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Módosítás 1
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
-A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-A. tekintettel az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére vonatkozó 
ENSZ-irányelvekre,

Or. en

Módosítás 2
Ádám Kósa

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a mindennapi életben és a 
munkahelyeken egyre terjed a mesterséges 
intelligencia (MI) felhasználása;

A. mivel a mindennapi életben és a 
munkahelyeken egyre terjed a mesterséges 
intelligencia (MI) felhasználása, a 
Covid19-válság bebizonyította, hogy a 
távmunka- és digitális munkavégzési 
platformok elengedhetetlenek a munka 
jövője szempontjából, valamint hogy 
minden távmunka-platformnak 
akadálymentesnek kell lennie a 
fogyatékossággal élők számára is;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a mindennapi életben és a 
munkahelyeken egyre terjed a mesterséges 
intelligencia (MI) felhasználása;

A. mivel a mindennapi életben és a 
munkahelyeken egyre terjed a mesterséges 
intelligencia (MI), a robotika és a 
kapcsolódó technológiák felhasználása;

Or. en

Módosítás 4
Daniela Rondinelli

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a mindennapi életben és a 
munkahelyeken egyre terjed a mesterséges 
intelligencia (MI) felhasználása;

A. mivel a mindennapi életben és a 
munkában folyamatosan egyre terjed a 
mesterséges intelligencia (MI) 
felhasználása;

Or. it

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

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel „a mesterséges intelligencia 
intelligens viselkedésre utaló rendszereket 
takar, amelyek konkrét célok eléréséhez 
elemzik a környezetüket és – bizonyos 
mértékű autonómiával – intézkedéseket 
hajtanak végre. A mesterséges 
intelligencián alapuló rendszerek lehetnek 
kizárólag szoftver-alapú rendszerek, 
amelyek a virtuális világban működnek 
(pl. hangasszisztensek, képelemző 
szoftverek, keresőprogramok, hang- és 
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arcfelismerő rendszerek), illetve a 
mesterséges intelligencia beépíthető 
hardvereszközökbe is (pl. fejlett robotok, 
autonóm járművek, drónok és a tárgyak 
internetéhez kapcsolódó 
alkalmazások).”1a

__________________
1aA Bizottság „Mesterséges intelligencia 
Európa számára” című közleménye 
(COM(2018) 237 final)

Or. en

Módosítás 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a mesterséges intelligencia 
(MI) a jövő technológiája, és várhatóan a 
polgárok és a társadalom javát szolgálja 
azáltal, hogy javítja az életminőséget, új 
foglalkoztatási lehetőségeket teremt, és 
fenntarthatóbb üzleti modelleket hoz létre;

Or. pl

Módosítás 7
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az MI jelentősen átalakítja 
majd a jelenlegi társadalmi-gazdasági 
struktúrákat, és megfelelő szabályozási 
keret hatálya alá kell, hogy tartozzon;

Or. en
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Módosítás 8
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az MI fontos eszköze az 
uniós versenyképesség megerősítésének;

Or. sv

Módosítás 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

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel megfelelő módon 
felhasználva az MI, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák hatalmas 
mértékben hozzájárulhatnak a polgárok 
életének javításával és EU-n belüli jólét 
előmozdításával kapcsolatos közös cél 
eléréséhez, valamint a zöld és a digitális 
gazdaság felé történő kettős átmenet 
kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a CEDEFOP európai 
készségekről és foglalkoztatásról szóló 
felmérése szerint az EU felnőtt 
alkalmazottjainak körülbelül 43%-a 
tapasztal új technológiákat, például 
újonnan bevezetett gépeket és IKT-
rendszereket  a munkahelyén; mivel tíz 
uniós munkavállaló közül körülbelül 
hétnek legalább közepes mértékű digitális 
készségekre van szüksége a munkájához;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ad. mivel az uniós polgárok átlagosan 
körülbelül egynegyede nem rendelkezik 
digitális készségekkel vagy ilyen készségei 
alacsony szintűek; mivel a digitális 
szakadéknak egyedi nemmel, 
hozzáférhetőséggel, életkorral kapcsolatos 
és földrajzi vonatkozásai vannak, 
amelyekkel foglalkozni kell;

Or. en

Módosítás 12
Ádám Kósa

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az MI gazdasági és 
társadalmi előnyökkel jár, ugyanakkor 
növeli a kihívások számát is;

B. mivel a munkahelyi új 
technológiák, például a felhőalapú 
számítástechnika, az MI, a dolgok 
internete és az 5G nagy lehetőségeket 
kínálnak a munkaerőpiac megfelelőbb 
működése szempontjából, gazdasági és 
társadalmi előnyökkel járnak, 
előmozdítják az inkluzív munkaerőpiacot, 
ugyanakkor új kockázatokat hordoznak, és 
számtalan kihívást felvetnek, amint az a 
közelmúltban a Covid19-világjárvány és 
az ennek következtében fokozódó 
távmunka kapcsán megmutatkozott, ez 
utóbbi ugyanis jelentős kihívást jelentett a 
vállalatok vagy intézmények teljes 
informatikai infrastruktúrája számára;

Or. en

Módosítás 13
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az MI gazdasági és 
társadalmi előnyökkel jár, ugyanakkor 
növeli a kihívások számát is;

B. mivel az MI gazdasági és 
társadalmi előnyökkel, továbbá új 
munkalehetőségekkel kellene, hogy 
járjon, ugyanakkor növeli a kihívások 
számát is;

Or. es

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

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés



AM\1208075HU.docx 9/69 PE653.864v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az MI gazdasági és 
társadalmi előnyökkel jár, ugyanakkor 
növeli a kihívások számát is;

B. mivel az MI potenciálisan 
gazdasági és társadalmi előnyökkel jár, 
például az egyenlőtlenségekkel szembeni 
küzdelem és az életminőség javítása 
tekintetében, ugyanakkor növeli a 
kihívások számát is; mivel az MI 
munkahelyi alkalmazása javíthatja a 
munkahelyi egészségvédelmet és 
biztonságot, ugyanakkor pedig 
felhasználható olyan munkavállalók 
teljesítményének nyomon követésére, 
értékelésére, előrejelzésére és irányítására 
is, akiknek a karrierjére és mentális 
jólétére nézve közvetlen, implicit 
következményekkel jár;

Or. en

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

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az MI gazdasági és 
társadalmi előnyökkel jár, ugyanakkor 
növeli a kihívások számát is;

B. mivel az MI gazdasági és 
társadalmi előnyökkel jár, ugyanakkor 
növeli a kihívások számát is; mivel az MI 
gazdasági és társadalmi előnyöket kínál, 
ugyanakkor számos kihívást jelent, és az 
új MI-alkalmazásoknak nem szabad 
negatív hatással lenniük a jelenlegi 
munkakörülményekre;

Or. en

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

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az MI gazdasági és 
társadalmi előnyökkel jár, ugyanakkor 
növeli a kihívások számát is;

B. mivel az MI gazdasági és 
társadalmi előnyökkel és lehetőségekkel 
jár mind a vállalkozások, mind a 
munkavállalók számára, ugyanakkor 
növeli a kihívások számát is;

Or. en

Módosítás 17
Daniela Rondinelli

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az MI gazdasági és 
társadalmi előnyökkel jár, ugyanakkor 
növeli a kihívások számát is;

B. mivel az MI gazdasági és 
társadalmi előnyökkel jár, ugyanakkor 
növeli az etikai, gazdasági, társadalmi, 
foglalkoztatási és jogi problémák számát 
is;

Or. it

Módosítás 18
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a mesterséges intelligencia 
európai megközelítésének kiemelten kell 
kezelnie a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos etikai szempontokat és 
dilemmákat annak biztosítása érdekében, 
hogy az emberközpontú legyen, növelje az 
emberek jólétét, a biztonság érzetét, a 
társadalom és a környezet jólétét, és teljes 
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mértékben tiszteletben tartsa az EU 
alapvető jogait és értékeit;

Or. pl

Módosítás 19
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a mesterséges intelligencia, 
az automatizálás, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák használatát az 
emberi jogok mint alapvető érték 
tiszteletben tartásának kell irányítania, a 
munka területén is;

Or. en

Módosítás 20
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a munka hatékonyságának 
értéke nem vezethet dehumanizált digitális 
jövőhöz;

Or. en

Módosítás 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel csak úgy lehet kiaknázni a 
mesterséges intelligencia nyújtotta 
valamennyi lehetőséget, ha a felhasználók 
tudatában vannak az e technológiában 
rejlő lehetséges előnyöknek és 
kihívásoknak; mivel ezt a kérdést be kell 
építeni az oktatási folyamatba, többek 
között a digitális kirekesztés elleni 
küzdelem kapcsán, és európai szintű 
tájékoztató kampányokat kell folytatni, 
amelyek pontos képet adnak a mesterséges 
intelligencia fejlesztésének valamennyi 
aspektusáról;

Or. pl

Módosítás 22
Daniela Rondinelli

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az MI-megoldások és a 
robotika várhatóan nagy hatással lesznek a 
munkaerőpiacra1 és növelni fogják a 
speciálisan képzett munkaerő iránti 
szükségletet2;

C. mivel az MI-megoldások és a 
robotika várhatóan nagy hatással lesznek a 
munkaerőpiacra1, minden repetitív 
tevékenységben kiváltják az embert, 
együttműködő ember-gép 
munkarendszereket hoznak létre, és 
növelni fogják a speciálisan képzett 
munkaerő iránti szükségletet2;

__________________ __________________
1STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: Issues and initiatives” (A 
mesterséges intelligencia etikája: kérdések 
és kezdeményezések), 2020. március.

1STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: Issues and initiatives” (A 
mesterséges intelligencia etikája: kérdések 
és kezdeményezések), 2020. március.

2Európai Parlament, „Encouraging STEM 
studies for the labour market” (A STEM-
tanulmányok ösztönzése a munkaerőpiac 
céljára), 2015. március.

2Európai Parlament, „Encouraging STEM 
studies for the labour market” (A STEM-
tanulmányok ösztönzése a munkaerőpiac 
céljára), 2015. március.
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Or. it

Módosítás 23
Ádám Kósa

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az MI-megoldások és a 
robotika várhatóan nagy hatással lesznek a 
munkaerőpiacra és növelni fogják a 
speciálisan képzett munkaerő iránti 
szükségletet2;

C. mivel az MI-megoldások és a 
robotika eleve nagy hatással vannak a 
munkaerőpiacra1 és növelni fogják a 
speciálisan képzett munkaerő iránti 
szükségletet, vagyis a munkavállalók 
továbbképzését és átképzését 
elengedhetetlenné teszik2;

__________________ __________________
1STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: Issues and initiatives” (A 
mesterséges intelligencia etikája: kérdések 
és kezdeményezések), 2020. március.

1STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: Issues and initiatives” (A 
mesterséges intelligencia etikája: kérdések 
és kezdeményezések), 2020. március.

2Európai Parlament, „Encouraging STEM 
studies for the labour market” (A STEM-
tanulmányok ösztönzése a munkaerőpiac 
céljára), 2015. március.

2Európai Parlament, „Encouraging STEM 
studies for the labour market” (A STEM-
tanulmányok ösztönzése a munkaerőpiac 
céljára), 2015. március.

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az MI-megoldások és a 
robotika várhatóan nagy hatással lesznek a 
munkaerőpiacra és növelni fogják a 
speciálisan képzett munkaerő iránti 

C. mivel az MI-megoldások és a 
robotika várhatóan szembeötlő hatással 
lesznek a munkaerőpiacra és növelni 
fogják a készségek és a speciálisan képzett 
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szükségletet2; munkaerő iránti szükségletet2;

__________________ __________________
1STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: Issues and initiatives” (A 
mesterséges intelligencia etikája: kérdések 
és kezdeményezések), 2020. március.

1STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: Issues and initiatives” (A 
mesterséges intelligencia etikája: kérdések 
és kezdeményezések), 2020. március.

2Európai Parlament, „Encouraging STEM 
studies for the labour market” (A STEM-
tanulmányok ösztönzése a munkaerőpiac 
céljára), 2015. március.

2Európai Parlament, „Encouraging STEM 
studies for the labour market” (A STEM-
tanulmányok ösztönzése a munkaerőpiac 
céljára), 2015. március.

Or. en

Módosítás 25
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az MI-megoldások és a 
robotika várhatóan nagy hatással lesznek a 
munkaerőpiacra1 és növelni fogják a 
speciálisan képzett munkaerő iránti 
szükségletet2;

C. mivel az MI-megoldások és a 
robotika várhatóan nagy hatással lesznek a 
munkaerőpiacra1 és növelni fogják a 
speciálisan képzett munkaerő és a konkrét 
készségek, különösen a digitális készségek 
iránti szükségletet2;

__________________ __________________

STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: Issues and initiatives” (A 
mesterséges intelligencia etikája: kérdések 
és kezdeményezések), 2020. március.

STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: Issues and initiatives” (A 
mesterséges intelligencia etikája: kérdések 
és kezdeményezések), 2020. március.

Európai Parlament, „Encouraging STEM 
studies for the labour market” (A STEM-
tanulmányok ösztönzése a munkaerőpiac 
céljára), 2015. március.

Európai Parlament, „Encouraging STEM 
studies for the labour market” (A STEM-
tanulmányok ösztönzése a munkaerőpiac 
céljára), 2015. március.

Or. pl

Módosítás 26
Margarita de la Pisa Carrión
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Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az MI-megoldások és a 
robotika várhatóan nagy hatással lesznek a 
munkaerőpiacra és növelni fogják a 
speciálisan képzett munkaerő iránti 
szükségletet2;

C. mivel az MI-megoldások és a 
robotika várhatóan nagy hatással lesznek a 
munkaerőpiacra, csökkenthetik a meglévő 
munkahelyek iránti szükségletet, főként a 
hagyományos és rutinmunkák, továbbá 
automatizálható munkák vonatkozásában, 
és növelni fogják a speciálisan képzett 
munkaerő iránti szükségletet2;

__________________ __________________
1 STOA: „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» (A 
mesterséges intelligencia etikai kérdései: 
problémák és kezdeményezések), 2020. 
március.

1 STOA: „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» (A 
mesterséges intelligencia etikai kérdései: 
problémák és kezdeményezések), 2020. 
március.

2Európai Parlament: „Encouraging STEM 
studies for the labour market” (A STEM-
tanulmányok ösztönzése a munkaerőpiac 
céljára), 2015. március.

2Európai Parlament: „Encouraging STEM 
studies for the labour market” (A STEM-
tanulmányok ösztönzése a munkaerőpiac 
céljára), 2015. március.

Or. es

Módosítás 27
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az MI-megoldások és a 
robotika várhatóan nagy hatással lesznek a 
munkaerőpiacra és növelni fogják a 
speciálisan képzett munkaerő iránti 
szükségletet2;

C. mivel az Mi-megoldások,, az 
automatizálás és a robotika várhatóan nagy 
hatással lesznek a munkaerőpiacra és 
növelni fogják a speciálisan képzett 
munkaerő iránti szükségletet2;

__________________ __________________
1STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: Issues and initiatives” (A 
mesterséges intelligencia etikája: kérdések 
és kezdeményezések), 2020. március.

1STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: Issues and initiatives” (A 
mesterséges intelligencia etikája: kérdések 
és kezdeményezések), 2020. március.
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2Európai Parlament, „Encouraging STEM 
studies for the labour market” (A STEM-
tanulmányok ösztönzése a munkaerőpiac 
céljára), 2015. március.

2Európai Parlament, „Encouraging STEM 
studies for the labour market” (A STEM-
tanulmányok ösztönzése a munkaerőpiac 
céljára), 2015. március.

Or. en

Módosítás 28
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel az olyan vállalkozásoknál 
foglalkoztatott munkavállalók 42%-a, 
amelyek üzleti folyamataikban 
alkalmazzák az MI-t, úgy véli, hogy az 
ilyen tevékenységek etikai kérdéseket 
vetnek fel, amelyekkel foglalkozni kell; 
mivel a munkáltatók 28%-a úgy véli, hogy 
az MI alkalmazása nem vált teljes körűvé 
az erre vonatkozó etikai szabályok hiánya 
miatt1a;
_________________________
1a Capgemini Research Institute, „Why 
addressing ethical questions in AI will 
benefit organizations” [Miért jó a 
szervezeteknek, ha foglalkoznak az MI 
etikai vonatkozásaival], 2019. július.

Or. en

Módosítás 29
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel az MI bevezetése csökkenti a 
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munkavállalók feladatainak végrehajtási 
jellegét és azokat összetettebbé teszi, a 
kutatás1a szerint az MI több 
„technostressz”-hez vezet, különösen a 
kevésbé képzett és idős munkavállalók 
esetében;
__________________
1a Meylemans, Lise; Vanderstukken, 
Arne; Vereycken, Yennef; Ramioul, 
Monique; 2019. Aanwezigheid en impact 
van nieuwe technologieën in sectoren van 
ACV-CSC METEA. 

Or. en

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

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a foglalkoztatási helyzet 
gyorsan alakul, és a becslések szerint az 
általános iskolát most megkezdő 
gyermekek 65%-a teljesen új típusú, ma 
még nem létező munkakörben fog 
dolgozni1a;
__________________
1a Világgazdasági Fórum, „The future of 
jobs” [A munkakörök jövője] 
2018. szeptember.

Or. en

Módosítás 31
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel az MI-nek olyan tisztességes 
és igazságos átmenetre kell irányulnia, 
amely minden fajta foglalkoztatási és 
gazdasági ágazatban a munkavállalók 
igényeit célozza meg, és magas színvonalú 
munkát biztosít, amelyben senki sem 
marad le;

Or. en

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

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel az OECD ajánlásokat 
fogalmazott meg a mesterséges 
intelligencia vonatkozásában1a;
__________________
1a OECD, „Recommendation of the 
Council on Artificial Intelligence” [A 
Tanács ajánlásai a mesterséges 
intelligenciáról], 2019, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instr
uments/OECD-LEGAL-0449.

Or. en

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

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel az MI stratégiai prioritást 
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képez, tekintve, hogy a polgárok és a 
társadalom számára előnyösnek kell, hogy 
bizonyuljon, növelve a versenyképességet, 
munkalehetőségeket és gazdasági jólétet 
teremtve;

Or. en

Módosítás 34
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Véleménytervezet
C c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cc. mivel az Európai Unió Tanácsa 
ösztönzi egy etikai és emberközpontú 
megközelítés előmozdítását az MI 
vonatkozásában1a;
__________________
1a Az Európai Unió Tanácsa, „Európa 
digitális jövőjének alakítása – A Tanács 
következtetései”, 2020. június.

Or. en

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

Véleménytervezet
C c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cc. mivel az MI nemcsak könnyen 
helyettesít egyes munkaköröket számtalan 
területeken, hanem lehetőséget teremt 
több képzést és készséget igénylő 
munkakörökre is;

Or. en
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Módosítás 36
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Véleménytervezet
C d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cd. mivel uniós szinten nincsenek 
közös rendelkezések az MI munkahelyi 
alkalmazásáról, és ez piaci torzulásokhoz 
és versenyhátrányokhoz vezethet; mivel 
egységes szabályokra van szükség ahhoz, 
hogy a munkavállalóknak és a 
vállalatoknak megbízható szabályozási 
keret álljon a rendelkezésére;

Or. en

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

Véleménytervezet
C e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ce. mivel az uniós szintű szociális 
partnerek keretmegállapodást kötöttek a 
digitalizációról, amely többek között 
tartalmaz egy fejezetet „A mesterséges 
intelligencia és az emberi ellenőrzés 
garantálásának elve” témájáról1a;
__________________
1a Az európai szociális partnerek 
keretmegállapodása a digitalizációról, 
2020. június.

Or. en
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Módosítás 38
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Véleménytervezet
C f preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cf. mivel néhány tagállam már 
létrehozott külön testületeket az MI 
munkahelyi hatásainak nyomon 
követésére és értékelésére;

Or. en

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

Véleménytervezet
C g preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cg. mivel a munkavállalók és 
képviselőik gyakran nincsenek tudatában 
sem az MI alkalmazásoknak, sem ezek 
mögöttes funkcióinak és adatainak; mivel 
a tudatosság és a versenynyomás hiánya 
miatt egyes vállalatok az MI-t olyan 
módon alkalmazzák, hogy megsértik a 
meglévő előírásokat, például az 
adatvédelmet;

Or. en

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

Véleménytervezet
C h preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ch. mivel a nemek közötti eltérések és 
az egyenlőtlenségek leküzdésére irányuló 
erőfeszítések a digitális ágazatban nem 
elegendőek; mivel a nemek közötti 
különbség továbbra is fennáll az összes 
digitális technológia területén, különös 
tekintettel az MI-re, és ezáltal a belátható 
jövőben megszilárdul a digitális ágazat 
férfiak javára elfogultságot mutató 
irányultsága;

Or. en

Módosítás 41
Daniela Rondinelli

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza, hogy az MI-vel 
kapcsolatos európai megközelítésnek 
egyedinek, közösnek, etikusnak és 
antropocentrikusnak kell lennie. 
Konkrétan az ember kell, hogy minden 
innovációs folyamat hajtóereje és 
kedvezményezettje legyen;

Or. it

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

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
vállalatoknál és a közigazgatásban 

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
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használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra gyakorolt 
hatásainak, illetve következményeiknek 
alapos értékelésére; véleménye szerint 
ennek az értékelésnek elengedhetetlen 
része kell legyen a munkavállalókkal és 
képviselőikkel való konzultáció, illetve 
elegendő információ begyűjtése még az 
MI-alkalmazások használatba vétele előtt;

technológiák etikai aspektusaira 
vonatkozó bármely keret hatályának 
megfelelőnek és arányosnak kell lennie, 
és azt alaposan értékelni kell a jövőbeli 
innováció és a munkahelyteremtés 
akadályozásának elkerülése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy szükség van a 
vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI, robotika és kapcsolódó 
technológiák által többek között a 
munkavállalók, munkakörök és 
munkafolyamatokszempontjából jelentett 
lehetőségek és kihívások alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell, 
hogy legyen a szociális partnerekkel 
folytatandó konzultáció a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák alkalmazását érintő minden 
olyan európai vagy nemzeti jogalkotási 
vagy nem jogalkotási keret tekintetében, 
amely hatással van a munkahelyekre, és 
felkéri a szociális partnereket, hogy 
foglalkozzanak az MI etikai 
vonatkozásaival, valamint a gazdaságot és 
a foglalkoztatást érintő hatásaival, többek 
között adott esetben az ágazati és 
ágazatközi szintű közös 
munkaprogramjaikban;

Or. en

Módosítás 43
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
magán- és az állami szektorban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
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értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a munkavállalókkal és 
képviselőikkel való konzultáció, illetve 
elegendő információ begyűjtése még az 
MI-alkalmazások használatba vétele előtt;

értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a fogyasztókkal és a munkavállalók 
képviselőivel való konzultáció, illetve 
elegendő információ begyűjtése még az 
MI-alkalmazások használatba vétele előtt;

Or. en

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

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a munkavállalókkal és 
képviselőikkel való konzultáció, illetve 
elegendő információ begyűjtése még az 
MI-alkalmazások használatba vétele előtt;

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a munkavállalókkal és a szociális 
partnerekkel való konzultáció, illetve 
elegendő információ begyűjtése még az 
MI-alkalmazások használatba vétele előtt; 
szükségesnek tartja, hogy az összes 
érintett alkalmazott számára képzést 
biztosítsanak, ha a munkahelyen új MI-
technológiákat vezetnek be;

Or. en

Módosítás 45
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
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vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a munkavállalókkal és 
képviselőikkel való konzultáció, illetve 
elegendő információ begyűjtése még az 
MI-alkalmazások használatba vétele előtt;

vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a munkavállalók és képviselőik 
kellő tájékoztatása még az MI-
alkalmazások használatba vétele előtt, 
valamint aktív részvételük a tervezésben, 
fejlesztésben és telepítésben, biztosítva az 
emberi tevékenységek és a személyes 
jogok tiszteletben tartását;

Or. en

Módosítás 46
Daniela Rondinelli

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a munkavállalókkal és 
képviselőikkel való konzultáció, illetve 
elegendő információ begyűjtése még az 
MI-alkalmazások használatba vétele előtt;

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre, 
munkaszervezésre és munkafolyamatokra 
gyakorolt valamennyi lehetséges káros 
hatásának, illetve valamennyi 
következményeinek előzetes és alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a munkavállalókkal és 
képviselőikkel való előzetes konzultáció, 
illetve elegendő információ begyűjtése 
még az MI-alkalmazások használatba 
vétele előtt;

Or. it

Módosítás 47
Margarita de la Pisa Carrión
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a munkavállalókkal és 
képviselőikkel való konzultáció, illetve 
elegendő információ begyűjtése még az 
MI-alkalmazások használatba vétele előtt;

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a szociális partnerekkel való 
konzultáció, illetve elegendő információ 
begyűjtése még az MI-alkalmazások 
használatba vétele előtt;

Or. es

Módosítás 48
Ádám Kósa

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a munkavállalókkal és 
képviselőikkel való konzultáció, illetve 
elegendő információ begyűjtése még az 
MI-alkalmazások használatba vétele előtt;

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek – többek 
között a munka és a magánélet közötti 
egyensúlyra, a munkakörökre és 
munkafolyamatokra kifejtett hatásainak – 
alapos értékelésére; véleménye szerint 
ennek az értékelésnek elengedhetetlen 
része kell legyen a munkavállalókkal és 
képviselőikkel való konzultáció, illetve 
elegendő információ begyűjtése még az 
MI-alkalmazások használatba vétele előtt, 
figyelembe véve, hogy a 
munkavállalóknak joga van az adataik 
feletti ellenőrzéshez;
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Or. en

Módosítás 49
France Jamet

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a munkavállalókkal és 
képviselőikkel való konzultáció, illetve 
elegendő információ begyűjtése még az 
MI-alkalmazások használatba vétele előtt;

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra, valamint a 
tagállamok szociális rendszereinek 
finanszírozására gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a munkavállalókkal és 
képviselőikkel való konzultáció, illetve 
elegendő információ begyűjtése még az 
MI-alkalmazások használatba vétele előtt;

Or. fr

Módosítás 50
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a munkavállalókkal és 

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a munkavállalókkal és 



PE653.864v01-00 28/69 AM\1208075HU.docx

HU

képviselőikkel való konzultáció, illetve 
elegendő információ begyűjtése még az 
MI-alkalmazások használatba vétele előtt;

képviselőikkel való konzultáció, illetve 
elegendő információ begyűjtése még az 
MI-alkalmazások használatba vétele előtt; 
hangsúlyozza, hogy az MI telepítésének 
átláthatónak kell lennie, és a munkahelyi 
MI-rendszerek nem sérthetik a 
munkavállalók magánéletét és 
méltóságát;

Or. en

Módosítás 51
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a munkavállalókkal és 
képviselőikkel való konzultáció, illetve 
elegendő információ begyűjtése még az 
MI-alkalmazások használatba vétele előtt;

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a munkavállalókkal és 
képviselőikkel való konzultáció, illetve 
elegendő információ begyűjtése a 
döntéshozatali folyamat kezdetétől és még 
az MI-alkalmazások használatba vétele 
előtt;

Or. en

Módosítás 52
Romana Tomc

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
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vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a munkavállalókkal és 
képviselőikkel való konzultáció, illetve 
elegendő információ begyűjtése még az 
MI-alkalmazások használatba vétele előtt;

vállalatoknál és a közigazgatásban 
használatos MI-alkalmazások 
munkavállalókra, munkakörökre és 
munkafolyamatokra gyakorolt hatásainak, 
illetve következményeiknek alapos 
értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell 
legyen a munkavállalókkal és 
képviselőikkel való konzultáció, illetve a 
szociális párbeszéd keretében elegendő 
információ begyűjtése még az MI-
alkalmazások használatba vétele előtt;

Or. sl

Módosítás 53
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. az emberi méltóságot alapvető 
értéknek, az emberi ellenőrzést pedig a 
forradalmi technológiai fejlődés 
alapelvének tartja;

Or. en

Módosítás 54
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. elismeri, hogy az adatgyűjtés, -
kezelés és -elemzés etikai 
megfontolásokkal és kihívásokkal jár, és 
befolyásolhatja a munkavállalók jogait, 
például a magánélethez való jogot; úgy 
véli, hogy a munkavállalók adatainak 
gyűjtését és kezelését kollektív 
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szerződésekkel és szabályozással is védeni 
kell, biztosítva az átláthatóságot, a 
nyomon követhetőséget és az 
elszámoltathatóságot, valamint a 
munkavállalók saját adataik feletti 
ellenőrzését – többek között a szerződések 
felmondása esetén –, illetve a 
vállalkozások auditálásra vonatkozó 
kötelezettségét; az adatelemzést 
rendszeresen és szisztematikusan is 
nyomon kell követni a torzítás, valamint a 
közvetlen és közvetett hátrányos 
megkülönböztetés megelőzése érdekében, 
és biztosítani kell a korrekciós 
intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 55
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felszólít a munkavállalók és a 
munkáltatók képviselőiből álló, 
mesterséges intelligenciával foglalkozó, 
vállalati szintű irányító testületek 
létrehozására annak érdekében, hogy 
figyelemmel kísérjék a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák fejlesztését, telepítését és 
alkalmazását a vállalatokon belül; 
alternatívaként egy ilyen testület feladatát 
és felelősségét ki lehet egészíteni a 
párbeszéddel kapcsolatos meglévő 
struktúrákkal, például az üzemi 
tanácsokkal;

Or. en

Módosítás 56
Eugenia Rodríguez Palop
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Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. rámutat arra, hogy átfogó 
kockázatértékelést kell elvégezni a 
mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiai rendszerek 
fejlesztése, telepítése és megvalósítása 
előtt, értékelve azok alapvető jogokra és 
munkakörülményekre – ideértve a 
munkahelyi egészségvédelmet és 
biztonságot, valamint társadalmi 
következményeket is – gyakorolt hatását; 
az értékeléseknek tartalmazniuk kell az 
emberi döntéshozatalhoz és a társadalmi 
megkülönböztetéshez kapcsolódó 
kockázatokat, valamint a felmerülő 
munkahelyi kockázatokat;

Or. en

Módosítás 57
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 
hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét, noha a 
munkavállalók aránytalan és jogellenes 
megfigyeléséhez, (többek között nemi 
szempontból) elfogultságot tartalmazó 
algoritmusok révén diszkriminatív 
bánásmódhoz is vezethetnek – vagyis 
aláaknázhatják az emberi méltóságot és 
önállóságot;

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásoknak erőteljes befolyásuk van, 
amely felhasználható arra, hogy hogy 
javítsák a munkavégzés körülményeit és az 
élet minőségét, noha kedvezőtlen hatásuk 
lehet a vállalatra és az munkavállalókra, 
aláaknázhatják az emberi méltóságot és 
önállóságot;

__________________
3Európai Parlament: „Education and 
employment of women in science, 
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technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality” („A nők oktatási és 
foglalkoztatási helyzete a tudományban, a 
technológiában és a digitális 
gazdaságban, beleértve az MI-t és hatását 
a nemek közötti egyenlőségre”), 2020. 
április.

Or. es

Módosítás 58
France Jamet

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 
hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét, noha a munkavállalók 
aránytalan és jogellenes megfigyeléséhez, 
(többek között nemi szempontból) 
elfogultságot tartalmazó algoritmusok3 
révén diszkriminatív bánásmódhoz is 
vezethetnek – vagyis aláaknázhatják az 
emberi méltóságot és önállóságot;

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 
hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét, noha a munkavállalók 
aránytalan és jogellenes megfigyeléséhez is 
vezethetnek;

__________________
3Európai Parlament, „A nők oktatási és 
foglalkoztatási helyzete a tudományban, a 
technológiában és a digitális 
gazdaságban, beleértve az MI-t és hatását 
a nemek közötti egyenlőségre”, 2020. 
április.

Or. fr

Módosítás 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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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 
hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét, noha a 
munkavállalók aránytalan és jogellenes 
megfigyeléséhez, (többek között nemi 
szempontból) elfogultságot tartalmazó 
algoritmusok3 révén diszkriminatív 
bánásmódhoz is vezethetnek – vagyis 
aláaknázhatják az emberi méltóságot és 
önállóságot;

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 
hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét valamennyi 
munkavállaló számára, különösen a 
fogyatékkal élő munkavállalók 
foglalkoztatása és társadalmi befogadása, 
valamint a munka és a magánélet közötti 
egyensúly javítása tekintetében, noha a 
munkahellyel kapcsolatban aggályokat is 
felvetnek a magánélet és a munkahelyi 
egészség és biztonság tekintetében, 
ideértve például a lekapcsolódás jogát, 
valamint a többek között nemi és faji 
szempontból elfogult algoritmusok3 miatt 
diszkriminatív bánásmódot vagy felvételi 
eljárásokat; hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell a különféle háttérrel 
rendelkező személyek, köztük a nők, a 
fiatalok és a fogyatékosok bevonását az 
MI inkluzív fejlesztésébe, telepítésébe és 
használatába;

__________________ __________________
3Európai Parlament, „A nők oktatási és 
foglalkoztatási helyzete a tudományban, a 
technológiában és a digitális gazdaságban, 
beleértve az MI-t és hatását a nemek 
közötti egyenlőségre”, 2020. április.

3Európai Parlament, „A nők oktatási és 
foglalkoztatási helyzete a tudományban, a 
technológiában és a digitális gazdaságban, 
beleértve az MI-t és hatását a nemek 
közötti egyenlőségre”, 2020. április.

Or. en

Módosítás 60
Ádám Kósa

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 
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hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét, noha a munkavállalók 
aránytalan és jogellenes megfigyeléséhez, 
(többek között nemi szempontból) 
elfogultságot tartalmazó algoritmusok3 
révén diszkriminatív bánásmódhoz is 
vezethetnek – vagyis aláaknázhatják az 
emberi méltóságot és önállóságot;

hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét, noha visszaélésszerű 
felhasználás esetén a munkavállalók 
aránytalan és jogellenes megfigyeléséhez, 
ennek következtében pedig, elfogultságot 
tartalmazó algoritmusok révén 
diszkriminatív bánásmódhoz is vezethetnek 
– vagyis aláaknázhatják az emberi 
méltóságot és önállóságot; ugyanakkor 
rámutat arra, hogy az MI képes 
megakadályozni az emberi elfogultságot a 
munkaerő-felvételi eljárásokban, 
támogathatja a távoli alkalmazásokat, 
többek között a fogyatékosok számára is, a 
tények alapján történő 
összeegyeztethetőségnek köszönhetően 
képes megfeleltetni az embereket és a 
munkaköröket, a készségek, 
tulajdonságok és kompetenciák 
átjárhatóságát azonosítani tudja és előre 
tudja jelezni, támogathatja a 
humánerőforrás-menedzsmentet, és előre 
jelezheti a munkaerő-piaci fejleményeket, 
azok számára pedig, akik munkaerő-piaci 
változásokkal és kihívásokkal 
szembesülnek, a felelősségteljes MI az 
emberi erőforrásokkal kapcsolatos 
szolgáltatásokban hozzájárul az érintettek 
munkaerő-piaci aktiválásához, 
átállásához, egész életen át tartó 
tanulásához és foglalkoztathatóságához;

__________________
3Európai Parlament, „A nők oktatási és 
foglalkoztatási helyzete a tudományban, a 
technológiában és a digitális 
gazdaságban, beleértve az MI-t és hatását 
a nemek közötti egyenlőségre”, 2020. 
április.

Or. en

Módosítás 61
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 
hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét, noha a munkavállalók 
aránytalan és jogellenes megfigyeléséhez, 
(többek között nemi szempontból) 
elfogultságot tartalmazó algoritmusok 
révén diszkriminatív bánásmódhoz is 
vezethetnek – vagyis aláaknázhatják az 
emberi méltóságot és önállóságot;

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 
hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét, noha a munkavállalók 
aránytalan és jogellenes megfigyeléséhez, 
(többek között nemi vagy etnikai 
szempontból) elfogultságot tartalmazó 
algoritmusok és a kiszolgáltatott csoportok 
számára hátrányos, valamint a 
munkavállalók magánéletét és méltóságát 
veszélyeztető algoritmusok révén 
diszkriminatív bánásmódhoz is 
vezethetnek; aggodalmát fejezi ki továbbá 
amiatt, hogy az MI veszélyeztetheti a 
munkavállalók méltóságát és önállóságát, 
és hozzájárulhat mentális egészségügyi 
problémákhoz, például kiégéshez, 
foglalkozási stresszhez, pszichológiai 
túlterheléshez és fáradtsághoz;

__________________ __________________
3Európai Parlament, „A nők oktatási és 
foglalkoztatási helyzete a tudományban, a 
technológiában és a digitális gazdaságban, 
beleértve az MI-t és hatását a nemek 
közötti egyenlőségre”, 2020. április.

3Európai Parlament, „A nők oktatási és 
foglalkoztatási helyzete a tudományban, a 
technológiában és a digitális gazdaságban, 
beleértve az MI-t és hatását a nemek 
közötti egyenlőségre”, 2020. április.

Or. en

Módosítás 62
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 
hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét, noha a munkavállalók 
aránytalan és jogellenes megfigyeléséhez, 

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 
hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét, noha a munkavállalók 
aránytalan és jogellenes megfigyeléséhez, 
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(többek között nemi szempontból) 
elfogultságot tartalmazó algoritmusok 
révén diszkriminatív bánásmódhoz is 
vezethetnek – vagyis aláaknázhatják az 
emberi méltóságot és önállóságot;

(többek között nemi szempontból) 
elfogultságot tartalmazó algoritmusok és a 
kiszolgáltatott csoportok számára 
hátrányos, a munkavállalók magánéletét 
és méltóságát adott esetben veszélyeztető 
algoritmusok révén diszkriminatív 
bánásmódhoz is vezethetnek; aggodalmát 
fejezi ki továbbá amiatt, hogy az AI 
veszélyeztetheti a munkavállalók 
méltóságát és autonómiáját, és 
hozzájárulhat mentális egészségügyi 
problémákhoz, például kiégéshez, 
munkahelyi stresszhez, pszichológiai 
túlterheléshez és fáradtsághoz;

__________________
3Európai Parlament, „A nők oktatási és 
foglalkoztatási helyzete a tudományban, a 
technológiában és a digitális 
gazdaságban, beleértve az MI-t és hatását 
a nemek közötti egyenlőségre”, 2020. 
április.

Or. en

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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 
hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét, noha a 
munkavállalók aránytalan és jogellenes 
megfigyeléséhez, (többek között nemi 
szempontból) elfogultságot tartalmazó 
algoritmusok révén diszkriminatív 
bánásmódhoz is vezethetnek – vagyis 
aláaknázhatják az emberi méltóságot és 
önállóságot;

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 
hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét, és rámutat arra, hogy 
ezekre a technológiákra továbbra is az 
adathasználattal és a magánélettel 
kapcsolatos jogszabályok vonatkoznak, 
például az általános adatvédelmi rendelet, 
hogy elkerülhetők legyenek olyan 
helyzetek, amelyek a munkavállalók 
aránytalan és jogellenes megfigyeléséhez, 
(többek között nemi szempontból) 
elfogultságot tartalmazó algoritmusok3 
révén diszkriminatív bánásmódhoz 
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vezethetnek – vagyis aláaknázhatják az 
emberi méltóságot és önállóságot;

__________________ __________________
3Európai Parlament, „A nők oktatási és 
foglalkoztatási helyzete a tudományban, a 
technológiában és a digitális gazdaságban, 
beleértve az MI-t és hatását a nemek 
közötti egyenlőségre”, 2020. április.

3Európai Parlament, „A nők oktatási és 
foglalkoztatási helyzete a tudományban, a 
technológiában és a digitális gazdaságban, 
beleértve az MI-t és hatását a nemek 
közötti egyenlőségre”, 2020. április.

Or. en

Módosítás 64
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 
hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét, noha a munkavállalók 
aránytalan és jogellenes megfigyeléséhez, 
(többek között nemi szempontból) 
elfogultságot tartalmazó algoritmusok 
révén diszkriminatív bánásmódhoz is 
vezethetnek – vagyis aláaknázhatják az 
emberi méltóságot és önállóságot;

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 
hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét, noha – pszichológiai 
stresszt és munkahelyi bizonytalanságot 
okozva – a munkavállalók aránytalan és 
jogellenes megfigyeléséhez és nyomon 
követéséhez, (többek között nemi 
szempontból) elfogultságot tartalmazó 
algoritmusok3 révén diszkriminatív 
bánásmódhoz is vezethetnek – vagyis 
aláaknázhatják az emberi méltóságot és 
önállóságot, megsérthetik az emberi 
jogokat és értékeket, és veszélyeztethetik 
az emberi sokszínűséget;

__________________ __________________
3Európai Parlament, „A nők oktatási és 
foglalkoztatási helyzete a tudományban, a 
technológiában és a digitális gazdaságban, 
beleértve az MI-t és hatását a nemek 
közötti egyenlőségre”, 2020. április.

3Európai Parlament, „A nők oktatási és 
foglalkoztatási helyzete a tudományban, a 
technológiában és a digitális gazdaságban, 
beleértve az MI-t és hatását a nemek 
közötti egyenlőségre”, 2020. április.

Or. en
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Módosítás 65
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 
hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét, noha a munkavállalók 
aránytalan és jogellenes megfigyeléséhez, 
(többek között nemi szempontból) 
elfogultságot tartalmazó algoritmusok 
révén diszkriminatív bánásmódhoz is 
vezethetnek – vagyis aláaknázhatják az 
emberi méltóságot és önállóságot;

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 
hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét, noha a munkavállalók 
aránytalan és jogellenes megfigyeléséhez, 
(többek között nemi szempontból) 
elfogultságot tartalmazó algoritmusok 
révén diszkriminatív bánásmódhoz is 
vezethetnek – vagyis aláaknázhatják az 
emberi méltóságot és önállóságot; a 
munkahelyi MI-algoritmusoknak 
tisztességesnek és átláthatónak kell lennie, 
és tiszteletben kell tartaniuk az érintett 
munkavállalókkal kapcsolatos társadalmi 
vonatkozásokat;

__________________ __________________
3Európai Parlament, „A nők oktatási és 
foglalkoztatási helyzete a tudományban, a 
technológiában és a digitális gazdaságban, 
beleértve az MI-t és hatását a nemek 
közötti egyenlőségre”, 2020. április.

3Európai Parlament, „A nők oktatási és 
foglalkoztatási helyzete a tudományban, a 
technológiában és a digitális gazdaságban, 
beleértve az MI-t és hatását a nemek 
közötti egyenlőségre”, 2020. április.

Or. en

Módosítás 66
Daniela Rondinelli

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 
hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét, noha a munkavállalók 
aránytalan és jogellenes megfigyeléséhez, 

2. rámutat, hogy az MI-
megoldásokban benne rejlik a potenciál, 
hogy javítsák a munkavégzés körülményeit 
és az élet minőségét, noha torzulásokhoz is 
vezethetnek a munka megszervezésében, 
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(többek között nemi szempontból) 
elfogultságot tartalmazó algoritmusok3 
révén diszkriminatív bánásmódhoz is 
vezethetnek – vagyis aláaknázhatják az 
emberi méltóságot és önállóságot;

felügyeletében és ellenőrzésében. 
Konkrétan nyilvánvaló a munkavállalók 
aránytalan és jogellenes megfigyelésének 
és a velük való (többek között nemi 
szempontból) elfogultságot tartalmazó 
algoritmusok3 révén alkalmazott 
diszkriminatív bánásmódnak a kockázata 
– vagyis aláaknázhatják az emberi 
méltóságot és önállóságot;

__________________ __________________
3Európai Parlament, „A nők oktatási és 
foglalkoztatási helyzete a tudományban, a 
technológiában és a digitális gazdaságban, 
beleértve az MI-t és hatását a nemek 
közötti egyenlőségre”, 2020. április.

3Európai Parlament, „A nők oktatási és 
foglalkoztatási helyzete a tudományban, a 
technológiában és a digitális gazdaságban, 
beleértve az MI-t és hatását a nemek 
közötti egyenlőségre”, 2020. április.

Or. it

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

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza, hogy az illetékes 
hatóságoknak hozzáféréssel kell 
rendelkeznie a képzéshez felhasznált 
adatokhoz, a statisztikai modellekhez és az 
Mi-megoldásokkal, valamint ezek 
eredményei empirikus érvényességével 
kapcsolatos elméleti alapelvekhez;

Or. en

Módosítás 68
Daniela Rondinelli

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza egy olyan határozott 
tanúsítási rendszer kidolgozásának 
szükségességét, amely az elővigyázatosság 
elve alapján megfogalmazott tesztelési 
eljárásokon alapul, és amely lehetővé teszi 
a vállalatok számára, hogy igazolják, hogy 
mesterségesintelligencia-termékeik 
megbízhatóak és biztonságosak, és 
nagyobb haszonnal járnak az egész 
közösség számára;

Or. it

Módosítás 69
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a 
munkavállalók MI által hozott döntések 
miatti elfogultságtól és a közvetlen és 
közvetett hátrányos megkülönböztetéstől 
való megvédése érdekében bejelentési 
mechanizmusokat, valamint megfigyelési 
és fellebbezési eljárásokat kell bevezetni, 
különösen olyan esetekben, amikor 
toborzásról, előléptetésről vagy 
elbocsátásról van szó, és meg kell védeni a 
munkavállalókat a megtorlással szemben;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy az MI-nek és 
a robotikának tiszteletben kell tartania az 
emberi méltóságot és az önállóságot, és 
egyértelmű szabályokra szólít fel a 
lehetséges visszaéléseknek – például a 
munkavállalók aránytalan és jogellenes 
megfigyelése –, az úgynevezett 
„szociogenomika” deviáns 
felhasználásának, illetve a társadalmi 
párbeszéd rendszere megkerülésének a 
megakadályozása érdekében;

Or. en

Módosítás 71
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza egy olyan 
mesterségesintelligencia-szabálykönyv 
létrehozásának fontosságát, amely mind a 
társadalmi szempontokat, mind az EU 
versenyképességét megóvja;

Or. sv

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

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint kötelezővé kell 
tenni, hogy tájékozott döntéshozataluk 
érdekében a felhasználók és a fogyasztók 

3. véleménye szerint kötelezővé kell 
tenni, hogy tájékozott döntéshozataluk 
érdekében a felhasználók és a fogyasztók 
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megkapjanak minden releváns 
információt az MI-alkalmazások etikai 
szempontjaival kapcsolatban;

tájékoztatást kapjanak arról, amikor egy 
rendszer MI-t és kapcsolódó 
technológiákat használ, különösen olyan 
Mi-rendszerek esetében, amelyek a 
terméket vagy szolgáltatást személyre 
szabják a felhasználók számára, 
függetlenül attól, hogy ki tudják-e 
kapcsolni vagy korlátozni tudják-e az 
ilyen személyre szabást, és olyan 
esetekben, amikor automatizált 
döntéshozatali technológiával állnak 
szemben; hangsúlyozza, hogy az 
algoritmusokat használó szakembereknek 
meg kell ismernie az adatok 
felhasználásának és értékelésének 
mikéntjét; úgy véli, hogy a 
munkavállalóknak megfelelő képzést és 
oktatást kell kapniuk az általuk használt 
MI-eszközök használatával és 
következményeivel kapcsolatos különféle 
kérdésekről;

Or. en

Módosítás 73
Daniela Rondinelli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint kötelezővé kell 
tenni, hogy tájékozott döntéshozataluk 
érdekében a felhasználók és a fogyasztók 
megkapjanak minden releváns információt 
az MI-alkalmazások etikai szempontjaival 
kapcsolatban;

3. véleménye szerint kötelezővé kell 
tenni, hogy tájékozott és tudatos 
döntéshozataluk érdekében a felhasználók 
és a fogyasztók megkapjanak minden 
releváns információt az MI-alkalmazások 
etikai szempontjaival kapcsolatban. Annak 
érdekében, hogy megragadjuk a digitális 
forradalom kínálta valamennyi 
lehetőséget, felhívja a figyelmet arra, hogy 
a számítógépes ismeretek megszerzésére 
irányuló, nagyszabású folyamatokat kell 
elindítani, különös tekintettel minden 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportra, 
amelyet a digitális eszközök és készségek 
hiánya miatt a társadalmi marginalizáció 
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veszélye fenyeget;

Or. it

Módosítás 74
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint kötelezővé kell 
tenni, hogy tájékozott döntéshozataluk 
érdekében a felhasználók és a fogyasztók 
megkapjanak minden releváns információt 
az MI-alkalmazások etikai szempontjaival 
kapcsolatban;

3. véleménye szerint kötelezővé kell 
tenni, hogy tájékozott döntéshozataluk 
érdekében a felhasználók és a fogyasztók 
megkapjanak minden releváns információt 
az Mi-alkalmazások és tervezési 
folyamataik etikai szempontjaival 
kapcsolatban; javasolja, hogy elő kell 
mozdítani a párbeszéd lehetőségét az 
összes érintett fél körében, bevonva a civil 
társadalmat is, hogy felhívják a figyelmet 
a mesterséges intelligencia, a robotika és 
a kapcsolódó technológiák által előidézett 
etikai kihívásokra;

Or. en

Módosítás 75
Romana Tomc

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint kötelezővé kell 
tenni, hogy tájékozott döntéshozataluk 
érdekében a felhasználók és a fogyasztók 
megkapjanak minden releváns információt 
az MI-alkalmazások etikai szempontjaival 
kapcsolatban;

3. véleménye szerint kötelezővé kell 
tenni, hogy tájékozott döntéshozataluk 
érdekében a felhasználók és a fogyasztók 
megkapjanak minden releváns információt 
az MI-alkalmazások etikai szempontjaival 
kapcsolatban; felhívja a figyelmet azokra 
az esetekre, amikor az MI 
megkülönböztetés céljából megsérti a 
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magánélet tiszteletben tartását;

Or. sl

Módosítás 76
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint kötelezővé kell 
tenni, hogy tájékozott döntéshozataluk 
érdekében a felhasználók és a fogyasztók 
megkapjanak minden releváns információt 
az MI-alkalmazások etikai szempontjaival 
kapcsolatban;

3. véleménye szerint kötelezővé kell 
tenni, hogy tájékozott döntéshozataluk 
érdekében a felhasználók és a fogyasztók 
megkapjanak minden érdemi és releváns 
információt az MI-alkalmazások őket 
érintő használatával és az MI-
alkalmazások etikai szempontjaival 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 77
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint kötelezővé kell 
tenni, hogy tájékozott döntéshozataluk 
érdekében a felhasználók és a fogyasztók 
megkapjanak minden releváns információt 
az MI-alkalmazások etikai szempontjaival 
kapcsolatban;

3. véleménye szerint kötelezővé kell 
tenni, hogy tájékozott döntéshozataluk 
érdekében a felhasználók és a fogyasztók 
hozzáférhető formában megkapjanak 
minden releváns információt az MI-
alkalmazások etikai szempontjaival 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 78
Ádám Kósa
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint kötelezővé kell 
tenni, hogy tájékozott döntéshozataluk 
érdekében a felhasználók és a fogyasztók 
megkapjanak minden releváns információt 
az MI-alkalmazások etikai szempontjaival 
kapcsolatban;

3. véleménye szerint kötelezővé kell 
tenni, hogy tájékozott döntéshozataluk 
érdekében a felhasználók és a fogyasztók 
könnyen érthető, hozzáférhető formában 
megkapjanak minden releváns információt 
az MI-alkalmazások etikai szempontjaival 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 79
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint kötelezővé kell 
tenni, hogy tájékozott döntéshozataluk 
érdekében a felhasználók és a fogyasztók 
megkapjanak minden releváns információt 
az MI-alkalmazások etikai szempontjaival 
kapcsolatban;

3. véleménye szerint kötelezővé kell 
tenni, hogy tájékozott döntéshozataluk 
érdekében a felhasználók és a fogyasztók 
megkapjanak minden releváns információt, 
főként az MI-alkalmazások etikai 
szempontjaival kapcsolatban;

Or. es

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

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint kötelezővé kell 
tenni, hogy tájékozott döntéshozataluk 
érdekében a felhasználók és a fogyasztók 

(A magyar változatot nem érinti.)
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megkapjanak minden releváns információt 
az MI-alkalmazások etikai szempontjaival 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 81
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Véleménytervezet
3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza, hogy a megbízható MI-nek 
tisztességesnek, átláthatónak, 
biztonságosnak és megbízhatónak kell 
lennie, és a rendszer teljes életciklusa 
során be kell tartania az összes 
alkalmazandó törvényt és rendeletet, 
beleértve az általános adatvédelmi 
rendeletet (GDPR), különösen akkor, ha 
azt a munkahelyen alkalmazzák;

Or. en

Módosítás 82
Ádám Kósa

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy foglalkozni 
kell a munkaerő versenyképességének 
normáival a foglalkoztatás területén, ha a 
meglévő emberi készségeket 
mesterségesen – vagy akár genetikailag – 
fejlesztették vagy közvetlenül 
kiegészítették, ezzel megkérdőjelezhetetlen 
előnyt teremtve azok számára, akik 
hozzáférnek ilyen eszközökhöz és 
beavatkozásokhoz, mivel az emberi 
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méltóság az európai és az emberi jogi 
megközelítés középpontjában áll, és ennek 
így is kell maradnia;

Or. en

Módosítás 83
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli, hogy az MI tervezésében, 
fejlesztésében és forgalmazásában részt 
vevőknek az etikai normákkal és a 
társadalmi felelősségvállalási 
kritériumokkal összhangban kell 
cselekednie; úgy véli, hogy a képzési 
programoknak ki kell terjedniük az etika 
megértésére és az etikai célú készségek 
fejlesztésére, ideértve az elfogultság 
felismerését is;

Or. en

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

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy az MI-megoldások 
lehetőségei a nagy adathalmazokra 
támaszkodnak, és az algoritmusok 
tanításához és az eredmények 
finomításához szükség van az adatok 
kritikus tömegére; e tekintetben üdvözli a 
Bizottság javaslatát egy közös uniós 
adattér létrehozására az adatcsere 
megerősítése és a kutatás támogatása 
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érdekében, a munkavállalók és a 
munkáltatók adatai védelmének teljes 
körű tiszteletben tartása mellett;

Or. en

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

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy az európai 
távmunkamenetrendnek figyelembe kell 
vennie az MI és a kapcsolódó 
technológiák távmunkára gyakorolt 
hatását;

Or. en

Módosítás 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az MI 
fejlesztése és terjesztése nem korlátozhatja 
a szolgáltatásokhoz és az ellátásokhoz 
való hozzáférést;

Or. pl

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

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3b. kiemeli az oktatás és a folyamatos 
tanulás jelentőségét a jövőbeli készségek 
fejlesztése, az ember és a gép munkahelyi 
kiegészítő jellegének biztosítása, valamint 
a munkavállalók átképzésének biztosítása 
szempontjából az automatizálás kockázata 
által súlyosan érintett ágazatokban; ezért 
felszólít egy európai MI-oktatói 
álláshelyekkel kapcsolatos program, 
valamint az egyetemi hálózatokon belül 
egy egész Európára kiterjedő akadémiai 
MI-csereprogram létrehozására;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy szükséges arról 
gondoskodni, hogy az MI és a robotika 
fejlődéséből és felhasználásából eredő 
termelékenységnövekedés ne csupán a 
vállalatok tulajdonosai és részvényesei 
számára járjon haszonnal, hanem 
szélesebb körben a társadalom számára is, 
különösen ott, ahol ez a növekedés a 
foglalkoztatottság kárára valósul meg;

4. hangsúlyozza, hogy szükséges arról 
gondoskodni, hogy az MI és a robotika 
fejlődéséből és felhasználásából eredő 
termelékenységnövekedés szélesebb 
körben hasznos legyen a társadalom 
számára, a vállalatok és a munkavállalók 
olyan módon történő bevonásával, hogy 
ösztönzik az EU növekedését és 
versenyképességét, valamint a minőségi 
munkahelyek megteremtését; 
megállapítja, hogy a közepes vagy 
alacsonyabb szintű készségeket igénylő 
ágazatok és foglalkozások esetében 
nagyobb az automatizálás esélye; alapvető 
fontosságúnak tartja, hogy a tagállamok a 
Bizottság támogatása mellett és az érintett 
szereplőkkel, például a vállalkozásokkal 
és a tudományos körökkel együttműködve 
fektessenek be a magas színvonalú, 
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reagáló és inkluzív oktatási, szakképzési 
és az egész életen át tartó tanulással 
kapcsolatos rendszerekbe, valamint a 
tovább- és átképzéssel kapcsolatos 
szakpolitikákba annak érdekében, hogy a 
hallgatók és a munkavállalók számára 
biztosítsák az alapvető ismereteket, a 
számolási ismereteket és digitális 
készségeket, valamint a tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematikai 
(STEM) kompetenciákat, illetve a 
transzverzális puha készségeket, például a 
vállalkozói készséget, a kreativitást és a 
kritikus gondolkodást, hogy elkerülhető 
legyen a készségek elavulása, és 
megmaradjon a foglalkoztathatóság az 
átalakult és jövőorientált ágazatokban; 
felszólít arra, hogy az aktualizált európai 
készségfejlesztési menetrend és a 2021–
2027 közötti időszakra szóló megerősített 
többéves pénzügyi keret játsszon 
határozott szerepet e tekintetben;

Or. en

Módosítás 89
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy szükséges arról 
gondoskodni, hogy az MI és a robotika 
fejlődéséből és felhasználásából eredő 
termelékenységnövekedés ne csupán a 
vállalatok tulajdonosai és részvényesei 
számára járjon haszonnal, hanem 
szélesebb körben a társadalom számára is, 
különösen ott, ahol ez a növekedés a 
foglalkoztatottság kárára valósul meg;

4. hangsúlyozza, hogy szükséges arról 
gondoskodni, hogy az MI és a robotika 
fejlődéséből és felhasználásából eredő 
termelékenységnövekedés úgy szolgálja a 
vállalatok fejlődését és növekedést, hogy 
közben nem veszélyezteti a 
munkahelyeket, és haszonnal járjon 
szélesebb körben a társadalom számára. 

Or. es
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Módosítás 90
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy szükséges arról 
gondoskodni, hogy az MI és a robotika 
fejlődéséből és felhasználásából eredő 
termelékenységnövekedés ne csupán a 
vállalatok tulajdonosai és részvényesei 
számára járjon haszonnal, hanem szélesebb 
körben a társadalom számára is, különösen 
ott, ahol ez a növekedés a 
foglalkoztatottság kárára valósul meg;

4. hangsúlyozza, hogy szükséges arról 
gondoskodni, hogy az MI és a robotika 
fejlődéséből és felhasználásából eredő 
termelékenységnövekedés ne csupán a 
vállalatok tulajdonosai és részvényesei 
számára járjon haszonnal, hanem szélesebb 
körben a társadalom számára is, különösen 
ott, ahol ez a növekedés a 
foglalkoztatottság kárára valósul meg; 
kiemeli különösen, hogy a 
munkavállalóknak nagyobb fizetések és 
karrierlehetőségek, a készségekbe történő 
beruházás, a munkaidő csökkentése vagy 
a munka és a magánélet jobb 
egyensúlyának biztosítása révén képesnek 
kell lennie részt venni a vállalkozások 
nyereségének újraelosztásában, valamint 
hogy a kollektív tárgyalások és a kollektív 
tárgyalások alapján született 
megállapodások kulcsfontosságúak 
abban, hogy az MI etikai megközelítését 
integrálni lehessen a társadalmi fejlődés 
és a magas színvonalú munkahelyek 
szempontjaiba;

Or. en

Módosítás 91
Ádám Kósa

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy szükséges arról 
gondoskodni, hogy az MI és a robotika 
fejlődéséből és felhasználásából eredő 
termelékenységnövekedés ne csupán a 

4. hangsúlyozza, hogy szükséges arról 
gondoskodni, hogy az MI és a robotika 
fejlődéséből és felhasználásából eredő 
termelékenységnövekedés ne csupán a 
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vállalatok tulajdonosai és részvényesei 
számára járjon haszonnal, hanem szélesebb 
körben a társadalom számára is, különösen 
ott, ahol ez a növekedés a 
foglalkoztatottság kárára valósul meg;

vállalatok tulajdonosai és részvényesei 
számára járjon haszonnal, hanem szélesebb 
körben a társadalom számára is, különösen 
ott, ahol ez a növekedés a 
foglalkoztatottság kárára valósul meg, és 
ebben az összefüggésben hangsúlyozza a 
munkavállalók továbbképzésének és 
átképzésének szükségességét, amely 
segítheti számukra a digitális eszközök 
használatát, munkahelyük megtartását, 
valamint a kobotokkal vagy az MI alapú 
technológiákkal végzett munka 
megtanulását;

Or. en

Módosítás 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy szükséges arról 
gondoskodni, hogy az MI és a robotika 
fejlődéséből és felhasználásából eredő 
termelékenységnövekedés ne csupán a 
vállalatok tulajdonosai és részvényesei 
számára járjon haszonnal, hanem szélesebb 
körben a társadalom számára is, különösen 
ott, ahol ez a növekedés a 
foglalkoztatottság kárára valósul meg;

4. hangsúlyozza, hogy szükséges arról 
gondoskodni, hogy az MI és a robotika 
fejlődéséből és felhasználásából eredő 
termelékenységnövekedés ne csupán a 
vállalatok tulajdonosai és részvényesei 
számára járjon haszonnal, hanem szélesebb 
körben a társadalom számára is, különösen 
ott, ahol ez a növekedés a 
foglalkoztatottság kárára valósul meg; 
hangsúlyozza a digitális készségek és az 
egész életen át tartó tanulás meghatározó 
jelentőségét a munkavállalók változó 
munkaerőpiaci igényekhez való 
alkalmazkodásának elősegítésében;

Or. pl

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



AM\1208075HU.docx 53/69 PE653.864v01-00

HU

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy szükséges arról 
gondoskodni, hogy az MI és a robotika 
fejlődéséből és felhasználásából eredő 
termelékenységnövekedés ne csupán a 
vállalatok tulajdonosai és részvényesei 
számára járjon haszonnal, hanem szélesebb 
körben a társadalom számára is, különösen 
ott, ahol ez a növekedés a 
foglalkoztatottság kárára valósul meg;

4. hangsúlyozza, hogy szükséges arról 
gondoskodni, hogy az MI és a robotika 
fejlődéséből és felhasználásából eredő 
termelékenységnövekedés ne csupán a 
vállalatok tulajdonosai és részvényesei 
számára járjon haszonnal, hanem szélesebb 
körben a társadalom számára is, különösen 
ott, ahol ez a növekedés a 
foglalkoztatottság kárára valósul meg; 
hangsúlyozza, hogy az MI-t telepítő 
vállalkozások felelősek a szükséges 
átképzés és továbbképzés biztosításáért az 
érintett munkavállalók számára;

Or. en

Módosítás 94
Romana Tomc

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy szükséges arról 
gondoskodni, hogy az MI és a robotika 
fejlődéséből és felhasználásából eredő 
termelékenységnövekedés ne csupán a 
vállalatok tulajdonosai és részvényesei 
számára járjon haszonnal, hanem szélesebb 
körben a társadalom számára is, különösen 
ott, ahol ez a növekedés a 
foglalkoztatottság kárára valósul meg;

4. hangsúlyozza, hogy szükséges arról 
gondoskodni, hogy az MI és a robotika 
fejlődéséből és felhasználásából eredő 
termelékenységnövekedés ne csupán a 
vállalatok tulajdonosai és részvényesei 
számára járjon haszonnal, hanem szélesebb 
körben a társadalom és különösen az 
idősek számára is, különösen ott, ahol ez a 
növekedés a foglalkoztatottság kárára 
valósul meg;

Or. sl

Módosítás 95
Eugenia Rodríguez Palop
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a tagállamokat arra, hogy 
foglalkozzanak az MI-technológiák, az 
automatizálás és a robotika munkahelyek 
esetleges elvesztésére és a fokozott 
munkahelyi bizonytalanságra gyakorolt 
hatásaival, és fogadjanak el 
intézkedéseket a nemzeti szociális védelmi 
rendszerek hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítására az 
adókat és a társadalombiztosítási 
hozzájárulásokat olyan módon 
megreformálva, hogy kompenzálják az 
alacsonyabb állami bevételeket;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet arra, hogy az uniós 
foglalkoztatási és szociális vívmányok 
továbbra is teljes mértékben 
alkalmazandók, függetlenül az MI 
alkalmazásától, és úgy véli, hogy a 
Bizottságnak és a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az MI 
felhasználása esetén ezeket megfelelően 
végrehajtják, és foglalkoznak az esetleges 
jogalkotási hiányosságokkal;

Or. en

Módosítás 97
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólít egy frissített európai 
készségfejlesztési menetrend és digitális 
oktatási cselekvési terv elfogadására 
annak érdekében, hogy valamennyi 
ágazat munkavállalói számára biztosítsák 
a digitális írástudást;

Or. en

Módosítás 98
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. rámutat arra, hogy szembe kell 
nézni a készségváltással és a készségek 
elavulásával, és elő kell mozdítani a 
munkavállalók továbbképzését és 
átképzését az oktatási és képzési 
rendszerek révén; hangsúlyozza a 
formális és informális képzésbe, valamint 
az egész életen át tartó tanulásba történő 
vállalati beruházások fontosságát a 
tisztességes képzés és a munkaerőt érintő 
átmenet biztosítása érdekében; felhívja a 
Bizottságot, hogy értékelje egy olyan 
uniós munkahely-garanciarendszer 
létrehozását, amely támogatná a 
technológiai munkanélküliség leküzdése 
érdekében – végső menedék gyanánt – 
munkáltatóként eljáró tagállamokat;

Or. en

Módosítás 99
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhív az elővigyázatosság elvének 
alkalmazására az MI-n alapuló új 
technológiákkal kapcsolatban; 
hangsúlyozza, hogy az MI felügyelete 
soha nem adható ki emberi kézből, és 
hogy az MI által hozott döntéseknek 
visszavonhatónak kell lenniük;

5. felhív az elővigyázatosság elvének 
alkalmazására az MI-n alapuló új 
technológiákkal kapcsolatban; 
hangsúlyozza, hogy megfelelő és észszerű 
emberi felügyeletet és ellenőrzést kell 
gyakorolni az MI használatával 
kapcsolatban, biztosítva az 
elszámoltathatóságot az MI-döntéshozatal 
felett;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhív az elővigyázatosság elvének 
alkalmazására az MI-n alapuló új 
technológiákkal kapcsolatban; 
hangsúlyozza, hogy az MI felügyelete soha 
nem adható ki emberi kézből, és hogy az 
MI által hozott döntéseknek 
visszavonhatónak kell lenniük;

5. felhív az elővigyázatosság elvének 
alkalmazására az MI-n alapuló új 
technológiákkal kapcsolatban; 
hangsúlyozza, hogy a gépek és az MI 
felügyelete soha nem adható ki emberi 
kézből, és hogy az MI által hozott 
döntéseknek megkérdőjelezhetőnek és 
visszavonhatónak kell lenniük; 
hangsúlyozza, hogy tiszteletben kell 
tartani az MI-re vonatkozó biztonsági és 
védelmi normákat, és e tekintetben 
fontosak a rendszeres ellenőrzések 
fontosságát a hibás MI-döntések 
megelőzése érdekében;

Or. en
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Módosítás 101
Ádám Kósa

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhív az elővigyázatosság elvének 
alkalmazására az MI-n alapuló új 
technológiákkal kapcsolatban; 
hangsúlyozza, hogy az MI felügyelete soha 
nem adható ki emberi kézből, és hogy az 
MI által hozott döntéseknek 
visszavonhatónak kell lenniük;

5. felhív az elővigyázatosság elvének 
alkalmazására az MI-n alapuló új 
technológiákkal kapcsolatban; 
hangsúlyozza, hogy az MI felügyelete soha 
nem adható ki emberi kézből, és hogy az 
MI által hozott döntéseknek 
visszavonhatónak kell lenniük, a 
munkáltatóknak pedig mindig fel kell 
készíteniük a munkavállalókat a 
kobotokkal történő biztonságos 
munkavégzésre vagy az MI-n alapuló új 
technológiák biztonságos használatára, és 
ha ez nem sikerül, a végső felelősséget 
őket terheli; e tekintetben hangsúlyozza, 
hogy a felelősségre vonatkozó szabályokat 
egyértelműen meg kell határozni mind 
munkahelyi balesetek, mind harmadik 
személyeknek okozott károk esetén;

Or. en

Módosítás 102
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhív az elővigyázatosság elvének 
alkalmazására az MI-n alapuló új 
technológiákkal kapcsolatban; 
hangsúlyozza, hogy az MI felügyelete soha 
nem adható ki emberi kézből, és hogy az 
MI által hozott döntéseknek 
visszavonhatónak kell lenniük;

5. felhív az elővigyázatosság elvének 
alkalmazására az MI-n alapuló új 
technológiákkal kapcsolatban; 
hangsúlyozza, hogy az MI felügyelete soha 
nem adható ki emberi kézből, és hogy az 
MI által hozott döntéseknek 
visszavonhatónak kell lenniük; 
hangsúlyozza, hogy a jelentkezőket 
írásban kell megfelelő módon tájékoztatni 
arról, ha a felvételi eljárás során MI-t 
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alkalmaznak, és arról, hogy ebben az 
esetben hogyan lehet emberi 
felülvizsgálatot kérni az automatikus 
döntés felülvizsgálata céljából;

Or. en

Módosítás 103
France Jamet

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhív az elővigyázatosság elvének 
alkalmazására az MI-n alapuló új 
technológiákkal kapcsolatban; 
hangsúlyozza, hogy az MI felügyelete soha 
nem adható ki emberi kézből, és hogy az 
MI által hozott döntéseknek 
visszavonhatónak kell lenniük;

5. felhív az elővigyázatosság elvének 
alkalmazására az MI-n alapuló új 
technológiákkal kapcsolatban; 
hangsúlyozza, hogy az MI felügyelete soha 
nem adható ki emberi kézből, és hogy az 
MI által hozott döntéseknek az illetékes 
hatóságok és az igazságszolgáltatás által 
vitathatónak és visszavonhatónak kell 
lenniük;

Or. fr

Módosítás 104
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhív az elővigyázatosság elvének 
alkalmazására az MI-n alapuló új 
technológiákkal kapcsolatban; 
hangsúlyozza, hogy az MI felügyelete soha 
nem adható ki emberi kézből, és hogy az 
MI által hozott döntéseknek 
visszavonhatónak kell lenniük;

5. felhív az óvatosság és az 
elővigyázatosság elvének alkalmazására az 
MI-n alapuló új technológiákkal 
kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy az MI 
kezelése, felügyelete és irányítása soha 
nem adható ki emberi kézből, és hogy az 
MI által hozott döntéseknek 
visszavonhatónak kell lenniük;

Or. es
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Módosítás 105
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a Bizottságot, hogy szorosan 
működjön együtt a tagállamokkal a 
mesterséges intelligenciára vonatkozó 
európai etikai és biztonsági szabványok 
kialakítása, végrehajtása és érvényesítése 
terén; megjegyzi, hogy az EU globális 
vezető szerepre tehet szert e technológia és 
használata társadalmilag felelős 
megközelítésének előmozdításában;

Or. pl

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

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a jelentkezőket 
írásban kell megfelelő módon tájékoztatni 
arról, ha a felvételi eljárás során MI-t 
alkalmaznak, és arról, hogy ebben az 
esetben hogyan lehet emberi 
felülvizsgálatot kérni az automatikus 
döntés felülvizsgálata céljából;

Or. en

Módosítás 107
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Véronique Trillet-Lenoir
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy gondosan meg 
kell őrizni a munkáltatók, a szakemberek, 
a felhasználók és az ügyfelek közötti 
közvetlen kapcsolatokat az érzékeny 
ágazatokban;

Or. en

Módosítás 108
Daniela Rondinelli

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhív a munkahelyi MI-
alkalmazások etikai vetületeire vonatkozó 
jogi keret megalkotására, különös 
tekintettel a munkavállalói jogokra és a 
munkakörülményekre;

6. felhív a munkahelyi MI-
alkalmazások etikai vetületeivel 
kapcsolatos új kihívásokhoz szabott, 
naprakész jogi keret megalkotására, 
különös tekintettel a munkavállalói jogokra 
és a munkakörülményekre; Különös 
figyelmet kell fordítani az új digitális 
technológiák bevezetéséből adódó minden 
új munkaformára – például a GIG 
Economy és a platformmunkások esetére 
–, ahol alapvető fontosságú az európai 
referencia-szabvány mielőbbi 
megalkotása. Ebben az összefüggésben 
prioritást kell kapnia az olyan új jogok – 
például a lekapcsolódás joga – 
meghatározásának, amelyek minden új, 
helyfüggetlen munka esetében 
szükségesek.

Or. it

Módosítás 109
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhív a munkahelyi MI-
alkalmazások etikai vetületeire vonatkozó 
jogi keret megalkotására, különös 
tekintettel a munkavállalói jogokra és a 
munkakörülményekre;

6. felhív a munkahelyi MI-
alkalmazások etikai vetületeire vonatkozó 
jogi keret megalkotására, különös 
tekintettel a munkavállalói jogokra és a 
munkakörülményekre; annak 
szükségességét is hangsúlyozza, hogy ez a 
jogi keret az adatvédelemmel kapcsolatos 
európai vívmányokon alapuljon, különös 
tekintettel az általános adatvédelmi 
rendeletre ((EU) 2016/679 rendelet).

Or. fr

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

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhív a munkahelyi MI-
alkalmazások etikai vetületeire vonatkozó 
jogi keret megalkotására, különös 
tekintettel a munkavállalói jogokra és a 
munkakörülményekre;

6. felhív a munkahelyi MI-
alkalmazások etikai vetületeire vonatkozó 
jogi keret megalkotására, különös 
tekintettel a munkavállalói jogokra és a 
munkakörülményekre; rámutat arra, hogy 
ennek a jogalkotási keretnek összhangban 
kell állnia a személyes adatok védelmére 
vonatkozó szabályokkal, és tiszteletben 
kell tartania a munkavállalók 
magánéletét;

Or. en

Módosítás 111
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhív a munkahelyi MI-
alkalmazások etikai vetületeire vonatkozó 
jogi keret megalkotására, különös 
tekintettel a munkavállalói jogokra és a 
munkakörülményekre;

6. felhív a munkahelyi MI-
alkalmazások etikai vetületeire vonatkozó 
jogi keret megalkotására, különös 
tekintettel a munkavállalói jogokra és a 
munkakörülményekre, összhangban a 
mesterséges intelligenciáról szóló 
bizottsági fehér könyvben vázolt arányos 
és kockázatalapú megközelítéssel;

Or. en

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

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhív a munkahelyi MI-
alkalmazások etikai vetületeire vonatkozó 
jogi keret megalkotására, különös 
tekintettel a munkavállalói jogokra és a 
munkakörülményekre;

6. felhív a mesterséges intelligencia 
és alkalmazások, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák etikai vetületeire 
vonatkozó, a munka világára irányuló 
európai jogi keret megalkotására, különös 
tekintettel a munkavállalói jogokra és a 
munkakörülményekre;

Or. en

Módosítás 113
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhív a munkahelyi MI-
alkalmazások etikai vetületeire vonatkozó 

6. felhív a munkahelyi MI 
használatának, fejlesztésének és 
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jogi keret megalkotására, különös 
tekintettel a munkavállalói jogokra és a 
munkakörülményekre;

alkalmazásának etikai vetületeire 
vonatkozó jogi keret megalkotására, 
különös tekintettel a munkavállalói 
jogokra, a méltóságra és a 
munkakörülményekre;

Or. es

Módosítás 114
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhív a munkahelyi MI-
alkalmazások etikai vetületeire vonatkozó 
jogi keret megalkotására, különös 
tekintettel a munkavállalói jogokra és a 
munkakörülményekre;

6. felhív a munkahelyi MI-
alkalmazások etikai vetületeire vonatkozó 
jogi keret megalkotására, különös 
tekintettel a munkavállalói jogokra és a 
munkakörülményekre; tiszteletben tartva a 
szociális partnerek autonómiáját és a 
kollektív szerződéseket;

Or. en

Módosítás 115
Romana Tomc

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhív a munkahelyi MI-
alkalmazások etikai vetületeire vonatkozó 
jogi keret megalkotására, különös 
tekintettel a munkavállalói jogokra és a 
munkakörülményekre;

6. hangsúlyozza, hogy az adatok nem 
állnak meg a nemzeti határokon, ezért 
felhív a munkahelyi MI-alkalmazások 
etikai vetületeire vonatkozó európai jogi 
keret megalkotására, különös tekintettel a 
munkavállalói jogokra és a 
munkakörülményekre;

Or. sl
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Módosítás 116
Ádám Kósa

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhív a munkahelyi MI-
alkalmazások etikai vetületeire vonatkozó 
jogi keret megalkotására, különös 
tekintettel a munkavállalói jogokra és a 
munkakörülményekre;

6. felhív a munkahelyi MI-
alkalmazások etikai vetületeire vonatkozó 
jogi keret megalkotására, különös 
tekintettel a munkavállalói jogokra és a 
munkakörülményekre, különös tekintettel 
a platform-munkavállalók jogaira;

Or. en

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

Véleménytervezet
6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza, hogy az európai 
készségfejlesztési menetrendnek 
foglalkoznia kell a készségek és ismeretek 
adaptálásának és megszerzésének 
kihívásaival, tekintettel az ökológiai és a 
digitális átmenetre, ideértve az MI, a 
robotika és a kapcsolódó technológiák 
etikai aspektusait is; hangsúlyozza, hogy 
az MI etikai szempontjait integrálni kell a 
fejlesztőknek és az MI-vel dolgozóknak 
szánt valamennyi oktatási és képzési 
tantervbe; szintén fontosnak tartja a 
végfelhasználók és a fogyasztók átfogó 
tájékoztatását e tekintetben;

Or. en



AM\1208075HU.docx 65/69 PE653.864v01-00

HU

Módosítás 118
Daniela Rondinelli

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. annak érdekében, hogy jobban 
kezelni lehessen az MI egyre 
szisztematikusabb felhasználását a 
termelési folyamatokban, a lehető 
leghamarabb el kell indítani olyan 
oktatási és képzési tanfolyamokat, 
amelyek figyelembe veszik a munka 
világának lehetséges fejleményeit, képesek 
a munkavállalók képességeit az MI és a 
robotizálás szempontjából alacsony 
intenzitású ágazatok felé irányítani 
(átképzés és felkészítés), korlátozva a 
foglalkoztatási szintre gyakorolt hatást, 
valamint biztosítva a minőségi 
munkahelyeket és béreket.

Or. it

Módosítás 119
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kiemeli a munkahelyi MI területén 
dolgozók és képviselőik 
kompetenciafejlesztésének szükségességét, 
mivel ez döntő jelentőségű a döntéshozatal 
javítása és az inkluzív munkakörnyezet 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 120
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 



PE653.864v01-00 66/69 AM\1208075HU.docx

HU

Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az MI és 
robotika területén megoldásokat kínáló 
fejlesztőknek, programozóknak, 
döntéshozóknak és vállalatoknak 
tisztában kell lenniük azzal, hogy etikai 
felelősséggel bírnak az MI-vel és a 
robotikával kapcsolatos megoldások 
rendelkezésre bocsátásakor;

Or. en

Módosítás 121
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri az új technológiák olyan 
humanista antropológiai ismerettel való 
integrálását, amely lehetővé teszi az 
innovációhoz kapcsolódó etikai kérdések 
felismerését, a társadalom 
elembertelenedéssel szembeni védelme 
érdekében;

Or. es

Módosítás 122
Ádám Kósa

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kiemeli, hogy MI-alapú 
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technológiák segítségével a fogyatékosok 
képességeit és kompetenciáit jobban ki 
lehet használni a foglalkoztatásuk 
szintjének növelése érdekében;

Or. en

Módosítás 123
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy az MI 
semmilyen módon nem befolyásolhatja a 
tagállamokban és uniós szinten elismert 
alapvető jogoknak – beleértve a 
sztrájkjognak vagy a sztrájk 
szabadságának vagy a tagállamokban 
fennálló konkrét munkaügyi 
kapcsolatrendszerek keretébe tartozó 
egyéb lépések megtétele jogának vagy 
szabadságának – a nemzeti jog és/vagy 
gyakorlat szerinti gyakorlását, és nem 
érintheti továbbá a nemzeti joggal és/vagy 
gyakorlattal összhangban lévő, kollektív 
szerződésekkel kapcsolatos 
tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és 
érvényesítéséhez való jogot, vagy a 
kollektív fellépéshez való jogot;

Or. en

Módosítás 124
Ádám Kósa

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy az MI-alapú 
munkahelyi technológiáknak, ideértve a 
távmunkához használt alkalmazásokat is, 
mindenki számára hozzáférhetőnek kell 
lenniük, az egyetemes tervezés elve 
alapján;

Or. en

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

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. jogszabályi keretet szorgalmaz az 
MI munkahelyi alkalmazásának etikai 
szempontjait illetően az egyenlő 
versenyfeltételek és a tisztességes verseny 
egységes piacon történő biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a 
munkavállalók jogaira, valamint a 
munkakörülményekre és az aránytalan és 
illegális megfigyeléssel szembeni 
védelemre; jogszabályi keretet szorgalmaz 
a szociális partnerekkel és más érdekelt 
felekkel, például a kutatókkal és 
fejlesztőkkel e tekintetben folytatandó 
konzultáció, továbbá a digitális 
technológiában és az MI-ben a munkaerő 
jólétének fokozását illetően rejlő 
lehetőségek – ideértve a feladatok 
megfelelőbb elosztását, a fokozott 
kompetenciafejlesztést és a megnövekedett 
munkaképességet, valamint a káros 
munkakörülményeknek való kitettség 
csökkentését – kiaknázása érdekében;

Or. en
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Módosítás 126
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. hangsúlyozza, hogy különös 
figyelmet kell fordítani az MI segítségével 
a munkahelyen gyűjtött adatokra, 
amennyiben azokat emberi erőforrásokkal 
kapcsolatos döntésekhez használják; 
felhívja a Bizottságot, hogy elemezze a 
munkahelyi adatvédelemre vonatkozó 
különös rendelkezések szükségességét az 
MI kapcsán; hangsúlyozza, hogy a 
munkavállalók kell, hogy saját adataik 
tulajdonosai legyenek;

Or. en

Módosítás 127
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. hangsúlyozza, hogy az MI nem 
erősítheti a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket és sztereotípiákat az 
analóg elfogultságok és előítéletek 
algoritmusok útján történő digitálissá 
alakításával;

Or. en


