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Pozměňovací návrh 1
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-A. s ohledem na hlavní zásady OSN v 
oblasti podnikání a lidských práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že využívání 
umělé inteligence v každodenním životě a 
na pracovišti roste;

A. vzhledem k tomu, že využívání 
umělé inteligence v každodenním životě a 
na pracovišti roste, a krize COVID-19 
rovněž ukázala, že pro budoucnost práce 
jsou nezbytné i platformy pro práci na 
dálku a digitální pracovní platformy a že 
všechny platformy pro práci na dálku 
musí být přístupné i pro osoby se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že využívání A. vzhledem k tomu, že využívání 
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umělé inteligence v každodenním životě a 
na pracovišti roste;

umělé inteligence, robotiky a souvisejících 
technologií v každodenním životě a na 
pracovišti roste;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že využívání 
umělé inteligence v každodenním životě a 
na pracovišti roste;

A. vzhledem k tomu, že využívání 
umělé inteligence v každodenním životě a 
v práci neustále roste;

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že „za umělou 
inteligenci se považují systémy vykazující 
inteligentní chování v podobě 
vyhodnocování svého okolí a následného 
rozhodování či vykonávání kroků – s 
určitou mírou autonomie – k dosažení 
konkrétních cílů; vzhledem k tomu, že 
systémy využívající technologii umělé 
inteligence mohou být čistě softwarové, 
které působí jen ve virtuálním světě (např. 
hlasoví asistenti, program na analýzu 
snímků, vyhledávače, systémy 
rozpoznávání hlasu a obličeje), nebo 
mohou být zabudovány do technického 
vybavení (např. pokročilé roboty, 
autonomní vozidla, drony a různé formy 
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využití internetu věcí)“1a;
_
1a Sdělení Komise o umělé inteligenci pro 
Evropu, COM(2018) 237 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence je technologií budoucnosti a že 
podle očekávání by měla být občanům a 
společnosti ku prospěchu ve smyslu 
zvýšení kvality života, vytváření nových 
pracovních příležitostí a udržitelnějších 
podnikatelských modelů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 7
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence výrazně změní stávající 
sociálně-ekonomické struktury a měla by 
podléhat vhodnému regulačnímu rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Sara Skyttedal
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence je důležitým nástrojem pro 
posílení konkurenceschopnosti EU;

Or. sv

Pozměňovací návrh 9
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence, robotika a související 
technologie mohou výrazně přispět k 
dosažení společného cíle, jímž je zlepšení 
života občanů a podpora prosperity v 
rámci EU, jakož i zvládnutí dvojité 
transformace na zelené a digitální 
hospodářství, pokud budou správně 
zvládnuty;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že podle 
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průzkumu evropských dovedností a 
pracovních míst, který provedlo středisko 
CEDEFOP, se přibližně 43 % dospělých 
zaměstnanců v EU v práci setkalo s 
novými technologiemi, jako je zavádění 
strojů a systémů IKT; vzhledem k tomu, že 
přibližně sedm z deseti pracovníků v EU 
potřebuje k výkonu svého zaměstnání 
alespoň průměrné digitální dovednosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že přibližně 
jedna čtvrtina občanů EU nemá v 
průměru žádné nebo jen slabé digitální 
dovednosti; vzhledem k tomu, že digitální 
propast má také specifické aspekty 
související s rovností žen a mužů, 
přístupností, věkem a zeměpisnými 
faktory, které je třeba řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence má ekonomické a společenské 
přínosy, je však spojena i s řadou 

B. vzhledem k tomu, že nové 
technologie na pracovišti, jako je cloud 
computing, umělá inteligence, internet 
věcí a 5G, mají velký potenciál pro lepší 
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problémů; fungování trhu práce, nabízejí 
ekonomické a společenské přínosy a 
podporují inkluzivní trh práce, jsou však 
spojeny i s novými riziky a vyvolávají řadu 
problémů, jak se nedávno ukázalo během 
pandemie COVID-19 a následného 
nárůstu práce z domova, což představuje 
velkou výzvu pro celou IT infrastrukturu 
společností nebo institucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence má ekonomické a společenské 
přínosy, je však spojena i s řadou 
problémů;

B. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence by měla poskytovat 
ekonomické a společenské přínosy a nové 
pracovní příležitosti, je však spojena i s 
řadou problémů;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence má ekonomické a společenské 
přínosy, je však spojena i s řadou 
problémů;

B. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence má potenciální ekonomické a 
společenské přínosy, například pokud jde 
o boj proti nerovnostem a zlepšování 
kvality života, je však spojena i s řadou 
problémů; vzhledem k tomu, že používání 
umělé inteligence na pracovišti může 
přispět ke zlepšení bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci, přičemž může být rovněž 
použita k monitorování, hodnocení, 
předvídání a řízení výkonnosti pracovníků 
s přímými a implicitními důsledky pro 
jejich profesní dráhu a jejich duševní 
pohodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence má ekonomické a společenské 
přínosy, je však spojena i s řadou 
problémů;

B. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence má ekonomické a společenské 
přínosy, je však spojena i s řadou 
problémů; vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence má ekonomické a společenské 
přínosy, je však spojena i s řadou 
problémů, a že nové aplikace umělé 
inteligence by neměly mít negativní dopad 
na stávající pracovní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence má ekonomické a společenské 
přínosy, je však spojena i s řadou 
problémů;

B. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence má ekonomické a společenské 
přínosy a přináší příležitosti pro podniky i 
pracovníky, je však spojena i s řadou 
problémů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 17
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence má ekonomické a společenské 
přínosy, je však spojena i s řadou 
problémů;

B. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence má ekonomické a společenské 
přínosy, je však spojena i s řadou etických, 
ekonomických, sociálních a právních 
problémů a problémů v oblasti 
zaměstnanosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 18
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že evropský 
přístup k umělé inteligenci by se měl 
prioritně zabývat etickými aspekty a 
dilematy spojenými s umělou inteligencí, 
aby bylo zajištěno, že se bude zaměřovat 
na lidi, povede k většímu blahobytu lidí, 
pocitu bezpečnosti, blahobytu společnosti, 
zajistí lepší životní prostředí a bude plně 
respektovat základní práva a hodnoty EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 19
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že využívání 
umělé inteligence, automatizace, robotiky 
a souvisejících technologií by se mělo řídit 
dodržováním lidských práv jakožto 
základní hodnoty, a to i v oblasti práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že hodnota 
efektivity práce nesmí vést k 
dehumanizované digitální budoucnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že plný potenciál 
umělé inteligence může být využit pouze 
tehdy, pokud si budou uživatelé vědomi 
potenciálních přínosů a problémů, jež tato 
technologie přináší; vzhledem k tomu, že 
je nezbytné začlenit tuto otázku do 
vzdělávacího procesu, včetně toho, jak 
bojovat s digitálním vyloučením, a vést 
informační kampaně na evropské úrovni, 
které přesně představí všechny aspekty 
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rozvoje umělé inteligence;

Or. pl

Pozměňovací návrh 22
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
řešení v oblasti umělé inteligence a 
robotika budou mít výrazný dopad na trh 
práce1 a zvýší potřebu specializované 
pracovní síly2;

C. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
řešení v oblasti umělé inteligence a 
robotika budou mít výrazný dopad na trh 
práce1, postupně bude nahrazovat člověka 
ve všech opakujících se činnostech, bude 
vytvářet spolupracující systémy mezi 
člověkem a strojem a zvýší potřebu 
specializované pracovní síly2;

__________________ __________________
1 STOA, „Etika umělé inteligence: 
problémy a iniciativy“ (The ethics of 
artificial intelligence: issues and 
initiatives), březen 2020

1 STOA, „Etika umělé inteligence: 
problémy a iniciativy“ (The ethics of 
artificial intelligence: issues and 
initiatives), březen 2020

2 Evropský parlament, „Podpora studia v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) pro 
účely trhu práce“ („Encouraging STEM 
Studies for the labour market“), březen 
2015.

2 Evropský parlament, „Podpora studia v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) pro 
účely trhu práce“ („Encouraging STEM 
Studies for the labour market“), březen 
2015.

Or. it

Pozměňovací návrh 23
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
řešení v oblasti umělé inteligence a 

C. vzhledem k tomu, že řešení v 
oblasti umělé inteligence a robotika již 
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robotika budou mít výrazný dopad na trh 
práce1 a zvýší potřebu specializované 
pracovní síly2;

mají výrazný dopad na trh práce1 a zvýší 
potřebu specializované pracovní síly, a 
proto musí být zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace nutností2;

__________________ __________________
1 STOA, „Etika umělé inteligence: 
problémy a iniciativy“ (“The ethics of 
artificial intelligence: issues and 
initiatives”), březen 2020.

1 STOA, „Etika umělé inteligence: 
problémy a iniciativy“ (“The ethics of 
artificial intelligence: issues and 
initiatives”), březen 2020.

2 Evropský parlament „Podpora studia v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) pro 
účely trhu práce“ („Encouraging STEM 
Studies for the labour market“), březen 
2015

2 Evropský parlament „Podpora studia v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) pro 
účely trhu práce“ („Encouraging STEM 
Studies for the labour market“), březen 
2015

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
řešení v oblasti umělé inteligence a 
robotika budou mít výrazný dopad na trh 
práce1 a zvýší potřebu specializované 
pracovní síly2;

C. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
řešení v oblasti umělé inteligence a 
robotika budou mít významný dopad na trh 
práce1 a zvýší potřebu dovedností a 
specializované pracovní síly2;

__________________ __________________
1 STOA, „Etika umělé inteligence: 
problémy a iniciativy“ (“The ethics of 
artificial intelligence: issues and 
initiatives”), březen 2020.

1 STOA, „Etika umělé inteligence: 
problémy a iniciativy“ (“The ethics of 
artificial intelligence: issues and 
initiatives”), březen 2020.

2 Evropský parlament "Podpora studia v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) pro 
účely trhu práce“ („Encouraging STEM 
Studies for the labour market“), březen 
2015

2 Evropský parlament "Podpora studia v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) pro 
účely trhu práce“ („Encouraging STEM 
Studies for the labour market“), březen 
2015



PE653.864v01-00 14/67 AM\1208075CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
řešení v oblasti umělé inteligence a 
robotika budou mít výrazný dopad na trh 
práce1 a zvýší potřebu specializované 
pracovní síly2;

C. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
řešení v oblasti umělé inteligence a 
robotika budou mít výrazný dopad na trh 
práce1 a zvýší potřebu specializované 
pracovní síly2 a zvláštních dovedností, 
zejména digitálních;

__________________ __________________

STOA, „Etika umělé inteligence: problémy 
a iniciativy“ („The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives“), březen 
2020.

STOA, „Etika umělé inteligence: problémy 
a iniciativy“ („The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives“), březen 
2020.

Evropský parlament, „Podpora studia v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) pro 
účely trhu práce“ („Encouraging STEM 
Studies for the labour market“), březen 
2015.

Evropský parlament, „Podpora studia v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) pro 
účely trhu práce“ („Encouraging STEM 
Studies for the labour market“), březen 
2015.

Or. pl

Pozměňovací návrh 26
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
řešení v oblasti umělé inteligence a 
robotika budou mít výrazný dopad na trh 
práce1 a zvýší potřebu specializované 
pracovní síly2;

C. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
řešení v oblasti umělé inteligence a 
robotika budou mít výrazný dopad na trh 
práce1, neboť mohou omezit potřebu 
personálu na stávajících pracovních 
místech, zejména v případě tradičních a 
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rutinních zaměstnání a zaměstnání, jež je 
možné automatizovat, a zvýší potřebu 
specializované pracovní síly2;

__________________ __________________
1 STOA, „Etika umělé inteligence: 
problémy a iniciativy“ (“The ethics of 
artificial intelligence: issues and 
initiatives”), březen 2020.

1 STOA, „Etika umělé inteligence: 
problémy a iniciativy“ (“The ethics of 
artificial intelligence: issues and 
initiatives”), březen 2020.

2 Evropský parlament,  „Podpora studia v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) pro 
účely trhu práce“ („Encouraging STEM 
Studies for the labour market“), březen 
2015.

2 Evropský parlament, „Podpora studia v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) pro 
účely trhu práce“ („Encouraging STEM 
Studies for the labour market“), březen 
2015.

Or. es

Pozměňovací návrh 27
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
řešení v oblasti umělé inteligence a 
robotika budou mít výrazný dopad na trh 
práce1 a zvýší potřebu specializované 
pracovní síly2;

C. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
řešení v oblasti umělé inteligence, 
automatizace a robotika budou mít 
výrazný dopad na trh práce1 a zvýší 
potřebu specializované pracovní síly2;

__________________ __________________
1 STOA, „Etika umělé inteligence: 
problémy a iniciativy“ (“The ethics of 
artificial intelligence: issues and 
initiatives”), březen 2020.

1 STOA, „Etika umělé inteligence: 
problémy a iniciativy“ (“The ethics of 
artificial intelligence: issues and 
initiatives”), březen 2020.

2 Evropský parlament "Podpora studia v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) pro 
účely trhu práce“ („Encouraging STEM 
Studies for the labour market“), březen 
2015

2 Evropský parlament "Podpora studia v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) pro 
účely trhu práce“ („Encouraging STEM 
Studies for the labour market“), březen 
2015

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že 42 % 
pracovníků ve společnostech, které 
používají umělou inteligenci ve svých 
obchodních procesech, se domnívá, že tyto 
činnosti vedou k etickým otázkám, které je 
třeba řešit; vzhledem k tomu, že 28 % 
zaměstnavatelů se domnívá, že 
uplatňování umělé inteligence se v plném 
rozsahu nerozvíjí z důvodu chybějících 
etických pravidel k této problematice1a;
_________________________
1a Capgemini Research Institute, „Proč 
bude řešení etických otázek souvisejících s 
umělou inteligencí přínosné pro 
organizace“ (“Why addressing ethical 
questions in AI will benefit 
organizations”), červenec 2019

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že díky zavádění 
umělé inteligence jsou úkoly pracovníků 
méně výkonné a složitější a že výzkumy1a 
ukázaly, že umělá inteligence vede k 
většímu „technostresu“, přičemž zejména 
méně vzdělaní a starší pracovníci jsou 
vůči „technostresu“ méně odolní;
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__________________
1a Meylemans, Lise, Vanderstukken, Arne, 
Vereycken, Yennef a  Monique Ramioul, 
2019. „Aanwezigheid en impact van 
nieuwe technologieën in sectoren van 
ACV-CSC METEA“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že pracovní 
podmínky se rychle vyvíjejí a odhaduje se, 
že 65 % dnešních dětí, které nastupují do 
základní školy, bude nakonec pracovat na 
zcela nových typech pracovních míst, 
která ještě neexistují1a;
__________________
1a Světové ekonomické fórum, 
„Budoucnost pracovních míst“, září 2018

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence by měla směřovat k rozumné a 
spravedlivé transformaci, která se zaměří 
na potřeby pracovníků ve všech druzích 
zaměstnání a hospodářských odvětví, 
zajistí kvalitní práci a nikdo při ní 
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nezůstane opomenut;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že OECD 
vypracovala doporučení týkající se umělé 
inteligence1a;
__________________
1a OECD, „Doporučení Rady pro umělou 
inteligenci“ (“Recommendation of the 
Council on Artificial Intelligence”), 2019, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instr
uments/OECD-LEGAL-0449

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence představuje strategickou 
prioritu, neboť by měla být přínosem pro 
občany i společnost, a to díky zvyšování 
konkurenceschopnosti, vytváření 
pracovních příležitostí a hospodářské 
prosperitě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že Rada 
Evropské unie podporuje etický a lidský 
přístup k umělé inteligenci1a;
__________________
1a Rada Evropské unie, „Závěry Rady 
ohledně utváření digitální budoucnosti 
Evropy“ (“Council Conclusions on 
Shaping Europe’s Digital future”), červen 
2020

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence nejen snadno nahrazuje 
pracovní místa v neomezeném množství 
oblastí, ale vytváří také příležitosti pro 
pozice, které vyžadují větší odbornou 
přípravu a dovednosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C d (nový)



PE653.864v01-00 20/67 AM\1208075CS.docx

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že na úrovni 
Unie neexistují žádná společná 
ustanovení, pokud jde o používání umělé 
inteligence na pracovišti, což by mohlo 
vést k narušení trhu a znevýhodnění v 
oblasti hospodářské soutěže; vzhledem k 
tomu, že k zajištění spolehlivého 
regulačního rámce pro pracovníky a 
společnosti jsou nezbytná jednotná 
pravidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že sociální 
partneři na úrovni Unie uzavřeli 
rámcovou dohodu o digitalizaci, která 
obsahuje mimo jiné i kapitolu o umělé 
inteligenci a zaručení zásady o lidské 
kontrole1a;
__________________
1a Evropská rámcová dohoda sociálních 
partnerů o digitalizaci, červen 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C f (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cf. vzhledem k tomu, že některé 
členské státy již zřídily zvláštní orgány pro 
sledování a posuzování vlivu umělé 
inteligence na pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cg. vzhledem k tomu, že pracovníci a 
jejich zástupci často neznají aplikace 
umělé inteligence ani základní funkce a 
údaje; vzhledem k tomu, že nedostatek 
povědomí a konkurenčního tlaku vedl k 
tomu, že některé společnosti používající 
umělou inteligenci v rozporu se 
stávajícími předpisy, jako je ochrana 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ch. vzhledem k tomu, že úsilí o řešení 
genderových předsudků a nerovnosti v 
digitálním odvětví je nedostatečné; 
vzhledem k tomu, že rozdíly mezi muži a 
ženami přetrvávají ve všech oblastech 



PE653.864v01-00 22/67 AM\1208075CS.docx

CS

digitálních technologií, zejména pokud jde 
o umělou inteligenci, a v dohledné 
budoucnosti tak  upevňují trajektorii 
digitálního odvětví zaměřenou na muže;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
evropský přístup k umělé inteligenci byl 
jedinečný, sdílený, etický a 
antropocentrický. Zejména člověk musí 
být hybnou silou a příjemcem každého 
inovačního procesu.

Or. it

Pozměňovací návrh 42
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, pracovní 
místa a pracovní toky; považuje za 
nezbytné, aby byli v rámci tohoto 
posouzení ještě před využitím umělé 
inteligence konzultováni pracovníci a 
jejich zástupci, kterým budou poskytnuty 
dostatečné informace;

1. zdůrazňuje, že rozsah jakéhokoli 
rámce týkajícího se etických aspektů 
umělé inteligence, robotiky a souvisejících 
technologií by měl být odpovídající, 
přiměřený a důkladně posouzený, aby se 
zabránilo tomu, že bude bránit budoucím 
inovacím a vytváření pracovních míst; 
zdůrazňuje zejména, že je třeba důkladně 
posoudit příležitosti a výzvy, které mohou 
umělá inteligence, robotika a související 
technologie představovat v podnicích a ve 
veřejné správě, a to i pokud jde o 
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pracovníky, pracovní místa a pracovní 
toky; považuje za nezbytné, aby sociální 
partneři byli v rámci tohoto posouzení 
konzultováni ohledně veškerých 
evropských či vnitrostátních legislativních 
či nelegislativních rámců týkajících se 
využívání umělé inteligence, robotiky a 
souvisejících technologií, které mají 
dopad na pracoviště, a vyzývá je, aby 
začlenili etické aspekty umělé inteligence 
a její dopady na hospodářství a 
zaměstnanost, popřípadě i do svých 
společných pracovních programů na 
odvětvové a meziodvětvové úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, pracovní 
místa a pracovní toky; považuje za 
nezbytné, aby byli v rámci tohoto 
posouzení ještě před využitím umělé 
inteligence konzultováni pracovníci a 
jejich zástupci, kterým budou poskytnuty 
dostatečné informace;

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v soukromém a ve 
veřejném sektoru, pokud jde o pracovníky, 
pracovní místa a pracovní toky; považuje 
za nezbytné, aby byli v rámci tohoto 
posouzení ještě před využitím umělé 
inteligence konzultováni spotřebitelé a 
zástupci pracovníků, kterým budou 
poskytnuty dostatečné informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, pracovní 
místa a pracovní toky; považuje za 
nezbytné, aby byli v rámci tohoto 
posouzení ještě před využitím umělé 
inteligence konzultováni pracovníci a 
jejich zástupci, kterým budou poskytnuty 
dostatečné informace;

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, pracovní 
místa a pracovní toky; považuje za 
nezbytné, aby byli v rámci tohoto 
posouzení ještě před využitím umělé 
inteligence konzultováni pracovníci a 
sociální partneři, kterým budou 
poskytnuty dostatečné informace; považuje 
za nezbytné, aby byla všem dotčeným 
zaměstnancům poskytována odborná 
příprava při zavádění nových technologií 
umělé inteligence na pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, pracovní 
místa a pracovní toky; považuje za 
nezbytné, aby byli v rámci tohoto 
posouzení ještě před využitím umělé 
inteligence konzultováni pracovníci a 
jejich zástupci, kterým budou poskytnuty 
dostatečné informace;

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, pracovní 
místa a pracovní toky; považuje za 
nezbytné, aby v rámci tohoto posouzení 
ještě před využitím umělé inteligence 
pracovníci a jejich zástupci obdrželi 
dostatečné informace a aby se aktivně 
podíleli na navrhování, vývoji a zavádění 
těchto aplikací, což zajistí respektování 
lidské složky a osobních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Daniela Rondinelli
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, pracovní 
místa a pracovní toky; považuje za 
nezbytné, aby byli v rámci tohoto 
posouzení ještě před využitím umělé 
inteligence konzultováni pracovníci a 
jejich zástupci, kterým budou poskytnuty 
dostatečné informace;

1. zdůrazňuje, že je třeba preventivně 
a důkladně posoudit všechny případné 
negativní dopady a veškeré důsledky 
využívání umělé inteligence v podnicích a 
ve veřejné správě, pokud jde o pracovníky, 
pracovní místa, organizaci a pracovní 
toky; považuje za nezbytné, aby byli v 
rámci tohoto posouzení ještě před využitím 
umělé inteligence preventivně 
konzultováni pracovníci a jejich zástupci, 
kterým budou poskytnuty dostatečné 
informace;

Or. it

Pozměňovací návrh 47
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, pracovní 
místa a pracovní toky; považuje za 
nezbytné, aby byli v rámci tohoto 
posouzení ještě před využitím umělé 
inteligence konzultováni pracovníci a 
jejich zástupci, kterým budou poskytnuty 
dostatečné informace;

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, pracovní 
místa a pracovní toky; považuje za 
nezbytné, aby byli v rámci tohoto 
posouzení ještě před využitím umělé 
inteligence konzultováni sociální partneři, 
kterým budou poskytnuty dostatečné 
informace;

Or. es

Pozměňovací návrh 48
Ádám Kósa
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, pracovní 
místa a pracovní toky; považuje za 
nezbytné, aby byli v rámci tohoto 
posouzení ještě před využitím umělé 
inteligence konzultováni pracovníci a 
jejich zástupci, kterým budou poskytnuty 
dostatečné informace;

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, včetně 
jejich dopadu na rovnováhu mezi 
pracovním a soukromým životem, 
pracovní místa a pracovní toky; považuje 
za nezbytné, aby byli v rámci tohoto 
posouzení ještě před využitím umělé 
inteligence konzultováni pracovníci a 
jejich zástupci, kterým budou poskytnuty 
dostatečné informace, a to s ohledem na 
to, že zaměstnanci mají právo kontrolovat 
své vlastní údaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, pracovní 
místa a pracovní toky; považuje za 
nezbytné, aby byli v rámci tohoto 
posouzení ještě před využitím umělé 
inteligence konzultováni pracovníci a 
jejich zástupci, kterým budou poskytnuty 
dostatečné informace;

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, pracovní 
místa a pracovní toky, jakož i o 
financování sociálních systémů v 
členských státech; považuje za nezbytné, 
aby byli v rámci tohoto posouzení ještě 
před využitím umělé inteligence 
konzultováni pracovníci a jejich zástupci, 
kterým budou poskytnuty dostatečné 
informace;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 50
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, pracovní 
místa a pracovní toky; považuje za 
nezbytné, aby byli v rámci tohoto 
posouzení ještě před využitím umělé 
inteligence konzultováni pracovníci a 
jejich zástupci, kterým budou poskytnuty 
dostatečné informace;

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, pracovní 
místa a pracovní toky; považuje za 
nezbytné, aby byli v rámci tohoto 
posouzení ještě před využitím umělé 
inteligence konzultováni pracovníci a 
jejich zástupci, kterým budou poskytnuty 
dostatečné informace; zdůrazňuje, že 
zavádění umělé inteligence musí být 
transparentní a že systémy umělé 
inteligence na pracovišti nesmí narušovat 
soukromí a důstojnost pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, pracovní 
místa a pracovní toky; považuje za 
nezbytné, aby byli v rámci tohoto 
posouzení ještě před využitím umělé 
inteligence konzultováni pracovníci a 
jejich zástupci, kterým budou poskytnuty 
dostatečné informace;

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, pracovní 
místa a pracovní toky; považuje za 
nezbytné, aby byli v rámci tohoto 
posouzení ještě před využitím umělé 
inteligence konzultováni pracovníci a 
jejich zástupci, kterým budou poskytnuty 
dostatečné informace od začátku 
rozhodovacího procesu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, pracovní 
místa a pracovní toky; považuje za 
nezbytné, aby byli v rámci tohoto 
posouzení ještě před využitím umělé 
inteligence konzultováni pracovníci a 
jejich zástupci, kterým budou poskytnuty 
dostatečné informace;

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně 
posoudit dopady a důsledky využívání 
umělé inteligence v podnicích a ve veřejné 
správě, pokud jde o pracovníky, pracovní 
místa a pracovní toky; považuje za 
nezbytné, aby byli v rámci tohoto 
posouzení a v rámci sociálního dialogu 
ještě před využitím umělé inteligence 
konzultováni pracovníci a jejich zástupci, 
kterým budou poskytnuty dostatečné 
informace;

Or. sl

Pozměňovací návrh 53
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. považuje lidskou důstojnost za 
základní hodnotu a lidskou kontrolu za 
základní zásadu revolučního 
technologického pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. uznává, že shromažďování, správa 
a analýza údajů zahrnují etické otázky a 
výzvy a mohou mít vliv na práva 
pracovníků, jako je právo na soukromí; 
domnívá se, že shromažďování a správa 
údajů pracovníků by měly být chráněny 
také kolektivními smlouvami a právními 
předpisy, které zajistí transparentnost, 
sledovatelnost a odpovědnost, jakož i 
kontrolu vlastních údajů ze strany 
zaměstnanců, a to i v případě ukončení 
smluv, a povinností společností, které by 
měly podléhat auditu; rovněž by měla být 
pravidelně sledována analýza údajů, aby 
se zabránilo předsudkům a přímé i 
nepřímé diskriminaci, a měla by být 
zajištěna nápravná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá k vytvoření řídicího orgánu 
pro umělou inteligenci na úrovni 
společností, který by byl společně složen ze 
zástupců pracovníků a zaměstnavatelů a 
měl by za cíl sledovat vývoj, zavádění a 
používání umělé inteligence, robotiky a 
souvisejících technologií v rámci 
společností; úkoly a odpovědnost tohoto 
subjektu by mohly být případně doplněny 
do stávajících struktur pro dialog, jako 
jsou rady zaměstnanců;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. poukazuje na to, že vývoji, 
zavádění a realizaci systémů umělé 
inteligence, robotiky a souvisejících 
technologií by mělo předcházet komplexní 
posouzení rizik, které by hodnotilo jejich 
dopad na základní práva a pracovní 
podmínky, a to i pokud jde o zdraví a 
bezpečnost při práci, jakož i jejich sociální 
důsledky; posouzení by mělo zahrnovat 
rizika spojená s rozhodováním lidí a 
sociální diskriminací a rovněž hodnocení 
rizik vznikajících na úrovni zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, mohou však rovněž vést k 
nepřiměřenému a nezákonnému sledování 
pracovníků a k diskriminačnímu 
zacházení kvůli předpojatým algoritmům, 
včetně genderově předpojatých algoritmů, 
poškozovat důstojnost osob a narušovat 
jejich autonomii;

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají rozsáhlý 
vliv, který může být využit s cílem 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, může však rovněž mít negativní 
dopad na podniky a jejich pracovníky, 
neboť může poškozovat svobodu a 
důstojnost osob a narušovat jejich 
autonomii;

__________________
3 Evropský parlament, „Vzdělávání a 
zaměstnanost žen v oblasti věd, 
technologií a digitální ekonomiky, včetně 
umělé inteligence a jejích dopadů na 
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rovnost žen a mužů“ („Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“), duben 2020.

Or. es

Pozměňovací návrh 58
France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, mohou však rovněž vést k 
nepřiměřenému a nezákonnému sledování 
pracovníků a k diskriminačnímu 
zacházení kvůli předpojatým algoritmům, 
včetně genderově předpojatých 
algoritmů3, poškozovat důstojnost osob a 
narušovat jejich autonomii;

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, mohou však rovněž vést k 
nepřiměřenému a nezákonnému sledování 
pracovníků;

__________________
3 Evropský parlament, „Vzdělávání a 
zaměstnanost žen v oblasti věd, 
technologií a digitální ekonomiky, včetně 
umělé inteligence a jejích dopadů na 
rovnost žen a mužů“ („Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“), duben 2020.

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, mohou však rovněž vést k 
nepřiměřenému a nezákonnému sledování 
pracovníků a k diskriminačnímu zacházení 
kvůli předpojatým algoritmům, včetně 
genderově předpojatých algoritmů3, 
poškozovat důstojnost osob a narušovat 
jejich autonomii;

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života všech pracovníků, zejména pokud 
jde o zaměstnanost a sociální začlenění 
pracovníků se zdravotním postižením a 
přístupnost pro tyto pracovníky, jakož i o 
zlepšení rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem, zatímco mohou 
rovněž v souvislosti s pracovištěm 
vzbuzovat obavy, pokud jde o soukromí a 
zdraví a bezpečnost při práci, jako je 
právo na odpojení, a vést k 
diskriminačnímu zacházení nebo náboru 
pracovníků kvůli předpojatým algoritmům, 
včetně genderově a rasověpředpojatých 
algoritmů3; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, 
aby se osoby z různých prostředí, včetně 
žen, mladých lidí a osob se zdravotním 
postižením, podílely na vývoji, zavádění a 
používání umělé inteligence podporujícím 
začlenění;

__________________ __________________
3 Evropský parlament „Vzdělávání a 
zaměstnanost žen ve vědě, technologiích a 
digitální ekonomice, včetně umělé 
inteligence a jejího vlivu na rovnost žen a 
mužů“ („Education and employment of 
women in science, technology and the 
digital economy, including AI and its 
influence on gender equality“), duben 2020

3 Evropský parlament „Vzdělávání a 
zaměstnanost žen ve vědě, technologiích a 
digitální ekonomice, včetně umělé 
inteligence a jejího vlivu na rovnost žen a 
mužů“ („Education and employment of 
women in science, technology and the 
digital economy, including AI and its 
influence on gender equality“), duben 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, mohou však rovněž vést k 
nepřiměřenému a nezákonnému sledování 
pracovníků a k diskriminačnímu zacházení 
kvůli předpojatým algoritmům, včetně 
genderově předpojatých algoritmů3, 
poškozovat důstojnost osob a narušovat 
jejich autonomii;

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, mohou však, pokud jsou zneužity, 
rovněž vést k nepřiměřenému a 
nezákonnému sledování pracovníků a k 
diskriminačnímu zacházení kvůli 
předpojatým algoritmům a poškozovat 
důstojnost osob a narušovat jejich 
autonomii; zároveň poukazuje na to, že 
umělá inteligence má potenciál 
předcházet lidským předsudkům v 
náborových řízeních, může podporovat 
uchazeče na dálku, a to i v případě osob 
se zdravotním postižením, nalézt vhodné 
lidi pro daná pracovní místa na základě 
faktů, identifikovat a předvídat 
interoperabilitu dovedností, rysů a 
kompetencí, podporovat řízení lidských 
zdrojů a předvídat vývoj na trhu práce, a 
těm, kdo čelí změnám a výzvám na trhu 
práce, pomůže odpovědná umělá 
inteligence ve službách lidských zdrojů k 
aktivaci, transformaci, celoživotnímu 
učení a zaměstnatelnosti;

__________________
3 Evropský parlament „Vzdělávání a 
zaměstnanost žen ve vědě, technologiích a 
digitální ekonomice, včetně umělé 
inteligence a jejího vlivu na rovnost žen a 
mužů“ („Education and employment of 
women in science, technology and the 
digital economy, including AI and its 
influence on gender equality“), duben 
2020

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, mohou však rovněž vést k 
nepřiměřenému a nezákonnému sledování 
pracovníků a k diskriminačnímu zacházení 
kvůli předpojatým algoritmům, včetně 
genderově předpojatých algoritmů3, 
poškozovat důstojnost osob a narušovat 
jejich autonomii;

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, mohou však rovněž vést k 
nepřiměřenému a nezákonnému sledování 
pracovníků a k diskriminačnímu zacházení 
kvůli předpojatým algoritmům, včetně 
genderově nebo etnicky předpojatých 
algoritmů3 a algoritmů, které fungují na 
úkor zranitelných skupin a ohrožují 
soukromí a důstojnost pracovníků; dále je 
znepokojen tím, že umělá inteligence 
může poškozovat důstojnost osob a 
narušovat autonomii pracovníků a 
přispívat k psychickým zdravotním 
problémům, jako je vyhoření, profesní 
stres, nadměrná psychická zátěž a únava;

__________________ __________________
3 Evropský parlament „Vzdělávání a 
zaměstnanost žen ve vědě, technologiích a 
digitální ekonomice, včetně umělé 
inteligence a jejího vlivu na rovnost žen a 
mužů“ („Education and employment of 
women in science, technology and the 
digital economy, including AI and its 
influence on gender equality“), duben 2020

3 Evropský parlament „Vzdělávání a 
zaměstnanost žen ve vědě, technologiích a 
digitální ekonomice, včetně umělé 
inteligence a jejího vlivu na rovnost žen a 
mužů“ („Education and employment of 
women in science, technology and the 
digital economy, including AI and its 
influence on gender equality“), duben 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, mohou však rovněž vést k 

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, mohou však rovněž vést k 
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nepřiměřenému a nezákonnému sledování 
pracovníků a k diskriminačnímu zacházení 
kvůli předpojatým algoritmům, včetně 
genderově předpojatých algoritmů3, 
poškozovat důstojnost osob a narušovat 
jejich autonomii;

nepřiměřenému a nezákonnému sledování 
pracovníků a k diskriminačnímu zacházení 
kvůli předpojatým algoritmům, včetně 
genderově předpojatých algoritmů a 
algoritmů, které fungují na úkor 
zranitelných skupin a mohou ohrožovat 
soukromí a důstojnost pracovníků; dále je 
znepokojen tím, že umělá inteligence 
může poškozovat důstojnost osob a 
narušovat autonomii pracovníků a 
přispívat k psychickým zdravotním 
problémům, jako je vyhoření, profesní 
stres, nadměrná psychická zátěž a únava;

__________________
3 Evropský parlament „Vzdělávání a 
zaměstnanost žen ve vědě, technologiích a 
digitální ekonomice, včetně umělé 
inteligence a jejího vlivu na rovnost žen a 
mužů“ („Education and employment of 
women in science, technology and the 
digital economy, including AI and its 
influence on gender equality“), duben 
2020

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, mohou však rovněž vést k 
nepřiměřenému a nezákonnému sledování 
pracovníků a k diskriminačnímu zacházení 
kvůli předpojatým algoritmům, včetně 
genderově předpojatých algoritmů3, 
poškozovat důstojnost osob a narušovat 
jejich autonomii;

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, a poukazuje na to, že na tyto 
technologie se nadále vztahují právní 
předpisy o používání údajů a soukromí, 
jako je obecné nařízení o ochraně údajů, 
aby se předešlo situacím vedoucím k 
nepřiměřenému a nezákonnému sledování 
pracovníků a k diskriminačnímu zacházení 
kvůli předpojatým algoritmům, včetně 
genderově předpojatých algoritmů3, 
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poškozovat důstojnost osob a narušovat 
jejich autonomii;

__________________ __________________
3 Evropský parlament „Vzdělávání a 
zaměstnanost žen ve vědě, technologiích a 
digitální ekonomice, včetně umělé 
inteligence a jejího vlivu na rovnost žen a 
mužů“ („Education and employment of 
women in science, technology and the 
digital economy, including AI and its 
influence on gender equality“), duben 2020

3 Evropský parlament „Vzdělávání a 
zaměstnanost žen ve vědě, technologiích a 
digitální ekonomice, včetně umělé 
inteligence a jejího vlivu na rovnost žen a 
mužů“ („Education and employment of 
women in science, technology and the 
digital economy, including AI and its 
influence on gender equality“), duben 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, mohou však rovněž vést k 
nepřiměřenému a nezákonnému sledování 
pracovníků a k diskriminačnímu 
zacházení kvůli předpojatým algoritmům, 
včetně genderově předpojatých algoritmů3, 
poškozovat důstojnost osob a narušovat 
jejich autonomii;

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, mohou však rovněž vést k 
nepřiměřenému a nezákonnému sledování 
a monitorování pracovníků, což může 
vytvářet psychický stres a nejistotu 
ohledně pracovních míst a vést k  
diskriminačnímu zacházení kvůli 
předpojatým algoritmům, včetně 
genderově předpojatých algoritmů3, 
poškozovat důstojnost osob a narušovat 
jejich autonomii;

__________________ __________________
3 Evropský parlament „Vzdělávání a 
zaměstnanost žen ve vědě, technologiích a 
digitální ekonomice, včetně umělé 
inteligence a jejího vlivu na rovnost žen a 
mužů“ („Education and employment of 
women in science, technology and the 
digital economy, including AI and its 
influence on gender equality“), duben 2020

3 Evropský parlament „Vzdělávání a 
zaměstnanost žen ve vědě, technologiích a 
digitální ekonomice, včetně umělé 
inteligence a jejího vlivu na rovnost žen a 
mužů“ („Education and employment of 
women in science, technology and the 
digital economy, including AI and its 
influence on gender equality“), duben 2020
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Or. en

Pozměňovací návrh 65
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, mohou však rovněž vést k 
nepřiměřenému a nezákonnému sledování 
pracovníků a k diskriminačnímu zacházení 
kvůli předpojatým algoritmům, včetně 
genderově předpojatých algoritmů3, 
poškozovat důstojnost osob a narušovat 
jejich autonomii;

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, mohou však rovněž vést k 
nepřiměřenému a nezákonnému sledování 
pracovníků a k diskriminačnímu 
zacházení kvůli předpojatým algoritmům, 
včetně genderově předpojatých algoritmů3, 
poškozovat důstojnost osob a narušovat 
jejich autonomii; algoritmy umělé 
inteligence na pracovišti by měly být 
spravedlivé, transparentní a měly by 
respektovat sociální důsledky pro dotčené 
pracovníky;

__________________ __________________
3 Evropský parlament „Vzdělávání a 
zaměstnanost žen ve vědě, technologiích a 
digitální ekonomice, včetně umělé 
inteligence a jejího vlivu na rovnost žen a 
mužů“ („Education and employment of 
women in science, technology and the 
digital economy, including AI and its 
influence on gender equality“), duben 2020

3 Evropský parlament „Vzdělávání a 
zaměstnanost žen ve vědě, technologiích a 
digitální ekonomice, včetně umělé 
inteligence a jejího vlivu na rovnost žen a 
mužů“ („Education and employment of 
women in science, technology and the 
digital economy, including AI and its 
influence on gender equality“), duben 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, mohou však rovněž vést k 
nepřiměřenému a nezákonnému sledování 
pracovníků a k diskriminačnímu zacházení 
kvůli předpojatým algoritmům, včetně 
genderově předpojatých algoritmů3, 
poškozovat důstojnost osob a narušovat 
jejich autonomii;

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení 
v oblasti umělé inteligence mají potenciál 
zlepšovat pracovní podmínky a kvalitu 
života, mohou však rovněž vést k narušení 
organizace, dohledu a kontroly práce. Je 
třeba zdůraznit především riziko 
nepřiměřeného a nezákonného sledování 
pracovníků a diskriminačního zacházení 
kvůli předpojatým algoritmům, včetně 
genderově předpojatých algoritmů3, 
poškozování důstojnosti osob a 
narušování jejich autonomie;

__________________ __________________
3 Evropský parlament, „Vzdělávání a 
zaměstnanost žen v oblasti věd, technologií 
a digitální ekonomiky, včetně umělé 
inteligence a jejích dopadů na rovnost žen 
a mužů“ („Education and employment of 
women in science, technology and the 
digital economy, including AI and its 
influence on gender equality“), duben 
2020.

3 Evropský parlament, „Vzdělávání a 
zaměstnanost žen v oblasti věd, technologií 
a digitální ekonomiky, včetně umělé 
inteligence a jejích dopadů na rovnost žen 
a mužů“ („Education and employment of 
women in science, technology and the 
digital economy, including AI and its 
influence on gender equality“), duben 
2020.

Or. it

Pozměňovací návrh 67
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 2 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že příslušné orgány by měly 
mít přístup ke všem informacím týkajícím 
se údajů používaných pro odbornou 
přípravu, statistických modelů a 
teoretických zásad pro řešení umělé 
inteligence a empirické ověřování 
platnosti jejich výsledků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. Zdůrazňuje potřebu vyvinout 
spolehlivý certifikační systém založený na 
kontrolních postupech formulovaných 
podle zásady předběžné opatrnosti, který 
podnikům umožní potvrdit, že jejich 
produkty umělé inteligence jsou 
spolehlivé a bezpečné a přinášejí zásadní 
výhody pro celou komunitu.

Or. it

Pozměňovací návrh 69
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že v zájmu ochrany 
pracovníků před předsudky a přímou i 
nepřímou diskriminací v důsledku 
rozhodnutí umělé inteligence by měly být 
zavedeny mechanismy oznamování a 
sledování a odvolací postupy, zejména v 
případech, jako jsou nábor, povýšení nebo 
propouštění pracovníků a ochrana 
pracovníků před odvetnými opatřeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir



PE653.864v01-00 40/67 AM\1208075CS.docx

CS

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že umělá inteligence a 
robotika by měly respektovat lidskou 
důstojnost a autonomii, a vyzývá k přijetí 
jasných pravidel, která zabrání 
případnému zneužívání, jako je 
nepřiměřený a nezákonný dohled nad 
pracovníky, deviantní využívání tzv. 
„sociogenomiky“ nebo obcházení systémů 
pro sociální dialog;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit 
soubor pravidel pro umělou inteligenci, 
který zajistí jak sociální aspekty, tak 
konkurenceschopnost EU;

Or. sv

Pozměňovací návrh 72
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by mělo být povinné 
poskytovat uživatelům a spotřebitelům 
všechny relevantní informace o etických 
aspektech využití umělé inteligence, aby 

3. domnívá se, že by mělo být 
povinné, aby uživatelé a spotřebitelé byli 
informováni, pokud systém používá 
umělou inteligenci a související 
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mohli přijímat informovaná rozhodnutí; technologie, zejména systémy umělé 
inteligence, které pro své uživatele 
individualizují výrobek nebo službu, a to 
bez ohledu na to, zda mohou tuto 
personalizaci vypnout nebo omezit, a v 
případech, kdy jsou konfrontováni s 
technologií automatizovaného 
rozhodování, aby mohli činit informovaná 
rozhodnutí; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, 
aby odborníci používající algoritmy 
porozuměli tomu, jak jsou data používána 
a oceňována; domnívá se, že pracovníci 
by měli mít odpovídající odbornou 
přípravu a vzdělání ohledně různých 
otázek týkajících se využívání nástrojů 
umělé inteligence, které používají, a jejich 
dopadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by mělo být povinné 
poskytovat uživatelům a spotřebitelům 
všechny relevantní informace o etických 
aspektech využití umělé inteligence, aby 
mohli přijímat informovaná rozhodnutí;

3. domnívá se, že by mělo být povinné 
poskytovat uživatelům a spotřebitelům 
všechny relevantní informace o etických 
aspektech využití umělé inteligence, aby 
mohli přijímat informovaná a vědomá 
rozhodnutí. Aby bylo možné využít všech 
příležitostí, které nabízí digitální revoluce, 
je skutečně potřeba zahájit rozsáhlé 
procesy získávání počítačové gramotnosti 
se zvláštním důrazem na všechny 
znevýhodněné sociální kategorie, u 
kterých existuje nebezpečí sociální 
marginalizace kvůli nedostatku 
digitálních nástrojů a dovedností;

Or. it
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Pozměňovací návrh 74
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by mělo být povinné 
poskytovat uživatelům a spotřebitelům 
všechny relevantní informace o etických 
aspektech využití umělé inteligence, aby 
mohli přijímat informovaná rozhodnutí;

3. domnívá se, že by mělo být povinné 
poskytovat uživatelům a spotřebitelům 
všechny relevantní informace o etických 
aspektech využití umělé inteligence a 
procesu jejich navrhování, aby mohli 
přijímat informovaná rozhodnutí; 
doporučuje podporovat prostor pro dialog 
mezi všemi zúčastněnými stranami, který 
by zahrnoval občanskou společnost, s 
cílem zvýšit povědomí o etických výzvách, 
které představují umělá inteligence, 
robotika a související technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by mělo být povinné 
poskytovat uživatelům a spotřebitelům 
všechny relevantní informace o etických 
aspektech využití umělé inteligence, aby 
mohli přijímat informovaná rozhodnutí;

3. domnívá se, že by mělo být povinné 
poskytovat uživatelům a spotřebitelům 
všechny relevantní informace o etických 
aspektech využití umělé inteligence, aby 
mohli přijímat informovaná rozhodnutí; 
upozorňuje na narušení soukromí 
způsobené umělou inteligencí za účelem 
diskriminace;

Or. sl

Pozměňovací návrh 76
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by mělo být povinné 
poskytovat uživatelům a spotřebitelům 
všechny relevantní informace o etických 
aspektech využití umělé inteligence, aby 
mohli přijímat informovaná rozhodnutí;

3. domnívá se, že by mělo být povinné 
poskytovat uživatelům a spotřebitelům 
všechny smysluplné a relevantní informace 
o používání aplikací umělé inteligence, 
které se jich týkají, a o etických aspektech 
využití umělé inteligence, aby mohli 
přijímat informovaná rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by mělo být povinné 
poskytovat uživatelům a spotřebitelům 
všechny relevantní informace o etických 
aspektech využití umělé inteligence, aby 
mohli přijímat informovaná rozhodnutí;

3. domnívá se, že by mělo být povinné 
poskytovat uživatelům a spotřebitelům 
všechny relevantní informace v přístupné 
podobě o etických aspektech využití umělé 
inteligence, aby mohli přijímat 
informovaná rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by mělo být povinné 
poskytovat uživatelům a spotřebitelům 
všechny relevantní informace o etických 
aspektech využití umělé inteligence, aby 
mohli přijímat informovaná rozhodnutí;

3. domnívá se, že by mělo být povinné 
poskytovat uživatelům a spotřebitelům 
všechny relevantní informace o etických 
aspektech využití umělé inteligence ve 
snadno srozumitelné a přístupné podobě, 
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aby mohli přijímat informovaná 
rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by mělo být povinné 
poskytovat uživatelům a spotřebitelům 
všechny relevantní informace o etických 
aspektech využití umělé inteligence, aby 
mohli přijímat informovaná rozhodnutí;

3. domnívá se, že by mělo být povinné 
poskytovat uživatelům a spotřebitelům 
všechny relevantní informace, především o 
etických aspektech využití umělé 
inteligence, aby mohli přijímat 
informovaná rozhodnutí;

Or. es

Pozměňovací návrh 80
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by mělo být povinné 
poskytovat uživatelům a spotřebitelům 
všechny relevantní informace o etických 
aspektech využití umělé inteligence, aby 
mohli přijímat informovaná rozhodnutí;

3. domnívá se, že by mělo být povinné 
poskytovat uživatelům a spotřebitelům 
všechny relevantní informace o etických 
aspektech využití umělé inteligence, aby 
přijímali informovaná rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez
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Návrh stanoviska
Bod 3 – pododstavec 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že důvěryhodná umělá 
inteligence musí být spravedlivá, 
transparentní, bezpečná a zabezpečená a 
musí být v souladu se všemi platnými 
právními a správními předpisy, včetně 
obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů (GDPR) po celý životní cyklus 
systému, zejména je-li nasazena na 
pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je třeba řešit otázku, 
jaké standardy konkurenceschopnosti 
práce mohou být zapotřebí v oblasti 
zaměstnanosti, pokud jsou stávající lidské 
dovednosti uměle nebo dokonce geneticky 
rozvíjeny nebo přímo doplňovány, čímž se 
vytváří nepřekonatelná výhoda pro ty, 
kteří mají k těmto nástrojům a zásahům 
přístup, vzhledem k tomu, že lidská 
důstojnost je a musí být ústředním prvkem 
evropského přístupu a přístupu k lidským 
právům;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Eugenia Rodríguez Palop

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

3a. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby ti, kdo se podílejí na navrhování, 
vývoji a uvádění umělé inteligence na trh, 
jednali v souladu s etickými normami a 
kritérii sociální odpovědnosti; domnívá se, 
že vzdělávací programy by měly zahrnovat 
pochopení etiky a rozvoj dovedností pro 
etické účely, včetně uznávání 
předpojatosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir 
Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že možnosti řešení 
umělé inteligence se spoléhají na data 
velkého objemu, přičemž je zapotřebí 
kritické množství dat pro trénování 
algoritmů a ladění výsledků; vítá v tomto 
ohledu návrh Komise na vytvoření 
společného datového prostoru v EU s 
cílem posílit výměnu údajů a podpořit 
výzkum při plném respektování ochrany 
údajů pracovníků a zaměstnavatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

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

3a. domnívá se, že evropská agenda 
pro práci na dálku musí zohledňovat 
dopad umělé inteligence a souvisejících 
technologií na práci na dálku;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že rozvoj a šíření 
umělé inteligence nesmí omezovat přístup 
ke službám a výhodám;

Or. pl

Pozměňovací návrh 87
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje význam vzdělávání a 
průběžného učení pro rozvoj dovedností 
zítřka, zajištění doplňkovosti mezi lidmi a 
stroji na pracovišti a pro zajištění 
rekvalifikace pracovníků v odvětvích, 
která jsou silně zasažena rizikem 
automatizace; vyzývá proto k vytvoření 
programu evropských pracovních míst pro 
výuku umělé inteligence a celoevropského 
akademického výměnného programu 
umělé inteligence pro univerzitní sítě;
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Or. en

Pozměňovací návrh 88
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
zvyšování produktivity spojené s vývojem 
v oblasti umělé inteligence a robotiky a 
jejich využíváním nepřinášelo užitek 
pouze vlastníkům a akcionářům 
společností, ale rovněž společnosti jako 
celku, a to zejména v případech, kdy k 
němu dochází na úkor pracovních míst;

4. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
zvyšování produktivity spojené s vývojem 
v oblasti umělé inteligence a robotiky a 
jejich využíváním přinášelo užitek 
společnosti jako celku, včetně podniků a 
pracovníků, a to skrze podporu růstu a 
konkurenceschopnosti EU a vytváření 
kvalitních pracovních míst; konstatuje, že 
odvětví a povolání vyžadující střední nebo 
nižší úroveň dovedností jsou náchylnější k 
automatizaci; považuje za zásadní, aby 
členské státy za podpory Komise a ve 
spolupráci s příslušnými aktéry, jako jsou 
podniky a akademická obec, investovaly 
do vysoce kvalitního, reaktivního a 
inkluzivního vzdělávání, odborné přípravy 
a systémů celoživotního učení a politik 
zaměřených na zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikaci s cílem vybavit studenty a 
pracovníky základní gramotností, 
matematickou gramotností a digitálními 
dovednostmi, jakož i kompetencemi v 
oblasti věd, technologie, inženýrství a 
matematiky (STEM) a průřezovými 
měkkými dovednostmi, jako je podnikání, 
kreativita a kritické myšlení, aby se 
zabránilo zastarávání dovedností a 
zajistila zaměstnatelnost v 
transformovaných odvětvích 
orientovaných na budoucnost; vyzývá k 
tomu, aby v tomto ohledu hrála 
významnou úlohu aktualizovaná agenda 
dovedností pro Evropu a posílený VFR na 
období 2021–2027;



AM\1208075CS.docx 49/67 PE653.864v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
zvyšování produktivity spojené s vývojem 
v oblasti umělé inteligence a robotiky a 
jejich využíváním nepřinášelo užitek 
pouze vlastníkům a akcionářům 
společností, ale rovněž společnosti jako 
celku, a to zejména v případech, kdy k 
němu dochází na úkor pracovních míst;

4. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
zvyšování produktivity spojené s vývojem 
v oblasti umělé inteligence a robotiky a 
jejich využíváním sloužilo k rozvoji a 
růstu podniků, aniž by vedlo k úbytku 
pracovních míst, a aby přinášelo užitek 
společnosti jako celku;

Or. es

Pozměňovací návrh 90
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
zvyšování produktivity spojené s vývojem 
v oblasti umělé inteligence a robotiky a 
jejich využíváním nepřinášelo užitek pouze 
vlastníkům a akcionářům společností, ale 
rovněž společnosti jako celku, a to zejména 
v případech, kdy k němu dochází na úkor 
pracovních míst;

4. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
zvyšování produktivity spojené s vývojem 
v oblasti umělé inteligence a robotiky a 
jejich využíváním nepřinášelo užitek pouze 
vlastníkům a akcionářům společností, ale 
rovněž společnosti jako celku, a to zejména 
v případech, kdy k němu dochází na úkor 
pracovních míst; poukazuje zejména na to, 
že zaměstnanci by měli mít možnost 
podílet se na přerozdělování zisků 
společností prostřednictvím lepších mezd 
a kariérních možností, investic do 
dovedností, zkrácení pracovní doby nebo 
lepší rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem a že kolektivní 
vyjednávání a kolektivní smlouvy jsou 
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klíčem k začlenění sociálního pokroku a 
vysoce kvalitních pracovních míst s 
etickým přístupem k umělé inteligenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
zvyšování produktivity spojené s vývojem 
v oblasti umělé inteligence a robotiky a 
jejich využíváním nepřinášelo užitek pouze 
vlastníkům a akcionářům společností, ale 
rovněž společnosti jako celku, a to zejména 
v případech, kdy k němu dochází na úkor 
pracovních míst;

4. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
zvyšování produktivity spojené s vývojem 
v oblasti umělé inteligence a robotiky a 
jejich využíváním nepřinášelo užitek pouze 
vlastníkům a akcionářům společností, ale 
rovněž společnosti jako celku, a to zejména 
v případech, kdy k němu dochází na úkor 
pracovních míst, a v této souvislosti 
zdůrazňuje potřebu zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace pracovníků, které jim 
mohou pomoci používat digitální nástroje, 
udržet si pracovní místa nebo se učit, jak 
pracovat s ko-boty nebo s technologiemi 
založenými na umělé inteligenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
zvyšování produktivity spojené s vývojem 
v oblasti umělé inteligence a robotiky a 
jejich využíváním nepřinášelo užitek pouze 
vlastníkům a akcionářům společností, ale 
rovněž společnosti jako celku, a to zejména 

4. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
zvyšování produktivity spojené s vývojem 
v oblasti umělé inteligence a robotiky a 
jejich využíváním nepřinášelo užitek pouze 
vlastníkům a akcionářům společností, ale 
rovněž společnosti jako celku, a to zejména 
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v případech, kdy k němu dochází na úkor 
pracovních míst;

v případech, kdy k němu dochází na úkor 
pracovních míst; zdůrazňuje zásadní 
význam digitálních dovedností a 
celoživotního učení, které pomáhají 
pracovníkům přizpůsobit se měnícím se 
potřebám trhu práce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 93
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
zvyšování produktivity spojené s vývojem 
v oblasti umělé inteligence a robotiky a 
jejich využíváním nepřinášelo užitek pouze 
vlastníkům a akcionářům společností, ale 
rovněž společnosti jako celku, a to zejména 
v případech, kdy k němu dochází na úkor 
pracovních míst;

4. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
zvyšování produktivity spojené s vývojem 
v oblasti umělé inteligence a robotiky a 
jejich využíváním nepřinášelo užitek pouze 
vlastníkům a akcionářům společností, ale 
rovněž společnosti jako celku, a to zejména 
v případech, kdy k němu dochází na úkor 
pracovních míst; zdůrazňuje, že 
společnosti využívající umělou inteligenci 
mají odpovědnost za to, že dotčeným 
zaměstnancům zajistí nezbytnou 
rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
zvyšování produktivity spojené s vývojem 
v oblasti umělé inteligence a robotiky a 
jejich využíváním nepřinášelo užitek pouze 

4. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
zvyšování produktivity spojené s vývojem 
v oblasti umělé inteligence a robotiky a 
jejich využíváním nepřinášelo užitek pouze 
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vlastníkům a akcionářům společností, ale 
rovněž společnosti jako celku, a to zejména 
v případech, kdy k němu dochází na úkor 
pracovních míst;

vlastníkům a akcionářům společností, ale 
rovněž společnosti jako celku, především 
starším osobám, a to zejména v případech, 
kdy k němu dochází na úkor pracovních 
míst;

Or. sl

Pozměňovací návrh 95
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby se 
zabývaly dopadem technologií umělé 
inteligence, automatizace a robotiky z 
hlediska možných ztrát pracovních míst a 
větší nejistoty pracovních míst a aby 
přijaly opatření k zajištění dlouhodobé 
udržitelnosti vnitrostátních systémů 
sociální ochrany prostřednictvím reformy 
daní a sociálních příspěvků s cílem 
kompenzovat menší veřejné příjmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že acquis EU v oblasti 
zaměstnanosti a sociální acquis zůstává 
plně použitelné bez ohledu na zapojení 
umělé inteligence, a domnívá se, že 
Komise a členské státy by měly zajistit, 
aby bylo řádně prosazováno tam, kde je 
umělá inteligence využívána, a řešit 
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případné legislativní mezery;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá k přijetí aktualizované 
agendy dovedností pro Evropu a akčního 
plánu digitálního vzdělávání s cílem 
zajistit digitální gramotnost pracovníkům 
ve všech odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že je třeba čelit 
posunu a zastarávání dovedností a 
podporovat zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikaci pracovníků prostřednictvím 
programů vzdělávání a odborné přípravy; 
zdůrazňuje význam investic podniků do 
formální i neformální odborné přípravy a 
do celoživotního učení s cílem zajistit 
přiměřenou odbornou přípravu a 
transformaci pracovníků; vyzývá Komisi, 
aby posoudila vytvoření systému záruk 
zaměstnanosti EU na podporu členských 
států jednajících jako poslední možný 
zaměstnavatel pro řešení technologické 
nezaměstnanosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. požaduje, aby byla v souvislosti s 
novými technologiemi založenými na 
umělé inteligenci uplatňována zásada 
předběžné opatrnosti; zdůrazňuje, že 
umělou inteligenci musí vždy ovládat lidé 
a že rozhodnutí přijatá umělou inteligenci 
musí být vratná;

5. požaduje, aby byla v souvislosti s 
novými technologiemi založenými na 
umělé inteligenci uplatňována zásada 
předběžné opatrnosti; zdůrazňuje, že ve 
vztahu k využívání umělé inteligence by 
měl existovat přiměřený a rozumný lidský 
dohled a kontrola, aby byla zajištěna 
odpovědnost za rozhodování v oblasti 
umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. požaduje, aby byla v souvislosti s 
novými technologiemi založenými na 
umělé inteligenci uplatňována zásada 
předběžné opatrnosti; zdůrazňuje, že 
umělou inteligenci musí vždy ovládat lidé 
a že rozhodnutí přijatá umělou inteligenci 
musí být vratná;

5. požaduje, aby byla v souvislosti s 
novými technologiemi založenými na 
umělé inteligenci uplatňována zásada 
předběžné opatrnosti; zdůrazňuje, že 
umělou inteligenci musí vždy ovládat lidé 
a že rozhodnutí přijatá umělou inteligenci 
musí být zpochybnitelná a vratná; 
zdůrazňuje, že je třeba dodržovat 
bezpečnostní normy a zabezpečení pro 
umělou inteligenci, a podtrhuje význam 
pravidelných prověrek a kontrol v tomto 
ohledu, aby se zabránilo chybným 
výstupům umělé inteligence;

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. požaduje, aby byla v souvislosti s 
novými technologiemi založenými na 
umělé inteligenci uplatňována zásada 
předběžné opatrnosti; zdůrazňuje, že 
umělou inteligenci musí vždy ovládat lidé 
a že rozhodnutí přijatá umělou inteligenci 
musí být vratná;

5. požaduje, aby byla v souvislosti s 
novými technologiemi založenými na 
umělé inteligenci uplatňována zásada 
předběžné opatrnosti; zdůrazňuje, že 
umělou inteligenci musí vždy ovládat lidé 
a že rozhodnutí přijatá umělou inteligenci 
musí být vratná a že zaměstnavatelé musí 
vždy připravit pracovníky na práci s ko-
boty nebo na používání nové technologie 
založené na umělé inteligenci, a to 
bezpečně, a v případě, že tak neučiní, 
přijmout konečnou odpovědnost; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že pravidla týkající 
se odpovědnosti musí být jasně definována 
jak v případě pracovních úrazů, tak v 
případě škody způsobené třetím stranám;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. požaduje, aby byla v souvislosti s 
novými technologiemi založenými na 
umělé inteligenci uplatňována zásada 
předběžné opatrnosti; zdůrazňuje, že 
umělou inteligenci musí vždy ovládat lidé 
a že rozhodnutí přijatá umělou inteligenci 
musí být vratná;

5. požaduje, aby byla v souvislosti s 
novými technologiemi založenými na 
umělé inteligenci uplatňována zásada 
předběžné opatrnosti; zdůrazňuje, že 
umělou inteligenci musí vždy ovládat lidé 
a že rozhodnutí přijatá umělou inteligenci 
musí být vratná; zdůrazňuje, že žadatelé 
musí být řádně písemně informováni o 
tom, že je v průběhu přijímacích řízení 
použita umělá inteligence, a o tom, jak lze 
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v tomto případě požádat o lidský přezkum 
s cílem zvrátit automatizované 
rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. požaduje, aby byla v souvislosti s 
novými technologiemi založenými na 
umělé inteligenci uplatňována zásada 
předběžné opatrnosti; zdůrazňuje, že 
umělou inteligenci musí vždy ovládat lidé 
a že rozhodnutí přijatá umělou inteligenci 
musí být vratná;

5. požaduje, aby byla v souvislosti s 
novými technologiemi založenými na 
umělé inteligenci uplatňována zásada 
předběžné opatrnosti; zdůrazňuje, že 
umělou inteligenci musí vždy ovládat lidé 
a že rozhodnutí přijatá umělou inteligenci 
musí být zpochybnitelná a vratná 
příslušnými orgány a justicí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. požaduje, aby byla v souvislosti s 
novými technologiemi založenými na 
umělé inteligenci uplatňována zásada 
předběžné opatrnosti; zdůrazňuje, že 
umělou inteligenci musí vždy ovládat lidé 
a že rozhodnutí přijatá umělou inteligenci 
musí být vratná;

5. požaduje, aby byla v souvislosti s 
novými technologiemi založenými na 
umělé inteligenci uplatňována obezřetnost 
a zásada předběžné opatrnosti; zdůrazňuje, 
že umělou inteligenci musí vždy spravovat, 
ovládat a řídit lidé a že rozhodnutí přijatá 
umělou inteligenci musí být vratná;

Or. es
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Pozměňovací návrh 105
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby úzce 
spolupracovala s členskými státy při 
navrhování, provádění a prosazování 
evropských etických a bezpečnostních 
norem v oblasti umělé inteligence; 
konstatuje, že EU má potenciál stát se 
světovým lídrem, pokud jde o podporu 
sociálně odpovědného přístupu k této 
technologii a jejímu používání;

Or. pl

Pozměňovací návrh 106
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že žadatelé musí být 
řádně písemně informováni o tom, že je v 
průběhu přijímacích řízení použita umělá 
inteligence, a o tom, jak lze v tomto 
případě požádat o lidský přezkum s cílem 
zvrátit automatizované rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je třeba pečlivě 
chránit přímé vztahy mezi zaměstnavateli, 
odborníky, uživateli a klienty v citlivých 
odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k přijetí legislativního 
rámce pro etické aspekty využívání umělé 
inteligence na pracovišti, zejména pokud 
jde o práva a pracovní podmínky 
pracovníků.

6. vyzývá k přijetí aktualizovaného 
legislativního rámce přiměřeného novým 
výzvám týkajícím se etických aspektů 
využívání umělé inteligence na pracovišti, 
zejména pokud jde o práva a pracovní 
podmínky pracovníků. Zvláštní pozornost 
musí být věnována všem novým formám 
práce vyplývajícím ze zavádění nových 
digitálních technologií, například v 
případě pracovníků tzv. gig economy a 
platforem, pro které je nezbytné co 
nejdříve stanovit evropskou referenční 
normu. V této souvislosti musí být 
upřednostněno vymezení nových práv, 
jako je například právo na odpojení, které 
jsou nezbytné pro všechny nové typy 
„všudypřítomné“ práce.

Or. it

Pozměňovací návrh 109
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k přijetí legislativního 
rámce pro etické aspekty využívání umělé 
inteligence na pracovišti, zejména pokud 
jde o práva a pracovní podmínky 
pracovníků.

6. vyzývá k přijetí legislativního 
rámce pro etické aspekty využívání umělé 
inteligence na pracovišti, zejména pokud 
jde o práva a pracovní podmínky 
pracovníků; zdůrazňuje také, že tento 
legislativní rámec musí být založen na 
evropském acquis v oblasti ochrany 
údajů, zejména na obecném nařízení o 
ochraně údajů (nařízení (EU) 2016/679).

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k přijetí legislativního 
rámce pro etické aspekty využívání umělé 
inteligence na pracovišti, zejména pokud 
jde o práva a pracovní podmínky 
pracovníků.

6. vyzývá k přijetí legislativního 
rámce pro etické aspekty využívání umělé 
inteligence na pracovišti, zejména pokud 
jde o práva a pracovní podmínky 
pracovníků; poukazuje na to, že je 
nezbytné, aby byl tento legislativní rámec 
v souladu s pravidly ochrany osobních 
údajů a respektoval soukromí pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k přijetí legislativního 
rámce pro etické aspekty využívání umělé 

6. vyzývá k přijetí legislativního 
rámce pro etické aspekty využívání umělé 
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inteligence na pracovišti, zejména pokud 
jde o práva a pracovní podmínky 
pracovníků.

inteligence na pracovišti, zejména pokud 
jde o práva a pracovní podmínky 
pracovníků, v souladu s přiměřeným 
přístupem založeným na posouzení rizik, 
jak je uvedeno v bílé knize Komise o 
umělé inteligenci.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k přijetí legislativního 
rámce pro etické aspekty využívání umělé 
inteligence na pracovišti, zejména pokud 
jde o práva a pracovní podmínky 
pracovníků.

6. vyzývá k tomu, aby se jakýkoli 
evropský legislativní rámec pro etické 
aspekty využívání umělé inteligence, 
robotiky a souvisejících technologií 
zabýval světem práce, zejména pokud jde o 
práva a pracovní podmínky pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k přijetí legislativního 
rámce pro etické aspekty využívání umělé 
inteligence na pracovišti, zejména pokud 
jde o práva a pracovní podmínky 
pracovníků.

6. vyzývá k přijetí legislativního 
rámce pro etické aspekty využívání, 
rozvoje a uplatňování umělé inteligence na 
pracovišti, zejména pokud jde o práva, 
důstojnost a pracovní podmínky 
pracovníků.

Or. es
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Pozměňovací návrh 114
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k přijetí legislativního 
rámce pro etické aspekty využívání umělé 
inteligence na pracovišti, zejména pokud 
jde o práva a pracovní podmínky 
pracovníků.

6. vyzývá k přijetí legislativního 
rámce pro etické aspekty využívání umělé 
inteligence na pracovišti, zejména pokud 
jde o práva a pracovní podmínky 
pracovníků při respektování autonomie 
sociálních partnerů a kolektivních smluv.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k přijetí legislativního 
rámce pro etické aspekty využívání umělé 
inteligence na pracovišti, zejména pokud 
jde o práva a pracovní podmínky 
pracovníků.

6. zdůrazňuje, že údaje se nezastaví 
na státních hranicích, a vyzývá k přijetí 
evropského legislativního rámce pro etické 
aspekty využívání umělé inteligence na 
pracovišti, zejména pokud jde o práva a 
pracovní podmínky pracovníků.

Or. sl

Pozměňovací návrh 116
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k přijetí legislativního 
rámce pro etické aspekty využívání umělé 
inteligence na pracovišti, zejména pokud 

6. vyzývá k přijetí legislativního 
rámce pro etické aspekty využívání umělé 
inteligence na pracovišti, zejména pokud 
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jde o práva a pracovní podmínky 
pracovníků.

jde o práva a pracovní podmínky 
pracovníků, se zvláštním ohledem na 
práva pracovníků platforem.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 6 – pododstavec 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že agenda dovedností pro 
Evropu musí řešit výzvy spojené s 
adaptací a získáváním dovedností a 
znalostí s ohledem na ekologickou a 
digitální transformaci, včetně etických 
aspektů umělé inteligence, robotiky a 
souvisejících technologií; zdůrazňuje, že 
je třeba, aby etické aspekty umělé 
inteligence byly nedílnou součástí osnov 
jakéhokoli vzdělávacího systému a 
systému odborné přípravy vývojářů a osob 
pracujících s umělou inteligencí; považuje 
rovněž za důležité zajistit v tomto ohledu 
komplexní informování koncových 
uživatelů a spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. Pro lepší řízení přechodu ke stále 
systematičtějšímu využívání umělé 
inteligence ve výrobních procesech je 
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nezbytné zahájit co nejdříve vzdělávací 
kurzy a kurzy odborné přípravy, které 
zohlední možný vývoj ve světě práce a 
dokážou přesměrovat dovednosti 
pracovníků do odvětví s nízkým 
zastoupením umělé inteligence a 
robotizace (rekvalifikace a zvyšování 
kvalifikace), omezit dopad na úroveň 
zaměstnanosti a zajistit kvalitní pracovní 
místa a mzdy.

Or. it

Pozměňovací návrh 119
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet 
dovednosti pracovníků a jejich zástupců v 
oblasti umělé inteligence na pracovišti, 
což je zásadní pro zlepšení rozhodování a 
pro pracovní prostředí podporující 
začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že vývojáři, 
programátoři, subjekty s rozhodovací 
pravomocí a společnosti poskytující řešení 
v oblasti umělé inteligence a robotiky 
musí být informováni o své etické 
odpovědnosti, pokud jde o poskytování 
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řešení v oblasti umělé inteligence a 
robotiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. požaduje spojení nových 
technologií s humanitními 
antropologickými znalostmi, což umožní 
vymezit etiku inovací za účelem naší 
ochrany před odlidštěním společnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 122
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že za pomoci 
technologií založených na umělé 
inteligenci lze lépe využívat dovednosti a 
kompetence osob se zdravotním 
postižením, aby se zvýšila míra jejich 
zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez
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Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
nesmí žádným způsobem ovlivňovat výkon 
základních práv uznávaných v členských 
státech a na úrovni Unie, včetně práva na 
stávku nebo svobody stávkovat nebo činit 
jiné kroky, na něž se vztahují zvláštní 
systémy pracovněprávních vztahů v 
členských státech, v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a/nebo 
zvyklostmi, ani právo vyjednávat, uzavírat 
a vymáhat kolektivní smlouvy nebo 
podnikat kolektivní kroky v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a/nebo 
zvyklostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že technologie 
založené na umělé inteligenci na 
pracovišti, včetně aplikací používaných 
pro práci z domova, musí být přístupné 
všem, a to na základě návrhu pro všechny 
zásady;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyzývá k vytvoření právního rámce 
pro etické aspekty aplikací umělé 
inteligence na pracovišti s cílem zajistit 
rovné podmínky a spravedlivou 
hospodářskou soutěž na jednotném trhu, 
zejména pokud jde o práva pracovníků, 
pracovní podmínky a ochranu před 
nepřiměřeným a nezákonným dohledem; 
vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu 
konzultovala se sociálními partnery a 
dalšími zúčastněnými stranami, jako jsou 
výzkumní pracovníci a vývojáři, a aby 
prozkoumala potenciál digitálních 
technologií a umělé inteligence pro 
zvýšení blahobytu pracovníků, včetně 
lepšího přidělování úkolů, posílení rozvoje 
schopností a pracovních kapacit, jakož i 
snížení expozice škodlivým pracovním 
podmínkám;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. zdůrazňuje, že zvláštní pozornost je 
třeba věnovat údajům shromážděným na 
pracovišti za pomoci umělé inteligence, 
pokud se používá k rozhodování o 
lidských zdrojích; vyzývá Komisi, aby 
provedla analýzu potřeby zvláštních 
ustanovení o ochraně údajů na pracovišti 
v souvislosti s umělou inteligencí; 
zdůrazňuje, že pracovníci musí být 
vlastníky svých údajů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 127
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
nesmí prostřednictvím algoritmů posilovat 
nerovnost mezi ženami a muži a 
stereotypy tím, že přemění analogové 
předsudky na předsudky digitální;

Or. en


