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Pakeitimas 1
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
-A konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-A. atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų 
verslo ir žmogaus teisių pagrindinius 
principus,

Or. en

Pakeitimas 2
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dirbtinis intelektas vis 
dažniau taikomas kasdieniame gyvenime ir 
darbo vietoje;

A. kadangi dirbtinis intelektas vis 
dažniau taikomas kasdieniame gyvenime ir 
darbo vietoje, COVID-19 krizė taip pat 
įrodė, kad nuotolinis darbas ir 
skaitmeninio darbo platformos ateityje 
bus nepamainomi ir kad visos nuotolinio 
darbo platformos turi būti prieinamos ir 
neįgaliesiems;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dirbtinis intelektas vis 
dažniau taikomas kasdieniame gyvenime ir 

A. kadangi dirbtinis intelektas, 
robotika ir susijusios technologijos vis 
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darbo vietoje; dažniau taikomi kasdieniame gyvenime ir 
darbo vietoje;

Or. en

Pakeitimas 4
Daniela Rondinelli

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dirbtinis intelektas vis 
dažniau taikomas kasdieniame gyvenime ir 
darbo vietoje;

A. kadangi dirbtinis intelektas vis 
dažniau taikomas kasdieniame gyvenime ir 
darbe;

Or. it

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

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi „dirbtinis intelektas – tai 
sistemos, kurios elgiasi protingai, 
analizuodamos savo aplinką ir 
priimdamos gana savarankiškus 
sprendimus tikslui pasiekti; kadangi 
dirbtinio intelekto sistemos gali būti 
grindžiamos vien tik programine įranga ir 
veikti virtualiajame pasaulyje (pvz., balso 
sintezatoriai, vaizdo analizės programinė 
įranga, paieškos sistemos, kalbos ir veido 
atpažinimo sistemos) arba gali būti 
integruotos techninėje įrangoje (pvz., 
pažangiuose robotuose, savaeigėse 
transporto priemonėse, bepiločiuose 
orlaiviuose ar daiktų interneto 
objektuose)“1a;
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__________________
1a Komisijos komunikatas „Dirbtinis 
intelektas Europai“ 
(COM(2018)237 final).

Or. en

Pakeitimas 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi dirbtinis intelektas (DI) 
yra ateities technologija ir tikimasi, kad jis 
bus naudingas piliečiams ir visuomenei, 
nes pagerins gyvenimo kokybę, sukurs 
naujų užimtumo galimybių ir tvaresnius 
verslo modelius;

Or. pl

Pakeitimas 7
Miriam Lexmann

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi DI iš esmės pakeis 
dabartines socialines ir ekonomines 
struktūras ir jam turėtų būti taikoma 
tinkama reguliavimo sistema;

Or. en

Pakeitimas 8
Sara Skyttedal
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Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi DI – svarbi ES 
konkurencingumo stiprinimo priemonė;

Or. sv

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi DI, robotika ir susijusios 
technologijos gali smarkiai prisidėti 
įgyvendinant bendrus tikslus pagerinti 
piliečių gyvenimą ir skatinant gerovę ES, 
taip pat valdant dvejopą – žaliąją ir 
skaitmeninę – Europos pertvarką, jeigu 
jie bus tinkamai išnaudoti;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi remiantis CEDEFOP 
Europos gūdžių ir darbo vietų tyrimu, 
43 proc. ES pilnamečių darbe yra 
susidūrę su naujomis technologijomis, 
pvz., mašinų ir IRT sistemų diegimu; 
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kadangi maždaug septyniems ir dešimties 
ES darbuotojų reikia turėti bent vidutinių 
skaitmeninių įgūdžių, kad galėtų atlikti 
savo darbą;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ad. kadangi vidutiniškai ketvirtadalis 
ES piliečių turi menkus skaitmeninius 
įgūdžius arba jų neturi; kadangi 
skaitmeninei atskirčiai taip pat būdingi 
tam tikri specifiniai lyties, prieinamumo, 
amžiaus ir geografiniai aspektai, į kuriuos 
reikia atsižvelgti;

Or. en

Pakeitimas 12
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi dirbtinis intelektas teikia 
ekonominę ir visuomeninę naudą ir kartu 
kelia nemažai iššūkių;

B. kadangi naujos technologijos 
darbo vietoje, pvz., debesijos kompiuterija, 
daiktų internetas ir 5G, turi didelį 
potencialą užtikrinti geresnį darbo rinkos 
veikimą, teikia ekonominę ir visuomeninę 
naudą, skatina įtraukią darbo rinką ir 
kartu kelia naujų pavojų ir nemažai 
iššūkių, kaip neseniai paaiškėjo kilus 
COVID-19 pandemijai ir dėl to 
pagausėjus nuotoliniam darbui, dėl kurio 
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visa įmonių ar institucijų IT 
infrastruktūra susidūrė su dideliais 
sunkumais;

Or. en

Pakeitimas 13
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi dirbtinis intelektas teikia 
ekonominę ir visuomeninę naudą ir kartu 
kelia nemažai iššūkių;

B. kadangi dirbtinis intelektas turėtų 
teikti ekonominę ir visuomeninę naudą, 
taip pat naujų darbo galimybių, ir kartu 
kelia nemažai iššūkių;

Or. es

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

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi dirbtinis intelektas teikia 
ekonominę ir visuomeninę naudą ir kartu 
kelia nemažai iššūkių;

B. kadangi dirbtinis intelektas gali 
teikti ekonominę ir visuomeninę naudą, 
pvz., susijusią su kova su nelygybe ir 
gyvenimo kokybės gerinimu, ir kartu kelia 
nemažai iššūkių; kadangi DI taikymas 
darbo vietoje gali padėti pagerinti 
darbuotojų saugą ir sveikatą, kartu jį taip 
pat galima naudoti darbuotojų darbo 
rezultatams stebėti, vertinti, nuspėti ir 
orientuoti ir daryti tiesioginę ir numatomą 
įtaką jų karjerai ir psichikos gerovei;

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

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi dirbtinis intelektas teikia 
ekonominę ir visuomeninę naudą ir kartu 
kelia nemažai iššūkių;

B. kadangi dirbtinis intelektas teikia 
ekonominę ir visuomeninę naudą ir kartu 
kelia nemažai iššūkių; kadangi DI teikia 
ekonominę ir visuomeninę naudą ir kartu 
dėl jo kyla daug problemų, ir kadangi 
naujos DI taikomosios programos 
neturėtų daryti neigiamo poveikio 
dabartinėms darbo sąlygoms;

Or. en

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

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi dirbtinis intelektas teikia 
ekonominę ir visuomeninę naudą ir kartu 
kelia nemažai iššūkių;

B. kadangi dirbtinis intelektas teikia 
ekonominę ir visuomeninę naudą ir 
galimybes įmonėms ir darbuotojams ir 
kartu kelia nemažai iššūkių;

Or. en

Pakeitimas 17
Daniela Rondinelli

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi dirbtinis intelektas teikia B. kadangi dirbtinis intelektas teikia 
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ekonominę ir visuomeninę naudą ir kartu 
kelia nemažai iššūkių;

ekonominę ir visuomeninę naudą ir kartu 
kelia nemažai etikos, ekonominių, 
socialinių, užimtumo ir teisinių iššūkių;

Or. it

Pakeitimas 18
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi Europos požiūris į dirbtinį 
intelektą pirmiausia turėtų apimti su 
dirbtiniu intelektu siejamus etinius 
aspektus ir dilemas, siekiant užtikrinti, 
kad jis būtų orientuotas į žmogų, padėtų 
puoselėti žmonių gerovę ir saugumo 
pojūtį, stiprinti visuomenės gerovę ir 
tausoti aplinką bei būtų grindžiamas 
visapusiška pagarba ES pagrindinėms 
teisėms ir vertybėms;

Or. pl

Pakeitimas 19
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi dirbtinio intelekto, 
automatizavimo, robotikos ir susijusių 
technologijų naudojimas turėtų būti 
grindžiamas pagarba žmogaus teisėms, 
kaip pagrindinei vertybei, taip pat ir darbo 
srityje;

Or. en
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Pakeitimas 20
Miriam Lexmann

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi darbo efektyvumo vertė 
neturėtų paskatinti dehumanizuotos 
skaitmeninės ateities;

Or. en

Pakeitimas 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
B b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bb. kadangi visą dirbtinio intelekto 
potencialą galima išnaudoti tik tuo atveju, 
jei naudotojai žinos, kokią naudą gali 
teikti ši technologija ir kokie dėl jos gali 
kilti iššūkiai; kadangi šį klausimą būtina 
įtraukti į švietimo procesą – taip pat ir 
kovos su skaitmenine atskirtimi požiūriu – 
bei rengti Europos lygmens informavimo 
kampanijas, kurias vykdant būtų tiksliai 
paaiškinami visi dirbtinio intelekto 
vystymo aspektai;

Or. pl

Pakeitimas 22
Daniela Rondinelli

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi tikimasi, kad dirbtinio C. kadangi tikimasi, kad dirbtinio 
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intelekto sprendimai ir robotika darys 
didelį poveikį darbo rinkai1 ir padidins 
specializuotos darbo jėgos poreikį2;

intelekto sprendimai ir robotika darys 
didelį poveikį darbo rinkai1, palaipsniui 
pakeisdami žmogų visose monotoniškos 
veiklos srityse, sukurdami žmogaus ir 
mašinos bendradarbiavimo sistemas ir 
padidindami specializuotos darbo jėgos 
poreikį2;

__________________ __________________
1 STOA „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives“ (angl. 
“Dirbtinio intelekto etika. Klausimai ir 
iniciatyvos“), 2020 m. kovo mėn.

1 STOA „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives“ 
(„Dirbtinio intelekto etika. Klausimai ir 
iniciatyvos“), 2020 m. kovo mėn.

2 Europos Parlamento leidinys 
„Encouraging STEM Studies for the labour 
market“ („Su darbo rinka susijusių gamtos 
mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos tyrimų skatinimas“), 2015 m. 
kovo mėn.

2 Europos Parlamento leidinys 
„Encouraging STEM Studies for the labour 
market“ („Su darbo rinka susijusių gamtos 
mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos tyrimų skatinimas“), 2015 m. 
kovo mėn.

Or. it

Pakeitimas 23
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi tikimasi, kad dirbtinio 
intelekto sprendimai ir robotika darys 
didelį poveikį darbo rinkai1 ir padidins 
specializuotos darbo jėgos poreikį2;

C. kadangi dirbtinio intelekto 
sprendimai ir robotika jau daro didelį 
poveikį darbo rinkai1 ir padidins 
specializuotos darbo jėgos poreikį, todėl 
būtina vykdyti darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą2;

__________________ __________________
1 STOA „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives“ (angl. 
“Dirbtinio intelekto etika. Klausimai ir 
iniciatyvos“), 2020 m. kovo mėn.

1 STOA „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives“ 
(„Dirbtinio intelekto etika. Klausimai ir 
iniciatyvos“), 2020 m. kovo mėn.

2 Europos Parlamento leidinys „Su darbo 
rinka susijusių gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
tyrimų skatinimas“, 2015 m. kovo mėn.

2 Europos Parlamento leidinys „Su darbo 
rinka susijusių gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
tyrimų skatinimas“, 2015 m. kovo mėn.
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Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi tikimasi, kad dirbtinio 
intelekto sprendimai ir robotika darys 
didelį poveikį darbo rinkai1 ir padidins 
specializuotos darbo jėgos poreikį2;

C. kadangi tikimasi, kad dirbtinio 
intelekto sprendimai ir robotika darys 
aiškų poveikį darbo rinkai1 ir padidins 
įgūdžių ir specializuotos darbo jėgos 
poreikį2;

__________________ __________________
1 STOA „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives“ (angl. 
“Dirbtinio intelekto etika. Klausimai ir 
iniciatyvos“), 2020 m. kovo mėn.

1 STOA „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives“ 
(„Dirbtinio intelekto etika. Klausimai ir 
iniciatyvos“), 2020 m. kovo mėn.

2 Europos Parlamento leidinys „Su darbo 
rinka susijusių gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
tyrimų skatinimas“, 2015 m. kovo mėn.

2 Europos Parlamento leidinys „Su darbo 
rinka susijusių gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
tyrimų skatinimas“, 2015 m. kovo mėn.

Or. en

Pakeitimas 25
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi tikimasi, kad dirbtinio 
intelekto sprendimai ir robotika darys 
didelį poveikį darbo rinkai1 ir padidins 
specializuotos darbo jėgos poreikį2;

C. kadangi tikimasi, kad dirbtinio 
intelekto sprendimai ir robotika darys 
didelį poveikį darbo rinkai1 ir padidins 
specializuotos darbo jėgos ir konkrečių 
įgūdžių, ypač skaitmeninių įgūdžių, 
poreikį2;
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__________________ __________________
1 STOA „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives“ (angl. 
“Dirbtinio intelekto etika. Klausimai ir 
iniciatyvos“), 2020 m. kovo mėn.

1 STOA „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives“ 
(„Dirbtinio intelekto etika. Klausimai ir 
iniciatyvos“), 2020 m. kovo mėn.

Europos Parlamento leidinys „Encouraging 
STEM Studies for the labour market“ („Su 
darbo rinka susijusių gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
tyrimų skatinimas“), 2015 m. kovo mėn.

Europos Parlamento leidinys „Encouraging 
STEM Studies for the labour market“ („Su 
darbo rinka susijusių gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
tyrimų skatinimas“), 2015 m. kovo mėn.

Or. pl

Pakeitimas 26
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi tikimasi, kad dirbtinio 
intelekto sprendimai ir robotika darys 
didelį poveikį darbo rinkai1 ir padidins 
specializuotos darbo jėgos poreikį2;

C. kadangi tikimasi, kad dirbtinio 
intelekto sprendimai ir robotika darys 
didelį poveikį darbo rinkai1, nes bus 
galima sumažinti darbuotojų poreikį 
esamose darbo vietose, ypač kalbant apie 
tradicinį ir įprastą darbą, taip pat darbą, 
kurį galima automatizuoti, ir padidins 
specializuotos darbo jėgos poreikį2;

__________________ __________________
1 STOA „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives“ (angl. 
“Dirbtinio intelekto etika. Klausimai ir 
iniciatyvos“), 2020 m. kovo mėn.

1 STOA „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives“ 
(„Dirbtinio intelekto etika. Klausimai ir 
iniciatyvos“), 2020 m. kovo mėn.

2 Europos Parlamento leidinys 
„Encouraging STEM Studies for the labour 
market“ („Su darbo rinka susijusių gamtos 
mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos tyrimų skatinimas“), 2015 m. 
kovo mėn.

2 Europos Parlamento leidinys 
„Encouraging STEM Studies for the labour 
market“ („Su darbo rinka susijusių gamtos 
mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos tyrimų skatinimas“), 2015 m. 
kovo mėn.

Or. es
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Pakeitimas 27
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi tikimasi, kad dirbtinio 
intelekto sprendimai ir robotika darys 
didelį poveikį darbo rinkai1 ir padidins 
specializuotos darbo jėgos poreikį2;

C. kadangi tikimasi, kad dirbtinio 
intelekto sprendimai, automatizavimas ir 
robotika darys didelį poveikį darbo rinkai1 
ir padidins specializuotos darbo jėgos 
poreikį2;

__________________ __________________
1 STOA „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives“ (angl. 
“Dirbtinio intelekto etika. Klausimai ir 
iniciatyvos“), 2020 m. kovo mėn.

1 STOA „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives“ 
(„Dirbtinio intelekto etika. Klausimai ir 
iniciatyvos“), 2020 m. kovo mėn.

2 Europos Parlamento leidinys „Su darbo 
rinka susijusių gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
tyrimų skatinimas“, 2015 m. kovo mėn.

2 Europos Parlamento leidinys „Su darbo 
rinka susijusių gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
tyrimų skatinimas“, 2015 m. kovo mėn.

Or. en

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

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi 42 proc. darbuotojų 
įmonėse, kurių verslo procese taikomas 
DI, mano, kad dėl tokios veiklos kyla 
etinių klausimų, kuriuos reikia spręsti; 
kadangi 28 proc. darbuotojų mano, kad 
DI taikymas nėra visapusiškai išvystytas 
dėl to, kad stinga šį klausimą 
reguliuojančių etinių taisyklių1a;
_________________________
1a Capgemini mokslinių tyrimų institutas, 
„Kodėl etinių DI klausimų sprendimas 
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bus naudingas organizacijoms“, 2019 m. 
liepos mėn.

Or. en

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

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi pradėjus taikyti DI 
darbuotojų užduotys tapo mažiau 
vykdomojo pobūdžio ir sudėtingesnės, 
moksliniai tyrimai1a rodo, kad DI sukelia 
daugiau su technologijomis susijusio 
streso ir labiau tokio su technologijomis 
susijusio streso pažeidžiami mažiau 
išsilavinę ir vyresnio amžiaus darbuotojai;
__________________
1a Meylemans, Lise; Vanderstukken, 
Arne; Vereycken, Yennef; Ramioul, 
Monique; 2019 m. „Aanwezigheid en 
impact van nieuwe technologieën in 
sectoren van ACV-CSC METEA“. 

Or. en

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

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi užimtumo padėtis sparčiai 
keičiasi ir apskaičiuota, kad 65 proc. šiuo 
metu pradinę mokyklą pradedančių 
lankyti vaikų galiausiai dirbs visiškai 
naujų rūšių darbus, kurie dar 
neegzistuoja1a;
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__________________
1a Pasaulio ekonomikos forumo leidinys 
„Darbo ateitis", 2018 m. rugsėjo mėn.

Or. en

Pakeitimas 31
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi taikant dirbtinį intelektą 
turėtų būti siekiama spręsti teisingos ir 
sąžiningos pertvarkos klausimą, 
didžiausią dėmesį skiriant visų rūšių 
užimtumui ir visų rūšių ekonomikos 
sektoriuose dirbantiems darbuotojams bei 
užtikrinant kokybišką darbą, nė vieno 
nepaliekant nuošalyje;

Or. en

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

Nuomonės projektas
C b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cb. kadangi EBPO parengė 
rekomendacijas dėl dirbtinio intelekto1a;
__________________
1a EBPO „Rekomendacija Tarybai dėl 
dirbtinio intelekto“, 2019 m., 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instr
uments/OECD-LEGAL-0449.

Or. en
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Pakeitimas 33
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Nuomonės projektas
C b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cb. kadangi DI yra strateginis 
prioritetas, atsižvelgiant į tai, kad jis 
turėtų teikti naudą piliečiams ir 
visuomenei, didinant konkurencingumą, 
kuriant įsidarbinimo galimybes ir 
ekonominę gerovę;

Or. en

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

Nuomonės projektas
C c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cc. kadangi Europos Sąjungos Taryba 
ragina skatinti į etiką ir žmogų orientuotą 
požiūrį, susijusį su DI1a;
__________________
1a Europos Sąjungos Taryba „Tarybos 
išvados dėl Europos skaitmeninės ateities 
formavimo“, 2020 m. birželio mėn.

Or. en

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

Nuomonės projektas
C c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Cc. kadangi taikant dirbtinį intelektą 
ne tik lengvai pakeičiamos darbo vietos 
neribotame sektorių skaičiuje, bet ir 
suteikiamos galimybės kurti darbo vietas, 
kurioms reikia daugiau mokymų ir 
įgūdžių;

Or. en

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

Nuomonės projektas
C d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cd. kadangi Sąjungos lygmeniu 
nepriimta bendrų nuostatų, susijusių su 
DI taikymu darbo vietoje, dėl to gali kilti 
rinkos iškraipymų ir gali būti pakenkta 
konkurencijai; kadangi reikia priimti 
vienodas taisykles, kad darbuotojams ir 
įmonėms būtų suteikta patikima 
reguliavimo sistema;

Or. en

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

Nuomonės projektas
C e konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ce. kadangi socialiniai partneriai 
Sąjungos lygmeniu sudarė pagrindų 
susitarimą dėl skaitmeninimo, į kurį, be 
kita ko, įtrauktas skyrius dėl dirbtinio 
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intelekto ir žmogaus vykdomos kontrolės 
principo užtikrinimo1a;
__________________
1a Europos socialinių partnerių pagrindų 
susitarimas dėl skaitmeninimo, 2020 m. 
birželio mėn.

Or. en

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

Nuomonės projektas
C f konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cf. kadangi kai kurios valstybės narės 
jau įsteigė specialias įstaigas, kurios stebi 
ir vertina DI įtaką darbo vietoms;

Or. en

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

Nuomonės projektas
C g konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cg. kadangi darbuotojai ir jų atstovai 
dažnai nežino nei apie DI taikomąsias 
programas, nei apie jų funkcijas ir 
duomenis; kadangi dėl nepakankamo 
informuotumo ir konkurencinio spaudimo 
kai kurios įmonės taiko DI pažeisdamos 
dabartines taisykles, pvz., dėl duomenų 
apsaugos;

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

Nuomonės projektas
C h konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ch. kadangi nepakanka dabartinių 
pastangų kovojant su šališkumu dėl lyties 
ir lyčių nelygybe skaitmeniniame 
sektoriuje; kadangi visuose skaitmeninių 
technologijų sektoriuose išlieka lyčių 
nelygybė, ypač susijusi su DI, ir taip 
netolimoje ateityje stiprinama vyrų 
dominuojama trajektorija skaitmeniniame 
sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 41
Daniela Rondinelli

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pabrėžia, kad reikia, kad Europos 
požiūris į dirbtinį intelektą būtų bendras, 
suderintas, etiškas ir orientuotas į žmogų. 
Visų pirma žmogus turi būti kiekvieno 
inovacijų proceso varomoji jėga ir naudos 
gavėjas.

Or. it

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

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad 
atliekant šį vertinimą būtina konsultuotis su 
darbuotojais ir jų atstovais ir gauti 
pakankamai informacijos prieš pradedant 
naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas;

1. pabrėžia, kad bet kokios dirbtinio 
intelekto, robotikos ir susijusių 
technologijų etinių aspektų sistemos 
aprėptis turėtų būti tinkama, proporcinga 
ir nuodugniai įvertinta, kad nebūtų 
kenkiama būsimų inovacijų ir darbo vietų 
kūrimui; ypač pabrėžia, kad reikia 
nuodugniai įvertinti, kokių galimybių ir 
sunkumų be kita ko, susijusių su 
darbuotojais, darbo vietomis ir darbo 
srautais, gali atsirasti dėl DI, robotikos ir 
susijusių technologijų taikymo įmonėse ir 
viešojo administravimo įstaigose; mano, 
kad atliekant šį vertinimą būtina 
konsultuotis su socialiniais partneriais dėl 
bet kokio Europos ar nacionalinės teisės 
akto ar ne teisėkūros sistemos, susijusių 
su dirbtiniu intelektu, robotika ir 
susijusiomis technologijomis, ir ragina 
juos, kai taikytina, į savo bendras 
sektoriaus ir įvairių sektorių lygmenimis 
vykdomas programas įtraukti etinius DI 
aspektus ir jo poveikį ekonomikai ir 
užimtumui;

Or. en

Pakeitimas 43
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad 
atliekant šį vertinimą būtina konsultuotis su 

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes viešajame ir privačiajame 
sektoriuose; mano, kad atliekant šį 
vertinimą būtina konsultuotis su vartotojais 
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darbuotojais ir jų atstovais ir gauti 
pakankamai informacijos prieš pradedant 
naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas;

ir darbuotojų atstovais ir gauti pakankamai 
informacijos prieš pradedant naudoti 
dirbtinio intelekto taikomąsias programas;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad 
atliekant šį vertinimą būtina konsultuotis su 
darbuotojais ir jų atstovais ir gauti 
pakankamai informacijos prieš pradedant 
naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas;

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad 
atliekant šį vertinimą būtina konsultuotis su 
darbuotojais ir socialiniais partneriais ir 
gauti pakankamai informacijos prieš 
pradedant naudoti dirbtinio intelekto 
taikomąsias programas; mano, jog reikia, 
kad mokymai būtų teikiami visiems 
susijusiems darbuotojams, kai darbo 
vietoje įdiegiamos naujos DI 
technologijos;

Or. en

Pakeitimas 45
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 
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taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad 
atliekant šį vertinimą būtina konsultuotis 
su darbuotojais ir jų atstovais ir gauti 
pakankamai informacijos prieš pradedant 
naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas;

taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad 
atliekant šį vertinimą būtina, kad 
darbuotojai ir jų atstovai gautų 
pakankamai informacijos prieš pradedant 
naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas, ir kad jie aktyviai dalyvautų 
jas kuriant, vystant ir diegiant ir taip būtų 
užtikrinta pagarba žmogui ir asmens 
teisėms;

Or. en

Pakeitimas 46
Daniela Rondinelli

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad 
atliekant šį vertinimą būtina konsultuotis su 
darbuotojais ir jų atstovais ir gauti 
pakankamai informacijos prieš pradedant 
naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas;

1. pabrėžia, kad reikia iš anksto 
nuodugniai įvertinti su darbuotojais, darbo 
vietomis ir darbo srautais susijusį dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų galimą 
neigiamą poveikį ir visas pasekmes 
įmonėse ir viešojo administravimo 
įstaigose; mano, kad atliekant šį vertinimą 
būtina iš anksto konsultuotis su 
darbuotojais ir jų atstovais ir gauti 
pakankamai informacijos prieš pradedant 
naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas;

Or. it

Pakeitimas 47
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
1 dalis



AM\1208075LT.docx 25/65 PE653.864v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad 
atliekant šį vertinimą būtina konsultuotis su 
darbuotojais ir jų atstovais ir gauti 
pakankamai informacijos prieš pradedant 
naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas;

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad 
atliekant šį vertinimą būtina konsultuotis su 
socialiniais partneriais ir gauti 
pakankamai informacijos prieš pradedant 
naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas;

Or. es

Pakeitimas 48
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad 
atliekant šį vertinimą būtina konsultuotis su 
darbuotojais ir jų atstovais ir gauti 
pakankamai informacijos prieš pradedant 
naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas;

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, įskaitant poveikį 
jų profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrai, darbo vietomis ir darbo 
srautais susijusį dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad 
atliekant šį vertinimą būtina konsultuotis su 
darbuotojais ir jų atstovais ir gauti 
pakankamai informacijos prieš pradedant 
naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas, atsižvelgiant į tai, kad 
darbuotojai turi teisę valdyti savo 
duomenis;

Or. en

Pakeitimas 49
France Jamet
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad 
atliekant šį vertinimą būtina konsultuotis su 
darbuotojais ir jų atstovais ir gauti 
pakankamai informacijos prieš pradedant 
naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas;

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose, taip pat 
valstybių narių socialinių sistemų 
finansavimui; mano, kad atliekant šį 
vertinimą būtina konsultuotis su 
darbuotojais ir jų atstovais ir gauti 
pakankamai informacijos prieš pradedant 
naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad 
atliekant šį vertinimą būtina konsultuotis su 
darbuotojais ir jų atstovais ir gauti 
pakankamai informacijos prieš pradedant 
naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas;

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad 
atliekant šį vertinimą būtina konsultuotis su 
darbuotojais ir jų atstovais ir gauti 
pakankamai informacijos prieš pradedant 
naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas; pabrėžia, kad diegiant DI 
reikia laikytis skaidrumo ir kad darbo 
vietoje taikomomis DI sistemomis neturi 
būti kenkiama darbuotojų privatumui ir 
orumui;
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Or. en

Pakeitimas 51
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad 
atliekant šį vertinimą būtina konsultuotis su 
darbuotojais ir jų atstovais ir gauti 
pakankamai informacijos prieš pradedant 
naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas;

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad 
atliekant šį vertinimą nuo pat sprendimo 
priėmimo proceso pradžios būtina 
konsultuotis su darbuotojais ir jų atstovais 
ir gauti pakankamai informacijos prieš 
pradedant naudoti dirbtinio intelekto 
taikomąsias programas;

Or. en

Pakeitimas 52
Romana Tomc

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad 
atliekant šį vertinimą būtina konsultuotis su 
darbuotojais ir jų atstovais ir gauti 
pakankamai informacijos prieš pradedant 
naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas;

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai 
įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir 
darbo srautais susijusį dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų poveikį arba 
pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad 
atliekant šį vertinimą, įtrauktą į socialinį 
dialogą, būtina konsultuotis su 
darbuotojais ir jų atstovais ir gauti 
pakankamai informacijos prieš pradedant 
naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas;
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Or. sl

Pakeitimas 53
Miriam Lexmann

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad žmogaus orumas yra 
pagrindinė vertybė ir kad revoliucinė 
technologinė pažanga turi būti pagrįsta 
pagrindiniu žmogaus kontrolės principu;

Or. en

Pakeitimas 54
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pripažįsta, kad duomenų rinkimas, 
tvarkymas ir analizė apima etinius 
aspektus ir sunkumus ir gali paveikti 
darbuotojų teises, pvz., teisę į privatumą; 
mano, kad darbuotojų duomenų rinkimas 
ir tvarkymas taip pat turėtų būti saugomas 
kolektyviniais susitarimais ir 
reglamentais, kuriais būtų užtikrintas 
skaidrumas, atsekamumas ir 
atskaitomybė, taip pat darbuotojams 
užtikrinta jų asmens duomenų kontrolė, 
be kita ko ir sutarčių nutraukimo atveju, 
ir įpareigojimas atlikti įmonių auditą; taip 
pat reikėtų reguliariai ir sistemingai 
stebėti duomenis, kad būtų užkirstas 
kelias šališkumui ir tiesioginei ir 
netiesioginei diskriminacijai, ir turėtų būti 
užtikrinta galimybė imtis taisomųjų 
veiksmų;
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Or. en

Pakeitimas 55
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina įmonių lygmeniu įsteigti 
dirbtinio intelekto valdymo įstaigą, kurią 
sudarytų darbuotojų ir darbdavių atstovai, 
kad įmonėse būtų stebimas dirbtinio 
intelekto, robotikos ir susijusių 
technologijų kūrimas, diegimas ir 
naudojimas; kitu atveju, tokios įstaigos 
pareigos ir atsakomybė galėtų būti 
įtrauktos į dabartines skaitmenines 
struktūras, pvz., darbo tarybas;

Or. en

Pakeitimas 56
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. nurodo, kad išsamus rizikos 
vertinimas turėtų būti atliktas prieš 
kuriant, diegiant ir įgyvendinant dirbtinio 
intelekto, robotikos ir susijusių 
technologijų sistemas, įvertinant jų 
poveikį pagrindinėms teisėms ir darbo 
sąlygoms, be kita ko, darbuotojų saugai ir 
sveikatai, ir jų socialinius padarinius; į 
vertinimą reikėtų įtraukti riziką, susijusią 
su žmonių priimamais sprendimais ir 
socialine diskriminacija, taip pat darbe 
kylančių pavojų vertinimą;

Or. en
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Pakeitimas 57
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, tačiau jie taip pat gali 
lemti neproporcingą ir neteisėtą 
darbuotojų stebėjimą, diskriminacinį 
elgesį dėl šališkų algoritmų, įskaitant 
lyčių pagrindu šališkus algoritmus, ir gali 
pakenkti žmonių orumui ir 
savarankiškumui;

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai turi didelę įtaką, kuri gali būti 
naudojama darbo sąlygoms ir gyvenimo 
kokybei gerinti, tačiau taip pat gali daryti 
neigiamą poveikį įmonei ir jos 
darbuotojams, o tai gali pakenkti žmonių 
laisvei, orumui ir savarankiškumui;

__________________
3 Europos Parlamento leidinys 
„Education and employment of women in 
science, technology and the digital 
economy, including AI and its influence 
on gender equality“ („Moterų švietimas ir 
užimtumas mokslo, technologijų ir 
skaitmeninės ekonomikos srityse, 
įskaitant dirbtinį intelektą ir jo įtaką lyčių 
lygybei“), 2020 m. balandžio mėn.

Or. es

Pakeitimas 58
France Jamet

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, tačiau jie taip pat gali 
lemti neproporcingą ir neteisėtą darbuotojų 
stebėjimą, diskriminacinį elgesį dėl 
šališkų algoritmų, įskaitant lyčių 

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, tačiau jie taip pat gali 
lemti neproporcingą ir neteisėtą darbuotojų 
stebėjimą;
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pagrindu šališkus algoritmus3, ir gali 
pakenkti žmonių orumui ir 
savarankiškumui;
__________________
3 Europos Parlamento leidinys 
„Education and employment of women in 
science, technology and the digital 
economy, including AI and its influence 
on gender equality“ („Moterų švietimas ir 
užimtumas mokslo, technologijų ir 
skaitmeninės ekonomikos srityse, 
įskaitant dirbtinį intelektą ir jo įtaką lyčių 
lygybei“), 2020 m. balandžio mėn.

Or. fr

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, tačiau jie taip pat gali 
lemti neproporcingą ir neteisėtą 
darbuotojų stebėjimą, diskriminacinį 
elgesį dėl šališkų algoritmų, įskaitant lyčių 
pagrindu šališkus algoritmus3, ir gali 
pakenkti žmonių orumui ir 
savarankiškumui;

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti visų darbuotojų 
darbo sąlygas ir gyvenimo kokybę, visų 
pirma susijusius su užimtumu ir socialine 
įtrauktimi ir prieinamumu neįgaliems 
darbuotojams, taip pat geresne profesinio 
ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, kartu 
dėl jų taip pat gali kilti susirūpinimas dėl 
privatumo ir darbuotojų saugos ir 
sveikatos darbo vietoje, pvz., dėl teisės 
atsijungti ir diskriminacinio elgesio arba 
įdarbinimo procesų, dėl šališkų algoritmų, 
įskaitant lyčių ir rasiniu pagrindu šališkus 
algoritmus3; pabrėžia, kad reikia 
užtikrinti, kad įvairios kilmės žmonės, 
įskaitant moteris, jaunimą ir 
neįgaliuosius, būtų įtraukti į įtraukų DI 
kūrimą, diegimą ir naudojimą;

__________________ __________________
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3 Europos Parlamento leidinys „Moterų 
švietimas ir užimtumas mokslo, 
technologijų ir skaitmeninės ekonomikos 
srityse, įskaitant dirbtinį intelektą ir jo įtaką 
lyčių lygybei“, 2020 m. balandžio mėn.

3 Europos Parlamento leidinys „Moterų 
švietimas ir užimtumas mokslo, 
technologijų ir skaitmeninės ekonomikos 
srityse, įskaitant dirbtinį intelektą ir jo įtaką 
lyčių lygybei“, 2020 m. balandžio mėn.

Or. en

Pakeitimas 60
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, tačiau jie taip pat gali 
lemti neproporcingą ir neteisėtą darbuotojų 
stebėjimą, diskriminacinį elgesį dėl šališkų 
algoritmų, įskaitant lyčių pagrindu 
šališkus algoritmus3, ir gali pakenkti 
žmonių orumui ir savarankiškumui;

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, tačiau, jeigu jie bus 
netinkamai naudojami, jie taip pat gali 
lemti neproporcingą ir neteisėtą darbuotojų 
stebėjimą, lemiantį diskriminacinį elgesį 
dėl šališkų algoritmų, įskaitant lyčių 
pagrindu šališkus algoritmus, ir gali 
pakenkti žmonių orumui ir 
savarankiškumui; kartu nurodo, kad 
taikant DI suteikiama galimybių užkirsti 
kelią šališkumui vykdant įdarbinimo 
procedūras, jį taikant gali būti remiamos 
nuotolinės taikomosios programos, 
įskaitant susijusias su negalia, pritaikant 
asmenų įgūdžius turimoms darbo vietoms, 
vadovaujantis faktais, nustatyti ir 
numatyti įgūdžiai, savybės ir 
kompetencijų sąveikumas, remiamas 
žmogiškųjų išteklių valdymas ir numatyti 
darbo rinkos pokyčiai, atsakingas DI 
žmogiškųjų išteklių paslaugų srityje 
prisidės prie su rinkos pokyčiais ir 
sunkumais susiduriančių asmenų 
aktyvumo darbo rinkoje, pertvarkos, 
mokymosi visą gyvenimą ir 
įsidarbinamumo;

__________________
3 Europos Parlamento leidinys „Moterų 
švietimas ir užimtumas mokslo, 
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technologijų ir skaitmeninės ekonomikos 
srityse, įskaitant dirbtinį intelektą ir jo 
įtaką lyčių lygybei“, 2020 m. 
balandžio mėn.

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, tačiau jie taip pat gali 
lemti neproporcingą ir neteisėtą darbuotojų 
stebėjimą, diskriminacinį elgesį dėl šališkų 
algoritmų, įskaitant lyčių pagrindu šališkus 
algoritmus3, ir gali pakenkti žmonių 
orumui ir savarankiškumui;

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, tačiau jie taip pat gali 
lemti neproporcingą ir neteisėtą darbuotojų 
stebėjimą, diskriminacinį elgesį dėl šališkų 
algoritmų, įskaitant lyčių ar etninės kilmės 
pagrindu šališkus algoritmus3 ir 
algoritmus, kurie kenkia pažeidžiamoms 
grupėms ir darbuotojų privatumui ir 
orumui; be to, reiškia susirūpinimą, kad 
DI gali pakenkti darbuotojų orumui ir 
savarankiškumui ir prisidėti prie psichikos 
sveikatos problemų, pvz., išsekimo, streso 
darbe, psichologinės perkrovos ir 
nuovargio;

__________________ __________________
3 Europos Parlamento leidinys „Moterų 
švietimas ir užimtumas mokslo, 
technologijų ir skaitmeninės ekonomikos 
srityse, įskaitant dirbtinį intelektą ir jo įtaką 
lyčių lygybei“, 2020 m. balandžio mėn.

3 Europos Parlamento leidinys „Moterų 
švietimas ir užimtumas mokslo, 
technologijų ir skaitmeninės ekonomikos 
srityse, įskaitant dirbtinį intelektą ir jo įtaką 
lyčių lygybei“, 2020 m. balandžio mėn.

Or. en

Pakeitimas 62
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, tačiau jie taip pat gali 
lemti neproporcingą ir neteisėtą darbuotojų 
stebėjimą, diskriminacinį elgesį dėl šališkų 
algoritmų, įskaitant lyčių pagrindu šališkus 
algoritmus3, ir gali pakenkti žmonių 
orumui ir savarankiškumui;

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, tačiau jie taip pat gali 
lemti neproporcingą ir neteisėtą darbuotojų 
stebėjimą, diskriminacinį elgesį dėl šališkų 
algoritmų, įskaitant lyčių pagrindu šališkus 
algoritmus ir algoritmus, kurie kenkia 
pažeidžiamoms grupėms ir gali pakenkti 
darbuotojų privatumui ir orumui; be to, 
reiškia susirūpinimą, kad DI gali pakenkti 
darbuotojų orumui ir savarankiškumui ir 
prisidėti prie psichikos sveikatos 
problemų, pvz., išsekimo, streso darbe, 
psichologinės perkrovos ir nuovargio;

__________________
3 Europos Parlamento leidinys „Moterų 
švietimas ir užimtumas mokslo, 
technologijų ir skaitmeninės ekonomikos 
srityse, įskaitant dirbtinį intelektą ir jo 
įtaką lyčių lygybei“, 2020 m. 
balandžio mėn.

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, tačiau jie taip pat gali 
lemti neproporcingą ir neteisėtą darbuotojų 
stebėjimą, diskriminacinį elgesį dėl šališkų 
algoritmų, įskaitant lyčių pagrindu šališkus 
algoritmus3, ir gali pakenkti žmonių 
orumui ir savarankiškumui;

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, ir nurodo, kad šioms 
technologijoms taikomi teisės aktai dėl 
duomenų naudojimo ir privatumo, kaip 
antai Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas, kad būtų išvengta padėties, 
lemiančios neproporcingą ir neteisėtą 
darbuotojų stebėjimą, diskriminacinį elgesį 
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dėl šališkų algoritmų, įskaitant lyčių 
pagrindu šališkus algoritmus3, ir gali 
pakenkti žmonių orumui ir 
savarankiškumui;

__________________ __________________
3 Europos Parlamento leidinys „Moterų 
švietimas ir užimtumas mokslo, 
technologijų ir skaitmeninės ekonomikos 
srityse, įskaitant dirbtinį intelektą ir jo įtaką 
lyčių lygybei“, 2020 m. balandžio mėn.

3 Europos Parlamento leidinys „Moterų 
švietimas ir užimtumas mokslo, 
technologijų ir skaitmeninės ekonomikos 
srityse, įskaitant dirbtinį intelektą ir jo įtaką 
lyčių lygybei“, 2020 m. balandžio mėn.

Or. en

Pakeitimas 64
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, tačiau jie taip pat gali 
lemti neproporcingą ir neteisėtą darbuotojų 
stebėjimą, diskriminacinį elgesį dėl šališkų 
algoritmų, įskaitant lyčių pagrindu šališkus 
algoritmus3, ir gali pakenkti žmonių 
orumui ir savarankiškumui;

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, tačiau jie taip pat gali 
lemti neproporcingą ir neteisėtą darbuotojų 
stebėjimą ir priežiūrą, dėl kurių gali kilti 
psichologinis stresas ir neužtikrintumas 
dėl darbo vietos, taip pat diskriminacinį 
elgesį dėl šališkų algoritmų, įskaitant lyčių 
pagrindu šališkus algoritmus3, ir gali 
pakenkti žmonių orumui ir 
savarankiškumui, pažeisti žmogaus teises 
ir vertybes ir kelti pavojų žmonių 
įvairovei;

__________________ __________________
3 Europos Parlamento leidinys „Moterų 
švietimas ir užimtumas mokslo, 
technologijų ir skaitmeninės ekonomikos 
srityse, įskaitant dirbtinį intelektą ir jo įtaką 
lyčių lygybei“, 2020 m. balandžio mėn.

3 Europos Parlamento leidinys „Moterų 
švietimas ir užimtumas mokslo, 
technologijų ir skaitmeninės ekonomikos 
srityse, įskaitant dirbtinį intelektą ir jo įtaką 
lyčių lygybei“, 2020 m. balandžio mėn.

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, tačiau jie taip pat gali 
lemti neproporcingą ir neteisėtą darbuotojų 
stebėjimą, diskriminacinį elgesį dėl šališkų 
algoritmų, įskaitant lyčių pagrindu šališkus 
algoritmus3, ir gali pakenkti žmonių 
orumui ir savarankiškumui;

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, tačiau jie taip pat gali 
lemti neproporcingą ir neteisėtą darbuotojų 
stebėjimą, diskriminacinį elgesį dėl šališkų 
algoritmų, įskaitant lyčių pagrindu šališkus 
algoritmus3, ir gali pakenkti žmonių 
orumui ir savarankiškumui; DI algoritmai 
darbo vietoje turėtų būti teisingi, skaidrūs 
ir jais reikėtų atsižvelgti į socialinį poveikį 
atitinkamiems darbuotojams;

__________________ __________________
3 Europos Parlamento leidinys „Moterų 
švietimas ir užimtumas mokslo, 
technologijų ir skaitmeninės ekonomikos 
srityse, įskaitant dirbtinį intelektą ir jo įtaką 
lyčių lygybei“, 2020 m. balandžio mėn.

3 Europos Parlamento leidinys „Moterų 
švietimas ir užimtumas mokslo, 
technologijų ir skaitmeninės ekonomikos 
srityse, įskaitant dirbtinį intelektą ir jo įtaką 
lyčių lygybei“, 2020 m. balandžio mėn.

Or. en

Pakeitimas 66
Daniela Rondinelli

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, tačiau jie taip pat gali 
lemti neproporcingą ir neteisėtą 
darbuotojų stebėjimą, diskriminacinį 
elgesį dėl šališkų algoritmų, įskaitant lyčių 
pagrindu šališkus algoritmus3, ir gali 
pakenkti žmonių orumui ir 
savarankiškumui;

pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, tačiau jie taip pat gali 
lemti darbo organizavimo, priežiūros ir 
kontrolės trikdymų. Visų pirma kyla 
neproporcingo ir neteisėto darbuotojų 
stebėjimo ir diskriminacinio elgesio dėl 
šališkų algoritmų, įskaitant lyčių pagrindu 
šališkus algoritmus, pavojus ir tai gali 
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pakenkti žmonių orumui ir 
savarankiškumui;

__________________ __________________
3 Europos Parlamento leidinys „Education 
and employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“ („Moterų švietimas ir užimtumas 
mokslo, technologijų ir skaitmeninės 
ekonomikos srityse, įskaitant dirbtinį 
intelektą ir jo įtaką lyčių lygybei“), 
2020 m. balandžio mėn.

3 Europos Parlamento leidinys „Education 
and employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“ („Moterų švietimas ir užimtumas 
mokslo, technologijų ir skaitmeninės 
ekonomikos srityse, įskaitant dirbtinį 
intelektą ir jo įtaką lyčių lygybei“), 
2020 m. balandžio mėn.

Or. it

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

Nuomonės projektas
2 dalies 1 pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

pabrėžia, kad konkurencingos valdžios 
institucijos privalo turėti galimybę gauti 
visą informaciją apie mokymo reikmėms 
naudojamus duomenis, statistinius 
modelius ir teorinius principus, susijusius 
su DI sprendimais, taip pat empiriniu jų 
rezultatų pagrįstumu;

Or. en

Pakeitimas 68
Daniela Rondinelli

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad būtina sukurti 
patikimą sertifikavimo sistemą, pagrįstą 
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procedūromis, parengtomis laikantis 
atsargumo principo, kurios suteiktų 
įmonėms galimybę patvirtinti, kad jų 
dirbtinio intelekto produktai yra patikimi 
ir saugūs, ir suteikti didesnę naudą visai 
visuomenei.

Or. it

Pakeitimas 69
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad siekiant apsaugoti 
darbuotojus nuo šališkumo ir tiesioginės 
ir netiesioginės diskriminacijos dėl DI 
sprendimų, reikėtų įgyvendinti 
informavimo apie pažeidimą 
mechanizmus ir stebėsenos bei 
apeliacinių skundų procedūras, visų 
pirma darbuotojų įdarbinimo, 
paaukštinimo arba atleidimo iš darbo 
atvejais apsaugant darbuotojus nuo 
atsakomųjų veiksmų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad taikant DI ir 
robotiką reikėtų gerbti žmogaus orumą ir 
autonomiją, ir ragina priimti aiškias 
taisykles, kad būtų išvengta galimo 
netinkamo naudojimo, pvz., 
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neproporcingo ir neteisėto darbuotojų 
stebėjimo, normų neatitinkančio 
vadinamosios socialinės genomikos 
naudojimo arba socialinio dialogo 
sistemų apėjimo;

Or. en

Pakeitimas 71
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad svarbu sukurti DI 
teisės aktų rinkinį, kuriuo būtų apsaugoti 
tiek socialiniai aspektai, tiek ES 
konkurencingumas;

Or. sv

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad naudotojams ir 
vartotojams turėtų būti privaloma gauti 
visą svarbią informaciją apie dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų etinius 
aspektus, kad jie galėtų priimti informacija 
pagrįstus sprendimus;

3. mano, kad naudotojams ir 
vartotojams turėtų būti privaloma gauti 
informaciją, kai sistemoje naudojamas DI 
ir susijusios technologijos, visų pirma DI 
sistemos, kuriomis produktas arba 
paslauga pritaikomi asmeniniams 
naudotojų poreikiams, apie tai, ar jie gali 
išjungti arba apriboti tokį pritaikymą 
asmeninėms reikmėms, ir jeigu jie 
naudojasi automatizuotų sprendimų 
priėmimo technologija, kad jie galėtų 
priimti informacija pagrįstus sprendimus; 
pabrėžia, kad reikia užtikrinti, kad 
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specialistai, naudojantys algoritmus, 
suprastų, kaip naudojami ir vertinami 
duomenys; mano, kad darbuotojai turėtų 
gauti tinkamus mokymus ir švietimą 
įvairiais klausimais, susijusiais su jų 
naudojamų DI priemonių taikymu ir 
poveikiu;

Or. en

Pakeitimas 73
Daniela Rondinelli

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad naudotojams ir 
vartotojams turėtų būti privaloma gauti 
visą svarbią informaciją apie dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų etinius 
aspektus, kad jie galėtų priimti informacija 
pagrįstus sprendimus;

3. mano, kad naudotojams ir 
vartotojams turėtų būti privaloma gauti 
visą svarbią informaciją apie dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų etinius 
aspektus, kad jie galėtų priimti informacija 
pagrįstus ir sąmoningus sprendimus; 
siekiant išnaudoti visas skaitmeninės 
revoliucijos teikiamas galimybes, dar 
kartą pabrėžiama, kad būtina pradėti 
didelio masto kompiuterinio raštingumo 
procesus, ypatingą dėmesį skiriant visoms 
socialiai remtinoms grupėms, kurioms 
gresia socialinė marginalizacija dėl 
skaitmeninių priemonių ir įgūdžių stokos;

Or. it

Pakeitimas 74
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad naudotojams ir 
vartotojams turėtų būti privaloma gauti 

3. mano, kad naudotojams ir 
vartotojams turėtų būti privaloma gauti 
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visą svarbią informaciją apie dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų etinius 
aspektus, kad jie galėtų priimti informacija 
pagrįstus sprendimus;

visą svarbią informaciją apie dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų ir jų kūrimo 
proceso etinius aspektus, kad jie galėtų 
priimti informacija pagrįstus sprendimus; 
rekomenduoja skatinti visų susijusių 
šalių, įskaitant pilietinę visuomenę, erdvę 
dialogui, kad būtų didinamas 
informuotumas apie etinius sunkumus, 
kylančius dėl dirbtinio intelekto, robotikos 
ir susijusių technologijų;

Or. en

Pakeitimas 75
Romana Tomc

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad naudotojams ir 
vartotojams turėtų būti privaloma gauti 
visą svarbią informaciją apie dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų etinius 
aspektus, kad jie galėtų priimti informacija 
pagrįstus sprendimus;

3. mano, kad naudotojams ir 
vartotojams turėtų būti privaloma gauti 
visą svarbią informaciją apie dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų etinius 
aspektus, kad jie galėtų priimti informacija 
pagrįstus sprendimus; atkreipia dėmesį į 
dėl DI taikymo kilusius privatumo 
pažeidimus, kurie vykdomi 
diskriminuojant;

Or. sl

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad naudotojams ir 
vartotojams turėtų būti privaloma gauti 
visą svarbią informaciją apie dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų etinius 

3. mano, kad naudotojams ir 
vartotojams turėtų būti privaloma gauti 
visą reikšmingą ir svarbią informaciją apie 
jiems įtaką darančių dirbinio intelekto 
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aspektus, kad jie galėtų priimti informacija 
pagrįstus sprendimus;

taikomųjų programų naudojimą, dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų etinius 
aspektus, kad jie galėtų priimti informacija 
pagrįstus sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 77
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad naudotojams ir 
vartotojams turėtų būti privaloma gauti 
visą svarbią informaciją apie dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų etinius 
aspektus, kad jie galėtų priimti informacija 
pagrįstus sprendimus;

3. mano, kad naudotojams ir 
vartotojams turėtų būti privaloma 
prieinama forma gauti visą svarbią 
informaciją apie dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų etinius aspektus, kad 
jie galėtų priimti informacija pagrįstus 
sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 78
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad naudotojams ir 
vartotojams turėtų būti privaloma gauti 
visą svarbią informaciją apie dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų etinius 
aspektus, kad jie galėtų priimti informacija 
pagrįstus sprendimus;

3. mano, kad naudotojams ir 
vartotojams turėtų būti privaloma lengvai 
suprantama ir prieinama forma gauti visą 
svarbią informaciją apie dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų etinius aspektus, kad 
jie galėtų priimti informacija pagrįstus 
sprendimus;

Or. en
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Pakeitimas 79
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad naudotojams ir 
vartotojams turėtų būti privaloma gauti 
visą svarbią informaciją apie dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų etinius 
aspektus, kad jie galėtų priimti informacija 
pagrįstus sprendimus;

3. mano, kad naudotojams ir 
vartotojams turėtų būti privaloma gauti 
visą svarbią informaciją, visų pirma apie 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
etinius aspektus, kad jie galėtų priimti 
informacija pagrįstus sprendimus;

Or. es

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad naudotojams ir 
vartotojams turėtų būti privaloma gauti 
visą svarbią informaciją apie dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų etinius 
aspektus, kad jie galėtų priimti informacija 
pagrįstus sprendimus;

3. mano, kad naudotojams ir 
vartotojams turėtų būti privaloma gauti 
visą svarbią informaciją apie dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų etinius 
aspektus, kad jie priimtų informacija 
pagrįstus sprendimus;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

pabrėžia, kad patikimas DI turi būti 
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teisingas, skaidrus, saugus ir visą jo 
gyvavimo ciklą, ypač kai jis diegiamas 
darbo vietoje, reikia laikytis taikomų 
teisės aktų ir reglamentų, įskaitant 
Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 82
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad poreikis spręsti 
klausimą, kokie darbo konkurencingumo 
standartai gali būti reikalingi užimtumo 
srityje, kai esami žmonių įgūdžiai bus 
dirbtinai ar netgi genetiškai ugdomi arba 
tiesiogiai papildomi, taip sukuriant 
nepalaužiamą pranašumą tiems, kurie 
gali naudotis tokiomis priemonėmis ir 
intervenciniais veiksmais, atsižvelgiant į 
tai, kad vadovaujantis Europos ir 
žmogaus teisių požiūriu daugiausia 
dėmesio skiriama ir turi būti skiriama 
žmogaus orumui;

Or. en

Pakeitimas 83
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, 
kad su DI kūrimu, vystymu ir pardavimu 
susiję subjektai veiktų laikydamiesi etinių 
standartų ir socialinės atsakomybės 
kriterijų; mano, kad į mokymo programas 



AM\1208075LT.docx 45/65 PE653.864v01-00

LT

reikėtų įtraukti etikos suvokimą ir įgūdžių 
ugdymą etiniais tikslai, įskaitant 
šališkumo pripažinimą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad DI sprendimų 
galimybės smarkiai priklauso nuo 
didžiųjų duomenų ir kad reikia itin didelio 
duomenų kiekio, kad būtų galima mokyti 
algoritmų ir tobulinti rezultatus; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina tai, kad 
Komisija pasiūlė Europos Sąjungoje 
sukurti bendrą duomenų erdvę, kad būtų 
stiprinami duomenų mainai ir remiami 
moksliniai tyrimai, visapusiškai paisant 
darbuotojų ir darbdavių duomenų 
apsaugos;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad Europos nuotolinio 
darbo darbotvarkėje reikia atsižvelgti į DI, 
robotikos ir susijusių technologijų 
poveikį;

Or. en
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Pakeitimas 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad vystant dirbtinį 
intelektą ir jam plintant neturi būti 
ribojama prieiga prie transporto 
paslaugų;

Or. pl

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

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, koks svarbus švietimas ir 
nuolatinis mokymasis, kad būtų ugdomi 
ateities įgūdžiai, užtikrintas žmonių ir 
mašinų tarpusavio papildomumas darbe ir 
užtikrintas darbuotojų perkvalifikavimas 
tuose sektoriuose, kuriems 
automatizavimo pavojus daro didelį 
poveikį; todėl ragina priimti programą dėl 
Europos DI mokymo darbo vietų, 
Europos lygmens universiteto tinklų 
akademinių DI mainų programos;

Or. en

Pakeitimas 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
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 
našumo padidėjimas dėl dirbtinio intelekto 
ir robotikos plėtros ir naudojimo būtų 
naudingas ne tik įmonių savininkams ir 
akcininkams, bet ir plačiajai visuomenei, 
ypač tais atvejais, kai toks padidėjimas 
gaunamas darbo vietų sąskaita;

4. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 
našumo padidėjimas dėl dirbtinio intelekto 
ir robotikos plėtros ir naudojimo būtų 
naudingas plačiajai visuomenei, įskaitant 
įmones ir darbuotojus, skatinant ES 
ekonomikos augimą ir konkurencingumą 
be kokybiškų darbo vietų kūrimą; pažymi, 
kad sektoriai ir profesinės sritys, kuriuose 
reikia žemesnio lygio įgūdžių, labiau linkę 
į automatizavimą; mano, kad labai 
svarbu, kad valstybės narės, padedamos 
Komisijos ir bendradarbiaudamos su 
susijusiais subjektais, pvz., įmonėmis ir 
akademine bendruomene, investuotų į 
kokybišką, pritaikytą ir įtraukų švietimą, 
profesinius mokymus ir mokymosi visą 
gyvenimą sistemas bei kvalifikacijos 
kėlimo ir perkvalifikavimo politiką, kad 
studentai ir darbuotojai turėtų pagrindinį 
raštingumą, gebėjimą skaičiuoti ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
kompetenciją gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
(STEM) srityje ir universaliuosius 
socialinius emocinius įgūdžius, pvz., 
verslumą, kūrybiškumą ir kritinį 
mąstymą, kad būtų išvengta įgūdžių 
senėjimo ir būtų užtikrintos galimybės 
įsidarbinti pertvarkytuose ir į aplinką 
orientuotuose sektoriuose; ragina, kad 
atnaujinta Europos įgūdžių darbotvarkė ir 
sustiprinta 2021–2027 m. DFP atliktų 
svarbų vaidmenį šioje srityje;

Or. en

Pakeitimas 89
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 
našumo padidėjimas dėl dirbtinio intelekto 
ir robotikos plėtros ir naudojimo būtų 
naudingas ne tik įmonių savininkams ir 
akcininkams, bet ir plačiajai visuomenei, 
ypač tais atvejais, kai toks padidėjimas 
gaunamas darbo vietų sąskaita;

4. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 
našumo padidėjimas dėl dirbtinio intelekto 
ir robotikos plėtros ir naudojimo tarnautų 
įmonių vystymuisi ir augimui, nemažinant 
darbo vietų skaičiaus ir teikiant naudos 
plačiajai visuomenei;

Or. es

Pakeitimas 90
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 
našumo padidėjimas dėl dirbtinio intelekto 
ir robotikos plėtros ir naudojimo būtų 
naudingas ne tik įmonių savininkams ir 
akcininkams, bet ir plačiajai visuomenei, 
ypač tais atvejais, kai toks padidėjimas 
gaunamas darbo vietų sąskaita;

4. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 
našumo padidėjimas dėl dirbtinio intelekto 
ir robotikos plėtros ir naudojimo būtų 
naudingas ne tik įmonių savininkams ir 
akcininkams, bet ir plačiajai visuomenei, 
ypač tais atvejais, kai toks padidėjimas 
gaunamas darbo vietų sąskaita; ypač 
atkreipia dėmesį į tai, kad darbuotojai turi 
galėti dalyvauti perskirstant įmonės pelną, 
užtikrinant geresnį darbo užmokestį ir 
teikiant geresnes karjeros galimybes, 
investuojant į įgūdžius, trumpinant darbo 
laiką arba užtikrinant geresnę profesinio 
ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir kad 
kolektyvinės derybos ir kolektyvinių 
derybų susitarimai svarbūs socialinę 
pažangą ir kokybiškas darbo vietas 
įtraukiant į etišką požiūrį į DI;

Or. en

Pakeitimas 91
Ádám Kósa
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 
našumo padidėjimas dėl dirbtinio intelekto 
ir robotikos plėtros ir naudojimo būtų 
naudingas ne tik įmonių savininkams ir 
akcininkams, bet ir plačiajai visuomenei, 
ypač tais atvejais, kai toks padidėjimas 
gaunamas darbo vietų sąskaita;

4. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 
našumo padidėjimas dėl dirbtinio intelekto 
ir robotikos plėtros ir naudojimo būtų 
naudingas ne tik įmonių savininkams ir 
akcininkams, bet ir plačiajai visuomenei, 
ypač tais atvejais, kai toks padidėjimas 
gaunamas darbo vietų sąskaita, ir, 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad reikia 
kelti darbuotojų kvalifikaciją ir juos 
perkvalifikuoti, nes tai gali padėti jiems 
naudotis skaitmeninėmis priemonėmis, 
išsaugoti darbo vietas arba išmokti, kaip 
dirbti naudojant bendradarbiaujamojo 
pobūdžio robotus arba DI grindžiamas 
technologijas;

Or. en

Pakeitimas 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 
našumo padidėjimas dėl dirbtinio intelekto 
ir robotikos plėtros ir naudojimo būtų 
naudingas ne tik įmonių savininkams ir 
akcininkams, bet ir plačiajai visuomenei, 
ypač tais atvejais, kai toks padidėjimas 
gaunamas darbo vietų sąskaita;

4. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 
našumo padidėjimas dėl dirbtinio intelekto 
ir robotikos plėtros ir naudojimo būtų 
naudingas ne tik įmonių savininkams ir 
akcininkams, bet ir plačiajai visuomenei, 
ypač tais atvejais, kai toks padidėjimas 
gaunamas darbo vietų sąskaita; pabrėžia, 
kokie svarbūs skaitmeniniai įgūdžiai ir 
mokymasis visą gyvenimą, kad 
darbuotojams būtų lengviau prisitaikyti 
prie besikeičiančių darbo rinkos poreikių;

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 
našumo padidėjimas dėl dirbtinio intelekto 
ir robotikos plėtros ir naudojimo būtų 
naudingas ne tik įmonių savininkams ir 
akcininkams, bet ir plačiajai visuomenei, 
ypač tais atvejais, kai toks padidėjimas 
gaunamas darbo vietų sąskaita;

4. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 
našumo padidėjimas dėl dirbtinio intelekto 
ir robotikos plėtros ir naudojimo būtų 
naudingas ne tik įmonių savininkams ir 
akcininkams, bet ir plačiajai visuomenei, 
ypač tais atvejais, kai toks padidėjimas 
gaunamas darbo vietų sąskaita; pabrėžia, 
kad DI diegiančios įmonės yra atsakingos 
už tai, kad būtų keliama susijusių 
darbuotojų kvalifikacija ir jie būtų 
perkvalifikuojami;

Or. en

Pakeitimas 94
Romana Tomc

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 
našumo padidėjimas dėl dirbtinio intelekto 
ir robotikos plėtros ir naudojimo būtų 
naudingas ne tik įmonių savininkams ir 
akcininkams, bet ir plačiajai visuomenei, 
ypač tais atvejais, kai toks padidėjimas 
gaunamas darbo vietų sąskaita;

4. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 
našumo padidėjimas dėl dirbtinio intelekto 
ir robotikos plėtros ir naudojimo būtų 
naudingas ne tik įmonių savininkams ir 
akcininkams, bet ir plačiajai visuomenei, 
visų pirma vyresnio amžiaus asmenims, 
ypač tais atvejais, kai toks padidėjimas 
gaunamas darbo vietų sąskaita;

Or. sl

Pakeitimas 95
Eugenia Rodríguez Palop
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares spręsti DI 
technologijų, automatikos ir robotikos 
poveikio klausimą, susijusį su galimu 
darbo vietų praradimu ir didesniu 
neužtikrintumu dėl darbo, ir ragina 
priimti priemones, kuriomis būtų 
užtikrintas ilgalaikis nacionalinių 
socialinės apsaugos sistemų tvarumas, 
atliekant mokesčių reformą ir socialiniu 
požiūriu prisidedant prie mažesnių 
viešųjų pajamų kompensavimo;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad ES užimtumo ir 
socialinė acquis tebėra visapusiškai 
taikoma, neatsižvelgiant į DI naudojimą, 
ir mano, kad Komisija ir valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad ji būtų tinkamai 
įgyvendinta srityse, kuriose naudojamas 
DI, ir ja turėtų būti panaikinti bet kokie 
galimi teisėkūros trūkumai;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina priimti atnaujintą Europos 
įgūdžių darbotvarkę ir Skaitmeninio 
švietimo veiksmų planą, kad visų sektorių 
darbuotojai įgytų skaitmeninį raštingumą;

Or. en

Pakeitimas 98
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. nurodo, kad reikia spręsti įgūdžių 
pokyčių ir pasenusių įgūdžių klausimus, 
taikomomis švietimo ir mokymo 
programomis skatinant darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą it perkvalifikavimą; 
pabrėžia, kad įmonėms svarbu investuoti į 
formalųjį ir neformalųjį mokymą ir 
mokymąsi visą gyvenimą, kad būtų 
užtikrintas sąžiningas mokymas ir 
darbuotojų perėjimas; ragina Komisiją 
įvertinti priimtą ES darbo garantijos 
sistemą, kuria būtų remiamos valstybės 
narės, kraštutiniu atveju veikiančios kaip 
darbdaviai, kad būtų kovojama su 
nedarbu technologijų sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 99
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina naujoms dirbtiniu intelektu 5. ragina naujoms dirbtiniu intelektu 
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grindžiamoms technologijoms taikyti 
atsargumo principą; pabrėžia, kad žmonės 
visada turi kontroliuoti dirbtinį intelektą 
ir kad sprendimai dėl dirbtinio intelekto 
turi būti atšaukiami;

grindžiamoms technologijoms taikyti 
atsargumo principą; pabrėžia, kad turėtų 
būti vykdoma tinkama ir pagrįsta žmonių 
atliekama priežiūra ir kontrolė, susijusi su 
DI naudojimu, užtikrinant, kad būtų 
prisiimta atsakomybė už sprendimus dėl 
DI;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina naujoms dirbtiniu intelektu 
grindžiamoms technologijoms taikyti 
atsargumo principą; pabrėžia, kad žmonės 
visada turi kontroliuoti dirbtinį intelektą ir 
kad sprendimai dėl dirbtinio intelekto turi 
būti atšaukiami;

5. ragina naujoms dirbtiniu intelektu 
grindžiamoms technologijoms taikyti 
atsargumo principą; pabrėžia, kad žmonės 
visada turi kontroliuoti mašinas ir dirbtinį 
intelektą ir kad sprendimus dėl dirbtinio 
intelekto turi būti galima užginčyti ir jie 
turi būti atšaukiami; pabrėžia, kad turi 
būti laikomasi DI saugos ir saugumo 
standartų, ir atkreipia dėmesį į tai, kad 
svarbu reguliariai vykdyti su tuo 
susijusius patikrinimus ir kontrolę, kad 
būtų išvengta klaidingų DI rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 101
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina naujoms dirbtiniu intelektu 
grindžiamoms technologijoms taikyti 
atsargumo principą; pabrėžia, kad žmonės 

5. ragina naujoms dirbtiniu intelektu 
grindžiamoms technologijoms taikyti 
atsargumo principą; pabrėžia, kad žmonės 
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visada turi kontroliuoti dirbtinį intelektą ir 
kad sprendimai dėl dirbtinio intelekto turi 
būti atšaukiami;

visada turi kontroliuoti dirbtinį intelektą ir 
kad sprendimai dėl dirbtinio intelekto turi 
būti atšaukiami, o darbdaviai visada turi 
paruošti darbuotojus saugiai dirbti 
naudojant bendradarbiaujamojo pobūdžio 
robotus arba DI grindžiamas 
technologijas, o jei tai nebus padaryta – 
prisiimti galutinę atsakomybę; šiuo 
atžvilgiu pabrėžia, kad reikia aiškiai 
nustatyti taisykles dėl atsakomybės tiek 
nelaimingų atsitikimų darbe, tiek 
trečiosioms šalims padarytos žalos 
atvejais;

Or. en

Pakeitimas 102
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina naujoms dirbtiniu intelektu 
grindžiamoms technologijoms taikyti 
atsargumo principą; pabrėžia, kad žmonės 
visada turi kontroliuoti dirbtinį intelektą ir 
kad sprendimai dėl dirbtinio intelekto turi 
būti atšaukiami;

5. ragina naujoms dirbtiniu intelektu 
grindžiamoms technologijoms taikyti 
atsargumo principą; pabrėžia, kad žmonės 
visada turi kontroliuoti dirbtinį intelektą ir 
kad sprendimai dėl dirbtinio intelekto turi 
būti atšaukiami; pabrėžia, kad pareiškėjai 
turi būti deramai informuojami raštu, 
jeigu DI naudojamas vykdant įdarbinimo 
procedūras, ir kaip šiuo atveju galima 
prašyti, kad žmogus atliktų persvarstymą, 
siekiant atšaukti automatinį sprendimą;

Or. en

Pakeitimas 103
France Jamet

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina naujoms dirbtiniu intelektu 
grindžiamoms technologijoms taikyti 
atsargumo principą; pabrėžia, kad žmonės 
visada turi kontroliuoti dirbtinį intelektą ir 
kad sprendimai dėl dirbtinio intelekto turi 
būti atšaukiami;

5. ragina naujoms dirbtiniu intelektu 
grindžiamoms technologijoms taikyti 
atsargumo principą; pabrėžia, kad žmonės 
visada turi kontroliuoti dirbtinį intelektą ir 
kad sprendimai dėl dirbtinio intelekto turi 
būti užginčijami ir atšaukiami 
kompetentingose institucijose ir 
teismuose;

Or. fr

Pakeitimas 104
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina naujoms dirbtiniu intelektu 
grindžiamoms technologijoms taikyti 
atsargumo principą; pabrėžia, kad žmonės 
visada turi kontroliuoti dirbtinį intelektą ir 
kad sprendimai dėl dirbtinio intelekto turi 
būti atšaukiami;

5. ragina būti apdairiems ir naujoms 
dirbtiniu intelektu grindžiamoms 
technologijoms taikyti atsargumo principą; 
pabrėžia, kad žmonės visada turi valdyti, 
kontroliuoti ir reguliuoti dirbtinį intelektą 
ir kad sprendimai dėl dirbtinio intelekto 
turi būti atšaukiami;

Or. es

Pakeitimas 105
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją glaudžiai 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis 
rengiant ir įgyvendinant Europos etikos ir 
saugos standartus dirbtinio intelekto 
srityje bei užtikrinant jų taikymą; pažymi, 
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kad ES turi potencialo tapti pasauline 
lydere skatinant vadovautis socialiai 
atsakingu požiūriu į šią technologiją ir jos 
naudojimą;

Or. pl

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

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad pareiškėjai turi būti 
deramai informuojami raštu, jeigu DI 
naudojamas vykdant įdarbinimo 
procedūras, ir kaip šiuo atveju galima 
prašyti, kad žmogus atliktų persvarstymą, 
siekiant atšaukti automatinį sprendimą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad reikia atsargiai 
išsaugoti tiesioginius darbdavių, 
specialistų, naudotojų ir klientų santykius 
pažeidžiamuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 108
Daniela Rondinelli
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti teisės aktus dėl 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
darbo vietoje etinių aspektų, ypač 
susijusius su darbuotojų teisėmis ir darbo 
sąlygomis.

6. ragina parengti atnaujintus teisės 
aktus, pritaikytus naujiems sunkumams, 
susijusiems su dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų darbo vietoje etiniais 
aspektais, ypač susijusius su darbuotojų 
teisėmis ir darbo sąlygomis. Ypatingas 
dėmesys turės būti skirtas visoms naujoms 
darbo formoms, atsirandančioms diegiant 
naujas skaitmenines technologijas, 
pavyzdžiui, dalijimosi ekonomikos (angl. 
„gig economy“) ir platformų 
darbuotojams, kuriems svarbu kuo 
greičiau priimti Europos orientacinius 
teisės aktus. Šiomis aplinkybėmis reikėtų 
teikti pirmenybę naujų teisių, pavyzdžiui 
atsijungimo teisės, kurios būtinos visoms 
naujoms universalaus darbo formoms, 
nustatymui.

Or. it

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

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti teisės aktus dėl 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
darbo vietoje etinių aspektų, ypač 
susijusius su darbuotojų teisėmis ir darbo 
sąlygomis.

6. ragina parengti teisės aktus dėl 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
darbo vietoje etinių aspektų, ypač 
susijusius su darbuotojų teisėmis ir darbo 
sąlygomis; taip pat pabrėžia, kad šie teisės 
aktai turi būti grindžiami Europos 
duomenų apsaugos acquis, visų pirma 
Bendruoju duomenų apsaugos 
reglamentu (Reglamentas (ES) 2016/679);

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

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti teisės aktus dėl 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
darbo vietoje etinių aspektų, ypač 
susijusius su darbuotojų teisėmis ir darbo 
sąlygomis.

6. ragina parengti teisės aktus dėl 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
darbo vietoje etinių aspektų, ypač 
susijusius su darbuotojų teisėmis ir darbo 
sąlygomis. nurodo, kad ši teisės aktų 
sistema turi atitikti asmens duomenų 
apsaugos taisykles ir ja turi būti 
gerbiamas darbuotojų privatumas;

Or. en

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

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti teisės aktus dėl 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
darbo vietoje etinių aspektų, ypač 
susijusius su darbuotojų teisėmis ir darbo 
sąlygomis.

6. ragina parengti teisės aktus dėl 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
darbo vietoje etinių aspektų, ypač 
susijusius su darbuotojų teisėmis ir darbo 
sąlygomis, laikantis proporcingo ir rizika 
grindžiamo požiūrio, pvz., kaip nurodyta 
Komisijos Baltojoje knygoje dėl dirbtinio 
intelekto.

Or. en

Pakeitimas 112
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti teisės aktus dėl 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
darbo vietoje etinių aspektų, ypač 
susijusius su darbuotojų teisėmis ir darbo 
sąlygomis.

6. ragina parengti Europos teisės 
aktus dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir 
susijusių technologijų ir jų taikomųjų 
programų darbo vietoje etinių aspektų, kad 
jais būtų sprendžiami darbo rinkos 
klausimai, ypač susiję su darbuotojų 
teisėmis ir darbo sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 113
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti teisės aktus dėl 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
darbo vietoje etinių aspektų, ypač 
susijusius su darbuotojų teisėmis ir darbo 
sąlygomis.

6. ragina parengti teisės aktus dėl 
dirbtinio intelekto darbo vietoje 
naudojimo, plėtros ir taikymo etinių 
aspektų, ypač susijusius su darbuotojų 
teisėmis, orumu ir darbo sąlygomis.

Or. es

Pakeitimas 114
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti teisės aktus dėl 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
darbo vietoje etinių aspektų, ypač 
susijusius su darbuotojų teisėmis ir darbo 
sąlygomis.

6. ragina parengti teisės aktus dėl 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
darbo vietoje etinių aspektų, ypač 
susijusius su darbuotojų teisėmis ir darbo 
sąlygomis, kartu gerbiant socialinių 
partnerių autonomiją ir kolektyvinius 
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susitarimus.

Or. en

Pakeitimas 115
Romana Tomc

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti teisės aktus dėl 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
darbo vietoje etinių aspektų, ypač 
susijusius su darbuotojų teisėmis ir darbo 
sąlygomis.

6. pažymi, kad duomenys nepaiso 
nacionalinių sienų, todėl ragina parengti 
Europos teisės aktus dėl dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų darbo vietoje etinių 
aspektų, ypač susijusius su darbuotojų 
teisėmis ir darbo sąlygomis.

Or. sl

Pakeitimas 116
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti teisės aktus dėl 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
darbo vietoje etinių aspektų, ypač 
susijusius su darbuotojų teisėmis ir darbo 
sąlygomis.

6. ragina parengti teisės aktus dėl 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
darbo vietoje etinių aspektų, ypač 
susijusius su darbuotojų teisėmis ir darbo 
sąlygomis, ypač atsižvelgiant į platformų 
vartotojų teises;.

Or. en

Pakeitimas 117
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez
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Nuomonės projektas
6 dalies 1a pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

pabrėžia, kad vykdant Europos įgūdžių 
darbotvarkę reikia spręsti sunkumus, 
susijusius su įgūdžių ir žinių pritaikymu ir 
įgijimu, atsižvelgiant į ekologinę ir 
skaitmeninę pertvarką, įskaitant DI, 
robotikos ir susijusių technologijų etinius 
aspektus; pabrėžia, kad DI etiniai 
aspektai turi būti įtraukti į DĮ vystytojų ir 
su DI dirbančių asmenų švietimo ir 
mokymo programą; mano, kad ne mažiau 
svarbu užtikrinti su tuo susijusios 
išsamios informacijos teikimą 
naudotojams ir vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 118
Daniela Rondinelli

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. siekiant kuo geriau valdyti 
perėjimą prie vis labiau sisteminio 
dirbtinio intelekto naudojimo gamybos 
procesuose, būtina kuo greičiau pradėti 
įgyvendinti švietimo ir mokymo 
programas, kuriose būtų atsižvelgta į 
galimus darbo rinkos pokyčius ir būtų 
galima nukreipti darbuotojų įgūdžius į 
sektorius, kuriuose mažai taikomas 
dirbtinis intelektas ir robotizavimas 
(perkvalifikavimas ir įgūdžių 
tobulinimas), mažinant poveikį užimtumo 
lygiui ir užtikrinant kokybiškas darbo 
vietas bei deramą užmokestį.

Or. it
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Pakeitimas 119
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad darbuotojams ir jų 
atstovams reikia plėtoti kompetenciją DI 
srityje darbo vietoje, nes tai labai svarbu 
siekiant pagerinti sprendimų priėmimą ir 
užtikrinti įtraukią darbo aplinką;

Or. en

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

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad DI ir robotikos 
sprendimus priimantys vystytojai, 
programuotojai, sprendimų priėmėjai ir 
įmonės turi žinoti savo etinę atsakomybę 
dėl DI ir robotikos sprendimų;

Or. en

Pakeitimas 121
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina integruoti naujas 
technologijas į humanistines 
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antropologines žinias, kurios leistų 
suprasti inovacijų etinius aspektus, 
siekiant apsisaugoti nuo visuomenės 
nužmoginimo;

Or. es

Pakeitimas 122
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad taikant DI pagrįstas 
technologijas galima geriau išnaudoti 
neįgaliųjų įgūdžius ir kompetenciją, kad 
būtų padidintas jų užimtumo lygis;

Or. en

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

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad DI jokiu būdu negali 
daryti įtakos pagrindinių teisių 
įgyvendinimui, kaip pripažinta valstybių 
narių ir Sąjungos lygmenimis, įskaitant 
teisę arba laisvę streikuoti arba imtis kitų 
veiksmų, įtrauktų į konkrečias pramonės 
ryšių sistemas valstybėse narėse, 
vadovaujantis nacionaline teise ir (arba) 
praktika, arba paveikti teisės derėtis dėl 
kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti ir 
įgyvendinti arba imtis kolektyvinių 
veiksmų, atitinkančių nacionalinę teisę 
ir (arba) praktiką;
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Or. en

Pakeitimas 124
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad DI pagrįstos 
technologijos darbo vietoje, įskaitant 
nuotoliniam darbui skirtas taikomąsias 
programas, turi būti prieinamos visiems, 
remiantis universalumo principais;

Or. en

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

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. ragina priimti etinių AI taikomųjų 
programų aspektų teisės aktų sistemą, kad 
bendrojoje rinkoje būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos ir sąžininga 
konkurencija, visų pirma susijusios su 
moterų teisėmis, taip pat darbo sąlygomis 
ir apsauga nuo neproporcingos ir 
neteisėtos priežiūros; ragina Komisiją 
šiais klausimais konsultuotis su 
socialiniais partneriais ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais, pvz., 
mokslininkais ir vystytojais, taip pat 
išsiaiškinti skaitmeninių technologijų ir 
DI potencialą didinti darbuotojų gerovę, 
įskaitant geresnį užduočių paskirstymą, 
didesnį kompetencijos plėtojimą ir darbo 
pajėgumus, taip pat kenksmingų darbo 
sąlygų įtakos mažinimą;
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Or. en

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

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. pabrėžia, kad priimant sprendimus 
dėl žmogiškųjų išteklių ypatingą dėmesį 
reikia skirti duomenims, kurie taikant DI 
surinkti darbo vietoje; ragina Komisiją 
išanalizuoti poreikį priimi specialias su DI 
susijusias nuostatas dėl duomenų 
apsaugos darbo vietoje; pabrėžia, kad 
darbuotojams turi priklausyti jų 
duomenys;

Or. en

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

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. pabrėžia, kad DI taikymas neturi 
stiprinti lyčių nelygybės ir stereotipų, 
analogišką šališkumą ir prietarus, taikant 
algoritmus, paverčiant skaitmeniniais;

Or. en


