Amendamentul 222
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază, în plus, că utilizarea IA 
în recomandările privind conținutul bazate 
pe algoritmi la nivelul serviciilor mass-
media audiovizuale online, cum ar fi 
serviciile video la cerere, ar putea avea un 
impact grav asupra diversității culturale, în 

15. subliniază, în plus, că utilizarea IA 
în recomandările privind conținutul bazate 
pe algoritmi la nivelul furnizorilor de 
servicii mass-media, serviciilor video la 
cerere și platformelor de partajare a 
materialelor video ar putea avea un impact 
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special în ceea ce privește obligația de a 
asigura vizibilitatea operelor europene în 
temeiul articolului 13 din Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale 
[Directiva (UE) 2018/1808];

grav asupra diversității culturale, în special 
în ceea ce privește obligația de a asigura 
vizibilitatea operelor europene în temeiul 
articolului 13 din Directiva serviciilor 
mass-media audiovizuale [Directiva (UE) 
2018/1808];

Or. de

Amendamentul 223
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia și statele membre să 
ofere un sprijin financiar mai consistent 
pentru dezvoltarea și utilizarea IA în 
domeniul subtitrării și al dublării 
automate a operelor audiovizuale 
europene pentru a promova diversitatea 
culturală și lingvistică din Uniune, 
precum și pentru a îmbunătăți 
răspândirea conținutului audiovizual 
european și accesul la acesta;

Or. de

Amendamentul 224
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. evidențiază lipsa de fiabilitate și 
vulnerabilitatea la erori a mijloacelor 
automatizate de eliminare a conținutului 
ilegal de pe platformele online pe care 
este partajat conținutul audiovizual; 
reafirmă importanța menținerii 
interzicerii obligațiilor generale de 
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supraveghere, în conformitate cu 
articolul 15 din Directiva 2000/31/CE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. propune instituirea unui cadru etic 
clar pentru utilizarea IA în mass-media, 
pentru a asigura accesul la un conținut 
diversificat din punct de vedere cultural și 
lingvistic la nivelul Uniunii, bazat pe 
algoritmi responsabili, transparenți și 
favorabili incluziunii; subliniază, în acest 
sens, că acest cadru ar trebui să abordeze, 
de asemenea, utilizarea abuzivă a IA pentru 
a disemina știri false și dezinformare 
online;

16. propune instituirea unui cadru etic 
clar pentru utilizarea tehnologiilor IA în 
mass-media, pentru a preveni toate 
formele de discriminare și pentru a 
asigura accesul la un conținut diversificat 
din punct de vedere cultural și lingvistic la 
nivelul Uniunii, bazat pe algoritmi 
responsabili, transparenți și favorabili 
incluziunii; subliniază, în acest sens, că 
acest cadru ar trebui să abordeze, de 
asemenea, utilizarea abuzivă a IA pentru a 
disemina știri false și dezinformare online;

Or. en

Amendamentul 226
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. propune instituirea unui cadru etic 
clar pentru utilizarea IA în mass-media, 
pentru a asigura accesul la un conținut 
diversificat din punct de vedere cultural și 
lingvistic la nivelul Uniunii, bazat pe 
algoritmi responsabili, transparenți și 
favorabili incluziunii; subliniază, în acest 
sens, că acest cadru ar trebui să abordeze, 

16. propune instituirea unui cadru etic 
clar pentru utilizarea IA în mass-media, 
pentru a asigura accesul la un conținut 
diversificat din punct de vedere cultural și 
lingvistic la nivelul Uniunii, bazat pe 
algoritmi responsabili, transparenți și 
favorabili incluziunii, respectând alegerile 
și preferințele persoanelor; subliniază, în 
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de asemenea, utilizarea abuzivă a IA pentru 
a disemina știri false și dezinformare 
online;

acest sens, că acest cadru ar trebui să 
abordeze, de asemenea, utilizarea abuzivă a 
IA pentru a disemina dezinformare online 
și informații eronate;

Or. en

Amendamentul 227
Martina Michels

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. propune instituirea unui cadru etic 
clar pentru utilizarea IA în mass-media, 
pentru a asigura accesul la un conținut 
diversificat din punct de vedere cultural și 
lingvistic la nivelul Uniunii, bazat pe 
algoritmi responsabili, transparenți și 
favorabili incluziunii; subliniază, în acest 
sens, că acest cadru ar trebui să abordeze, 
de asemenea, utilizarea abuzivă a IA pentru 
a disemina știri false și dezinformare 
online;

16. propune instituirea unui cadru etic 
clar și bazat pe drepturi nediscriminatorii 
pentru utilizarea IA în mass-media, pentru 
a asigura accesul la un conținut diversificat 
din punct de vedere cultural și lingvistic la 
nivelul Uniunii, bazat pe algoritmi 
responsabili, transparenți și favorabili 
incluziunii; subliniază, în acest sens, că 
acest cadru ar trebui să abordeze, de 
asemenea, utilizarea abuzivă a IA pentru a 
disemina știri false și dezinformare online;

Or. de

Amendamentul 228
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. propune instituirea unui cadru etic 
clar pentru utilizarea IA în mass-media, 
pentru a asigura accesul la un conținut 
diversificat din punct de vedere cultural și 
lingvistic la nivelul Uniunii, bazat pe 
algoritmi responsabili, transparenți și 
favorabili incluziunii; subliniază, în acest 
sens, că acest cadru ar trebui să abordeze, 

16. propune instituirea unui cadru etic 
clar pentru utilizarea IA în mass-media, 
pentru a asigura accesul la un conținut 
diversificat din punct de vedere cultural și 
lingvistic la nivelul Uniunii, bazat pe 
algoritmi responsabili, transparenți și 
favorabili incluziunii, ajustați prin decizii 
editoriale luate de oameni; subliniază, în 
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de asemenea, utilizarea abuzivă a IA pentru 
a disemina știri false și dezinformare 
online;

acest sens, că acest cadru ar trebui să 
abordeze, de asemenea, utilizarea abuzivă a 
IA pentru a disemina știri false și 
dezinformare online;

Or. en

Amendamentul 229
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. propune instituirea unui cadru etic 
clar pentru utilizarea IA în mass-media, 
pentru a asigura accesul la un conținut 
diversificat din punct de vedere cultural și 
lingvistic la nivelul Uniunii, bazat pe 
algoritmi responsabili, transparenți și 
favorabili incluziunii; subliniază, în acest 
sens, că acest cadru ar trebui să abordeze, 
de asemenea, utilizarea abuzivă a IA pentru 
a disemina știri false și dezinformare 
online;

16. invită Comisia să instituie un 
cadru etic clar pentru utilizarea IA în mass-
media, pentru a asigura accesul la un 
conținut diversificat din punct de vedere 
cultural și lingvistic la nivelul Uniunii, 
bazat pe algoritmi responsabili, 
transparenți și favorabili incluziunii; 
subliniază, în acest sens, că acest cadru ar 
trebui să abordeze, de asemenea, utilizarea 
abuzivă a IA pentru a disemina știri false și 
dezinformare online;

Or. de

Amendamentul 230
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. propune instituirea unui cadru etic 
clar pentru utilizarea IA în mass-media, 
pentru a asigura accesul la un conținut 
diversificat din punct de vedere cultural și 
lingvistic la nivelul Uniunii, bazat pe 
algoritmi responsabili, transparenți și 
favorabili incluziunii; subliniază, în acest 
sens, că acest cadru ar trebui să abordeze, 

16. propune instituirea unui cadru etic 
clar pentru utilizarea IA în mass-media, 
pentru a asigura accesul necenzurat la un 
conținut diversificat, bazat pe algoritmi 
responsabili, transparenți și favorabili 
incluziunii; subliniază, în acest sens, că 
acest cadru ar trebui să abordeze, de 
asemenea, utilizarea abuzivă a IA pentru a 
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de asemenea, utilizarea abuzivă a IA pentru 
a disemina știri false și dezinformare 
online;

disemina online știri false, dezinformare și 
cenzură impusă de stat;

Or. de

Amendamentul 231
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Comisia să adopte măsuri de 
reglementare pentru a se asigura că 
furnizorii de servicii mass-media au acces 
la datele generate în legătură cu 
furnizarea și distribuirea conținutului lor 
pe platformele terțe; subliniază că este 
esențial ca operatorii de platforme să 
pună date complete la dispoziția 
furnizorilor de servicii mass-media, astfel 
încât aceștia din urmă să își poată 
înțelege mai bine publicul și să își poată 
îmbunătăți serviciile în funcție de 
așteptările publicului;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că este importantă 
creșterea fondurilor alocate pentru 
Europa digitală, Europa creativă și 
Orizont Europa pentru a consolida 
sprijinul acordat sectorului audiovizual 
european, și anume prin proiecte de 
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cercetare în colaborare și inițiative-pilot 
de dezvoltare experimentale privind 
dezvoltarea, implementarea și utilizarea 
tehnologiilor IA etice;

Or. en

Amendamentul 233
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. este preocupat de utilizarea 
algoritmilor pe platformele de comunicare 
socială pentru a modela conținutul pe 
care utilizatorii îl consumă, inclusiv știrile 
pe care oamenii le vizionează și le citesc, 
înrăutățind, astfel, adesea camerele de 
ecou, consolidând prejudecățile 
utilizatorilor și afectând comportamentul 
online al oamenilor; reiterează 
importanța educației în domeniul mass-
mediei și al informațiilor;

Or. en

Amendamentul 234
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită o colaborare strânsă între 
statele membre pentru elaborarea unor 
programe de formare care să vizeze 
recalificarea sau perfecționarea 
lucrătorilor pentru a fi pregătiți mai bine 
pentru tranziția socială pe care o implică 
utilizarea tehnologiilor IA în sectorul 
audiovizual;
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Or. en

Amendamentul 235
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că statele membre ar 
trebui să sprijine companiile și 
întreprinderile din industria audiovizuală, 
în special IMM-urile, să utilizeze 
potențialul pe care îl prezintă IA pentru a-
și îmbunătăți activitățile;

Or. en

Amendamentul 236
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. consideră că IA are un potențial 
enorm de a contribui la stimularea 
inovării în sectorul mass-media de știri; 
consideră, totodată, că integrarea IA la 
scară largă, cum ar fi pentru generarea și 
difuzarea de conținut, monitorizarea 
secțiunii de comentarii, analiza datelor și 
depistarea fotografiilor și a materialelor 
video trucate, este esențială pentru 
economiile de costuri în redacțiile de știri, 
având în vedere diminuarea veniturilor 
din publicitate, și pentru capacitatea de a 
aloca mai multe resurse pentru 
jurnalismul pe teren, crescând astfel 
calitatea și varietatea conținutului;

Or. en
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Amendamentul 237
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dezinformarea online: Deepfakes Jurnalismul de înaltă calitate și 
dezinformarea online

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. subliniază importanța asigurării 
pluralismului mass-mediei online și 
offline pentru a garanta calitatea, 
diversitatea și fiabilitatea informațiilor 
disponibile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. reamintește că precizia, 
independența, echitatea, 
confidențialitatea, umanitatea, asumarea 
răspunderii și transparența, ca forțe 
motrice ale principiilor libertății de 
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exprimare și accesului la informație în 
mass-media online și offline, sunt decisive 
în combaterea dezinformării și a 
informațiilor eronate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16d. invită Comisia să evalueze 
impactul tehnologiilor IA în crearea de 
noi lucrări audiovizuale, cum ar fi 
deepfakes, și să stabilească urmările 
juridice corespunzătoare pentru crearea, 
producerea sau difuzarea acestora în 
scopuri răuvoitoare;

Or. en

Amendamentul 241
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește că, odată cu apariția 
rapidă a unor noi tehnici, detectarea 
„deepfakes” este din ce în ce mai dificilă, 
deoarece producătorii răuvoitori de 
„deepfakes” pot genera algoritmi ce pot fi 
antrenați să se sustragă detectării;

17. reamintește că, odată cu apariția 
rapidă a unor noi tehnici, detectarea 
informațiilor false și manipulate, de 
exemplu, „deepfakes”, este din ce în ce 
mai dificilă, deoarece producătorii 
răuvoitori generează algoritmi ce sunt 
antrenați să se sustragă detectării, fapt care 
are repercusiuni grave asupra valorilor 
noastre democratice fundamentale;

Or. de
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Amendamentul 242
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește că, odată cu apariția 
rapidă a unor noi tehnici, detectarea 
„deepfakes” este din ce în ce mai dificilă, 
deoarece producătorii răuvoitori de 
„deepfakes” pot genera algoritmi ce pot fi 
antrenați să se sustragă detectării;

17. reamintește că, odată cu apariția 
rapidă a unor noi tehnici, detectarea 
„deepfakes” este din ce în ce mai dificilă 
din cauza capacității producătorilor 
răuvoitori de „deepfakes” de a genera 
algoritmi ce pot fi antrenați să se sustragă 
detectării;

Or. en

Amendamentul 243
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește că, odată cu apariția 
rapidă a unor noi tehnici, detectarea 
„deepfakes” este din ce în ce mai dificilă, 
deoarece producătorii răuvoitori de 
„deepfakes” pot genera algoritmi ce pot fi 
antrenați să se sustragă detectării;

17. reamintește că, odată cu apariția 
rapidă a unor noi tehnici, detectarea 
„deepfakes” ar putea deveni din ce în ce 
mai dificilă, deoarece producătorii 
răuvoitori de „deepfakes” generează 
algoritmi ce pot fi antrenați să se sustragă 
detectării;

Or. en

Amendamentul 244
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. observă că schimbarea din peisajul 
internetului și al mass-mediei a mărit 
numărul de utilizatori activi și, ulterior, 
cantitatea de informații disponibile, 
sporind totodată, în mod proporțional, 
dezinformarea și deepfakes, care 
afectează opinia publică, ceea ce conduce 
la efecte negative asupra proceselor 
democratice și democrației ca atare;

Or. en

Amendamentul 245
Paul Tang, Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută inițiativele și proiectele 
recente de creare a unor instrumente de 
detectare a „deepfakes” și a unor cerințe în 
materie de transparență mai eficiente; 
subliniază, în acest sens, că este necesar să 
se exploreze și să se investească în metode 
de abordare a fenomenului de „deepfakes”, 
acest lucru fiind un pas esențial în 
combaterea dezinformării;

18. salută inițiativele și proiectele 
recente de creare a unor instrumente de 
detectare a „deepfakes” și a unor cerințe în 
materie de transparență mai eficiente; 
subliniază, în acest sens, că este necesar să 
se exploreze și să se investească în metode 
de abordare a fenomenului de „deepfakes”, 
acest lucru fiind un pas esențial în 
combaterea dezinformării; solicită, prin 
urmare, Comisiei să impună o obligație ca 
toate materialele de tip deepfake sau orice 
alte materiale video trucate să afișeze o 
mențiune de „neoriginal” și să fie strict 
limitate atunci când sunt utilizate în 
scopuri electorale;

Or. en

Amendamentul 246
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
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Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută inițiativele și proiectele 
recente de creare a unor instrumente de 
detectare a „deepfakes” și a unor cerințe în 
materie de transparență mai eficiente; 
subliniază, în acest sens, că este necesar să 
se exploreze și să se investească în metode 
de abordare a fenomenului de „deepfakes”, 
acest lucru fiind un pas esențial în 
combaterea dezinformării;

18. salută inițiativele și proiectele 
recente de creare a unor instrumente de 
detectare a „deepfakes” și a unor cerințe în 
materie de transparență mai 
eficiente; subliniază, în acest sens, că este 
necesar să se exploreze și să se investească 
în metode de abordare a fenomenului de 
„deepfakes”, acest lucru fiind un pas 
esențial în combaterea dezinformării și a 
conținutului dăunător; consideră că 
soluțiile oferite de IA pot fi utile în 
această privință;

Or. en

Amendamentul 247
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la faptul că IA are o influență tot mai 
mare asupra modului în care informațiile 
sunt găsite și consumate online; 
subliniază că așa-numitele bule de filtrare 
și camerele ecou limitează diversitatea de 
opinii și au un efect negativ asupra 
dezbaterii deschise în societate; solicită, 
prin urmare, ca utilizarea algoritmilor 
pentru selectarea informațiilor de către 
operatorii de platforme să se facă în mod 
transparent, iar utilizatorii să aibă mai 
multă libertate de alegere cu privire la 
tipul de informații pe care doresc să îl 
primească;

Or. de
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Amendamentul 248
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază potențialul IA de a 
facilita și a încuraja multilingvismul, 
dezvoltând tehnologii în domeniul 
lingvistic și permițând facilitatea 
descoperirii conținuturilor europene 
online;

Or. en

Amendamentul 249
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că platformele de 
comunicare socială trebuie să joace un 
rol în combaterea deepfakes prin 
adoptarea celor mai recente soluții 
tehnice, precum și prin etichetarea clară a 
acestui conținut;

Or. en

Amendamentul 250
Gilbert Collard, Catherine Griset

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că decizia de a impune 
cenzura trebuie să fie prerogativa unui 
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judecător, și nu a IA, odată ce aceasta din 
urmă depistează ceea ce pare să fie o știre 
falsă;

Or. fr

Amendamentul 251
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. subliniază că tehnologiile IA sunt 
deja utilizate în jurnalism, de exemplu, 
pentru producția de texte jurnalistice sau 
pentru analizarea seturilor mari de date 
în domeniul jurnalismului de investigație; 
subliniază că este important ca 
jurnalismul automatizat să se bazeze pe 
date corecte și complete pentru generarea 
de informații relevante pentru societate în 
ansamblu, în vederea prevenirii 
dezinformării; subliniază că principiile de 
bază ale jurnalismului de înaltă calitate, 
precum controlul editorial, trebuie să se 
aplice și conținutului jurnalistic creat cu 
ajutorul tehnologiilor IA; solicită 
marcarea textelor generate de IA pentru a 
păstra încrederea în jurnalism;

Or. de

Amendamentul 252
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoș, 
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. subliniază uriașul potențial al IA 
în combaterea dezinformării și a știrilor 
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false, cum ar fi verificarea faptelor în 
timp real sau expunerea dezinformării, 
precum și etichetarea conținutului nociv, 
motivat de ură și ilegal;

Or. en


