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Pozmeňujúci návrh 1
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-A. so zreteľom na hlavné zásady OSN 
v oblasti podnikania a ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže využívanie umelej 
inteligencie v každodennom živote a na 
pracovisku rastie;

A. keďže využívanie umelej 
inteligencie v každodennom živote a na 
pracovisku rastie, kríza spôsobená 
pandémiou Covid-19 tiež ukázala, že 
práca na diaľku a digitálne pracovné 
platformy sú nevyhnutné pre budúcnosť 
práce a že všetky platformy práce na 
diaľku musia byť prístupné aj pre ľudí so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže využívanie umelej A. keďže využívanie umelej 
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inteligencie v každodennom živote a na 
pracovisku rastie;

inteligencie, robotiky a súvisiacich 
technológií v každodennom živote a na 
pracovisku rastie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže využívanie umelej 
inteligencie v každodennom živote a na 
pracovisku rastie;

A. keďže využívanie umelej 
inteligencie v každodennom živote a pri 
práci neustále rastie;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže „umelá inteligencia sú 
systémy, ktoré vykazujú inteligentné 
správanie tým, že analyzujú okolité 
prostredie a podnikajú kroky – s istou 
mierou samostatnosti – na dosiahnutie 
konkrétnych cieľov. Systémy umelej 
inteligencie môžu byť založené výlučne na 
softvéri a pôsobiť vo virtuálnom svete 
(napr. hlasoví asistenti, softvér na analýzu 
fotografií, vyhľadávače, systémy 
rozpoznávania hlasu a tváre), ale umelá 
inteligencia môže byť aj súčasťou 
hardvérových zariadení (napr. vyspelé 
roboty, autonómne vozidlá, bezpilotné 
vzdušné prostriedky alebo aplikácie 
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internetu vecí).“1a.
__________________
1a Oznámenie Komisie o umelej 
inteligencii pre Európu COM(2018) 237 
final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže umelá inteligencia je 
technológia budúcnosti a očakáva sa, že 
prinesie úžitok občanom a spoločnosti 
zlepšovaním kvality života, vytváraním 
nových pracovných príležitostí a 
rozvíjaním udržateľnejších obchodných 
modelov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 7
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže umelá inteligencia výrazne 
zmení súčasné sociálno-ekonomické 
štruktúry a mala by podliehať 
primeranému regulačnému rámcu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže umelá inteligencia je 
dôležitým nástrojom na posilnenie 
konkurencieschopnosti EÚ;

Or. sv

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže umelá inteligencia, robotika 
a súvisiace technológie môžu významne 
prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa, 
ktorým je zlepšenie života občanov a 
podpora prosperity v rámci EÚ, ako aj 
riadenie dvojakej transformácie na 
ekologické a digitálne hospodárstvo, ak sa 
správne využije;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A c (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže podľa prieskumu 
európskych zručností a pracovných miest, 
ktorý vypracovalo stredisko Cedefop, 
približne 43 % dospelých zamestnancov v 
EÚ sa stretlo v práci s novými 
technológiami, napríklad so zavádzaním 
strojov a systémov IKT; keďže približne 
sedem z desiatich pracovníkov EÚ 
potrebuje na vykonávanie svojej práce 
aspoň mierne pokročilé digitálne 
zručnosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže približne jedna štvrtina 
občanov EÚ nemá v priemere žiadne 
digitálne zručnosti alebo ich má na nízkej 
úrovni; keďže digitálna priepasť má tiež 
špecifické rodové aspekty, aspekty 
týkajúce sa dostupnosti, veku a geografie, 
ktoré treba riešiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže umelá inteligencia ponúka 
hospodárske a spoločenské prínosy a 
zároveň prináša množstvo výziev;

B. keďže nové technológie na 
pracovisku, ako je cloud computing, 
umelá inteligencia, internet vecí a 5G, 
majú veľký potenciál pre lepšie 
fungovanie trhu práce, ponúkajú 
hospodárske a spoločenské prínosy, 
podporujú inkluzívny trh práce a zároveň 
prinášajú nové riziká a množstvo výziev, 
ako sa nedávno ukázalo počas pandémie 
Covid-19 a následného nárastu práce na 
diaľku, čo predstavuje významnú výzvu 
pre celú infraštruktúru IT spoločností 
alebo inštitúcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže umelá inteligencia ponúka 
hospodárske a spoločenské prínosy a 
zároveň prináša množstvo výziev;

B. keďže umelá inteligencia by mala 
ponúkať hospodárske a spoločenské 
prínosy, ako aj pracovné príležitosti a 
zároveň prináša množstvo výziev;

Or. es

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže umelá inteligencia ponúka 
hospodárske a spoločenské prínosy a 

B. keďže umelá inteligencia 
potenciálne ponúka hospodárske a 
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zároveň prináša množstvo výziev; spoločenské prínosy, napríklad pokiaľ ide 
o boj proti nerovnostiam a zlepšovanie 
kvality života, a zároveň prináša množstvo 
výziev; keďže uplatňovanie umelej 
inteligencie na pracovisku môže pomôcť 
zlepšiť zdravie a bezpečnosť pri práci, 
pričom sa môže použiť aj na 
monitorovanie, hodnotenie, predvídanie a 
riadenie výkonnosti pracovníkov s 
priamymi a nepriamymi dôsledkami pre 
ich kariéru a na ich duševnú pohodu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže umelá inteligencia ponúka 
hospodárske a spoločenské prínosy a 
zároveň prináša množstvo výziev;

B. keďže umelá inteligencia ponúka 
hospodárske a spoločenské prínosy a 
zároveň prináša množstvo výziev; keďže 
umelá inteligencia ponúka hospodárske a 
spoločenské prínosy a zároveň prináša 
viacero výziev a keďže nové aplikácie 
umelej inteligencie by nemali mať 
negatívny vplyv na súčasné pracovné 
podmienky;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže umelá inteligencia ponúka B. keďže umelá inteligencia ponúka 
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hospodárske a spoločenské prínosy a 
zároveň prináša množstvo výziev;

hospodárske a spoločenské prínosy a 
príležitosti pre podniky aj pracovníkov a 
zároveň prináša množstvo výziev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže umelá inteligencia ponúka 
hospodárske a spoločenské prínosy a 
zároveň prináša množstvo výziev;

B. keďže umelá inteligencia ponúka 
hospodárske a spoločenské prínosy a 
zároveň prináša množstvo etických, 
hospodárskych, sociálnych, profesijných a 
právnych výziev;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 18
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže európsky prístup k umelej 
inteligencii musí prednostne riešiť etické 
aspekty umelej inteligencie a dilemy 
spojené s umelou inteligenciou, aby sa 
zabezpečilo, že bude zameraný na človeka, 
bude zvyšovať blahobyt ľudí a blaho 
spoločnosti, zlepšovať životné prostredie a 
bude v plnom súlade so základnými 
právami a hodnotami EÚ;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 19
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže využívanie umelej 
inteligencie, automatizácie, robotiky a 
súvisiacich technológií by sa malo riadiť 
dodržiavaním ľudských práv ako 
základnou hodnotou, a to aj v oblasti 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže hodnota efektívnosti práce 
nesmie viesť k dehumanizovanej 
digitálnej budúcnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže plný potenciál umelej 
inteligencie možno využiť len vtedy, ak si 
používatelia uvedomia potenciálne výhody 
a výzvy, ktoré táto technológia prináša; 
keďže je potrebné začleniť túto otázku do 
vzdelávacieho procesu, a to aj pokiaľ ide 
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o boj proti digitálnemu vylúčeniu, a 
uskutočniť informačné kampane na 
európskej úrovni, ktoré poskytujú presné 
zastúpenie všetkých aspektov rozvoja 
umelej inteligencie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 22
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže riešenia v oblasti umelej 
inteligencie a robotika by mali mať 
výrazný vplyv na trh práce1 a zvýšiť 
potrebu špecializovaných pracovných síl2.

C. keďže riešenia v oblasti umelej 
inteligencie a robotika by mali mať 
výrazný vplyv na trh práce1 postupným 
nahradením človeka pri všetkých 
opakovaných činnostiach, vytvorením 
systémov spolupráce medzi človekom a 
strojom a zvýšením potreby 
špecializovaných pracovných síl2.

__________________ __________________
1 STOA, „Etika umelej inteligencie: otázky 
a iniciatívy“, marec 2020

1 STOA, „Etika umelej inteligencie: otázky 
a iniciatívy“, marec 2020

2 Európsky parlament „Encouraging STEM 
Studies for the labour market“ (Podpora 
štúdií v oblasti vedy, technológie, 
inžinierstva a matematiky na trhu práce), 
marec 2015.

2 Európsky parlament „Encouraging STEM 
Studies for the labour market“ (Podpora 
štúdií v oblasti vedy, technológie, 
inžinierstva a matematiky na trhu práce), 
marec 2015.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 23
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže riešenia v oblasti umelej C. keďže riešenia v oblasti umelej 
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inteligencie a robotika by mali mať 
výrazný vplyv na trh práce1 a zvýšiť 
potrebu špecializovaných pracovných síl2.

inteligencie a robotika už majú výrazný 
vplyv na trh práce1 a zvyšujú potrebu 
špecializovaných pracovných síl, čím sa zo 
zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov stáva 
nevyhnutnosť2.

__________________ __________________
1 STOA, „Etika umelej inteligencie: otázky 
a iniciatívy“, marec 2020

1 STOA, „Etika umelej inteligencie: otázky 
a iniciatívy“, marec 2020.

2 Európsky parlament „Encouraging STEM 
Studies for the labour market“ (Podpora 
štúdií v oblasti vedy, technológie, 
inžinierstva a matematiky na trhu práce), 
marec 2015.

2 Európsky parlament „Encouraging STEM 
Studies for the labour market“ (Podpora 
štúdií v oblasti vedy, technológie, 
inžinierstva a matematiky na trhu práce), 
marec 2015.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže riešenia v oblasti umelej 
inteligencie a robotika by mali mať 
výrazný vplyv na trh práce1 a zvýšiť 
potrebu špecializovaných pracovných síl2.

C. keďže riešenia v oblasti umelej 
inteligencie a robotika by mali mať 
výrazný vplyv na trh práce1 a zvýšiť 
potrebu zručností a špecializovaných 
pracovných síl2.

__________________ __________________
1 STOA, „Etika umelej inteligencie: otázky 
a iniciatívy“, marec 2020.

1 STOA, „Etika umelej inteligencie: otázky 
a iniciatívy“, marec 2020.

2 Európsky parlament „Encouraging STEM 
Studies for the labour market“ (Podpora 
štúdií v oblasti vedy, technológie, 
inžinierstva a matematiky na trhu práce), 
marec 2015.

2 Európsky parlament „Encouraging STEM 
Studies for the labour market“ (Podpora 
štúdií v oblasti vedy, technológie, 
inžinierstva a matematiky na trhu práce), 
marec 2015.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže riešenia v oblasti umelej 
inteligencie a robotika by mali mať 
výrazný vplyv na trh práce1 a zvýšiť 
potrebu špecializovaných pracovných síl2.

C. keďže riešenia v oblasti umelej 
inteligencie a robotika by mali mať 
výrazný vplyv na trh práce1 a zvýšiť 
potrebu špecializovaných pracovných síl2 a 
osobitných, najmä digitálnych zručností.

__________________ __________________

STOA, „Etika umelej inteligencie: otázky a 
iniciatívy“, marec 2020

STOA, „Etika umelej inteligencie: otázky a 
iniciatívy“, marec 2020

Európsky parlament „Encouraging STEM 
Studies for the labour market“ (Podpora 
štúdií v oblasti vedy, technológie, 
inžinierstva a matematiky na trhu práce), 
marec 2015.

Európsky parlament „Encouraging STEM 
Studies for the labour market“ (Podpora 
štúdií v oblasti vedy, technológie, 
inžinierstva a matematiky na trhu práce), 
marec 2015.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 26
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže riešenia v oblasti umelej 
inteligencie a robotika by mali mať 
výrazný vplyv na trh práce1 a zvýšiť 
potrebu špecializovaných pracovných síl2.

C. keďže riešenia v oblasti umelej 
inteligencie a robotika by mali mať 
výrazný vplyv na trh práce1 a byť schopné 
znížiť potrebu personálu na súčasných 
pracovných pozíciách, najmä ak sa to týka 
tradičnej a rutinnej práce, ktorú je možné 
zautomatizovať, a zvýšiť potrebu 
špecializovaných pracovných síl2.

__________________ __________________
1 STOA: „Etika umelej inteligencie: otázky 
a iniciatívy“, marec 2020

1 STOA: „Etika umelej inteligencie: otázky 
a iniciatívy“, marec 2020

2 Európsky parlament „Encouraging STEM 2 Európsky parlament „Encouraging STEM 
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Studies for the labour market“ (Podpora 
štúdií v oblasti vedy, technológie, 
inžinierstva a matematiky na trhu práce), 
marec 2015.

Studies for the labour market“ (Podpora 
štúdií v oblasti vedy, technológie, 
inžinierstva a matematiky na trhu práce), 
marec 2015.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 27
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže riešenia v oblasti umelej 
inteligencie a robotika by mali mať 
výrazný vplyv na trh práce1 a zvýšiť 
potrebu špecializovaných pracovných síl2.

C. keďže riešenia v oblasti umelej 
inteligencie, automatizácia a robotika by 
mali mať výrazný vplyv na trh práce1 a 
zvýšiť potrebu špecializovaných 
pracovných síl2.

__________________ __________________
1 STOA, „Etika umelej inteligencie: otázky 
a iniciatívy“, marec 2020.

1 STOA, „Etika umelej inteligencie: otázky 
a iniciatívy“, marec 2020.

2 Európsky parlament „Encouraging STEM 
Studies for the labour market“ (Podpora 
štúdií v oblasti vedy, technológie, 
inžinierstva a matematiky na trhu práce), 
marec 2015.

2 Európsky parlament „Encouraging STEM 
Studies for the labour market“ (Podpora 
štúdií v oblasti vedy, technológie, 
inžinierstva a matematiky na trhu práce), 
marec 2015.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže 42 % pracovníkov v 
spoločnostiach, ktoré vo svojich 
obchodných procesoch uplatňujú umelú 
inteligenciu, sa domnieva, že takéto 
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činnosti vedú k etickým otázkam, ktoré je 
potrebné riešiť; keďže 28 % 
zamestnávateľov sa domnieva, že 
aplikácie umelej inteligencie sa 
nerozvíjali v plnom rozsahu z dôvodu 
nedostatku etických pravidiel týkajúcich 
sa tejto otázky1a;
_________________________
1a CapgeminiResearch Institute, „Why 
addressing ethical questions in AI will 
benefit organizations“ (Prečo riešenie 
etických otázok v umelej inteligencii bude 
prínosom pre organizácie), júl 2019.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže vďaka zavedeniu umelej 
inteligencie sa úlohy pracovníkov stali 
menej výkonnými a komplexnejšími, 
z výskumu1a vyplynulo, že umelá 
inteligencia vedie k väčšej miere 
„technostresu“, pričom najmä menej 
vzdelaní a starší pracovníci sú 
zraniteľnejší voči „technostresu“.
__________________
1a Meylemans, Lise; Vanderstukken, 
Arne; Vereycken, Yennef; Ramioul, 
Monique; 2019. Aanwezigheid en impact 
van nieuwe technologieën in sectoren van 
ACV-CSC METEA. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže oblasť zamestnanosti sa 
rýchlo vyvíja a odhaduje sa, že 65 % 
súčasných detí, ktoré začínajú základnú 
školu, napokon bude pracovať v úplne 
nových typoch pracovných miest, ktoré 
ešte stále neexistujú1a;
__________________
1a Svetové hospodárske fórum, 
„Budúcnosť pracovných miest“, 
september 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže umelá inteligencia by sa 
mala zamerať na férovú a spravodlivú 
transformáciu, ktorá sa zameriava na 
potreby pracovníkov vo všetkých 
odvetviach zamestnanosti a v 
hospodárskych odvetviach a zabezpečuje 
vysokú kvalitu práce, pričom sa na nikoho 
nezabudne;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže OECD vypracovala 
odporúčania o umelej inteligencii1a;
__________________
1a OECD, „Odporúčanie Rady o umelej 
inteligencii“, 2019, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instr
uments/OECD-LEGAL-0449.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže umelá inteligencia 
predstavuje strategickú prioritu vzhľadom 
na to, že by mala byť prínosom pre 
občanov a spoločnosť prostredníctvom 
zvyšovania konkurencieschopnosti, 
vytvárania pracovných príležitostí a 
hospodárskej prosperity;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže Rada Európskej únie 
podporuje v súvislosti s umelou 
inteligenciou presadzovanie etického 
prístupu zameraného na človeka1a;
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__________________
1a Rada Európskej únie, „Závery Rady o 
formovaní digitálnej budúcnosti Európy“, 
jún 2020.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže umelá inteligencia nielen 
jednoducho nahrádza pracovné miesta v 
neurčitých oblastiach, ale vytvára aj 
príležitosti na pozície, ktoré si vyžadujú 
väčšiu odbornú prípravu a zručnosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže neexistujú spoločné 
ustanovenia na úrovni Únie, pokiaľ ide o 
uplatňovanie umelej inteligencie na 
pracovisku, čo by mohlo viesť k 
narušeniu trhu a znevýhodneniam 
v hospodárskej súťaži; keďže jednotné 
pravidlá sú potrebné na zabezpečenie 
spoľahlivého regulačného rámca pre 
pracovníkov a spoločnosti;

Or. en



PE653.864v01-00 20/68 AM\1208075SK.docx

SK

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C e (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ce. keďže sociálni partneri na úrovni 
Únie uzavreli rámcovú dohodu o 
digitalizácii, ktorá okrem iného obsahuje 
kapitolu o umelej inteligencii a zaručení 
zásady kontroly človeka1a;
__________________
1a Rámcová dohoda európskych 
sociálnych partnerov o digitalizácii, jún 
2020.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C f (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cf. keďže niektoré členské štáty už 
zriadili osobitné orgány na monitorovanie 
a posudzovanie vplyvu umelej inteligencie 
na pracovisku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie C g (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cg. keďže pracovníci a ich zástupcovia 
často nevedia o aplikáciách umelej 
inteligencie ani o základných funkciách a 
údajoch; keďže nedostatočné povedomie a 
konkurenčný tlak viedli k tomu, že 
niektoré spoločnosti uplatňujú umelú 
inteligenciu v rozpore s existujúcimi 
právnymi predpismi, napríklad s tými 
o ochrane údajov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C h (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ch. keďže úsilie o riešenie rodových 
predsudkov v digitálnom odvetví je 
nedostatočné; keďže rodové rozdiely 
pretrvávajú vo všetkých oblastiach 
digitálnych technológií, najmä pokiaľ ide 
o umelú inteligenciu, čím sa pre blízku 
budúcnosť upevňuje selektívne mužské 
smerovanie pre digitálny sektor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. zdôrazňuje, že je potrebné, aby bol 
európsky prístup k umelej inteligencii 
jednotný, spoločný, etický a 
antropocentrický; najmä človek musí byť 
hnacou silou a príjemcom každého 
inovačného postupu;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, 
pracovné miesta a pracovné postupy; v 
rámci tohto posúdenia považuje za 
nevyhnutné, aby sa s pracovníkmi a ich 
zástupcami konzultovalo a aby sa im pred 
použitím aplikácií umelej inteligencie 
poskytli dostatočné informácie;

1. zdôrazňuje, že rozsah akéhokoľvek 
rámca pre etické aspekty umelej 
inteligencie, robotiky a súvisiacich 
technológií by mal byť vhodný, primeraný 
a dôkladne vyhodnotený, aby sa zabránilo 
narušeniu budúcich inovácií a tvorby 
pracovných miest; zdôrazňuje najmä 
potrebu dôkladne posúdiť príležitosti a 
výzvy, ktoré umelá inteligencia, robotika a 
súvisiace technológie predstavujú v 
spoločnostiach a vo verejnej správe, pokiaľ 
ide o pracovníkov, pracovné miesta a 
pracovné postupy; v rámci tohto posúdenia 
považuje za nevyhnutné, aby sa so 
sociálnymi partnermi konzultovalo o 
všetkých európskych alebo vnútroštátnych 
legislatívnych alebo nelegislatívnych 
rámcoch týkajúcich sa používania umelej 
inteligencie, robotiky a súvisiacich 
technológií, ktoré ovplyvňujú pracoviská, 
a vyzýva ich, aby zahrnuli etické aspekty 
umelej inteligencie a jej vplyv na 
hospodárstvo a zamestnanosť, a to v 
prípade potreby aj do ich spoločných 
pracovných programov na odvetvovej a 
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medziodvetvovej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, 
pracovné miesta a pracovné postupy; v 
rámci tohto posúdenia považuje za 
nevyhnutné, aby sa s pracovníkmi a ich 
zástupcami konzultovalo a aby sa im pred 
použitím aplikácií umelej inteligencie 
poskytli dostatočné informácie;

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
umelej inteligencie v súkromnom a vo 
verejnom odvetví, pokiaľ ide o 
pracovníkov, pracovné miesta a pracovné 
postupy; v rámci tohto posúdenia považuje 
za nevyhnutné, aby sa so spotrebiteľmi a 
so zástupcami pracovníkov konzultovalo a 
aby sa im pred použitím aplikácií umelej 
inteligencie poskytli dostatočné 
informácie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, 
pracovné miesta a pracovné postupy; v 
rámci tohto posúdenia považuje za 
nevyhnutné, aby sa s pracovníkmi a ich 
zástupcami konzultovalo a aby sa im pred 
použitím aplikácií umelej inteligencie 

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, 
pracovné miesta a pracovné postupy; v 
rámci tohto posúdenia považuje za 
nevyhnutné, aby sa s pracovníkmi a so 
sociálnymi partnermi konzultovalo a aby 
sa im pred použitím aplikácií umelej 
inteligencie poskytli dostatočné 
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poskytli dostatočné informácie; informácie; domnieva sa, že pri zavádzaní 
nových technológií umelej inteligencie na 
pracovisku je potrebné poskytnúť všetkým 
dotknutým zamestnancom odbornú 
prípravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, 
pracovné miesta a pracovné postupy; v 
rámci tohto posúdenia považuje za 
nevyhnutné, aby sa s pracovníkmi a ich 
zástupcami konzultovalo a aby sa im pred 
použitím aplikácií umelej inteligencie 
poskytli dostatočné informácie;

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, 
pracovné miesta a pracovné postupy; v 
rámci tohto posúdenia považuje za 
nevyhnutné, aby sa pracovníkom a ich 
zástupcom pred použitím aplikácií umelej 
inteligencie poskytli dostatočné informácie 
a aby sa aktívne zapájali do ich 
navrhovania, vývoja a využívania, čím sa 
zabezpečí dodržiavanie ľudských a 
osobných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, 
pracovné miesta a pracovné postupy; v 

1. zdôrazňuje potrebu vopred a 
dôkladne posúdiť všetky potenciálne 
nežiaduce účinky a všetky dôsledky 
aplikácií umelej inteligencie v 
spoločnostiach a vo verejnej správe, pokiaľ 
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rámci tohto posúdenia považuje za 
nevyhnutné, aby sa s pracovníkmi a ich 
zástupcami konzultovalo a aby sa im pred 
použitím aplikácií umelej inteligencie 
poskytli dostatočné informácie;

ide o pracovníkov, pracovné miesta a 
pracovné postupy; v rámci tohto posúdenia 
považuje za nevyhnutné, aby sa s 
pracovníkmi a ich zástupcami vopred 
konzultovalo a aby sa im pred použitím 
aplikácií umelej inteligencie poskytli 
dostatočné informácie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 47
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, 
pracovné miesta a pracovné postupy; v 
rámci tohto posúdenia považuje za 
nevyhnutné, aby sa s pracovníkmi a ich 
zástupcami konzultovalo a aby sa im pred 
použitím aplikácií umelej inteligencie 
poskytli dostatočné informácie;

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, 
pracovné miesta a pracovné postupy; v 
rámci tohto posúdenia považuje za 
nevyhnutné, aby sa konzultovalo so 
sociálnymi partnermi a aby sa im pred 
použitím aplikácií umelej inteligencie 
poskytli dostatočné informácie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 48
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, 
pracovné miesta a pracovné postupy; v 
rámci tohto posúdenia považuje za 

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov 
vrátane ich vplyvu na rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom, 
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nevyhnutné, aby sa s pracovníkmi a ich 
zástupcami konzultovalo a aby sa im pred 
použitím aplikácií umelej inteligencie 
poskytli dostatočné informácie;

pracovné miesta a pracovné postupy; v 
rámci tohto posúdenia považuje za 
nevyhnutné, aby sa s pracovníkmi a ich 
zástupcami konzultovalo a aby sa im pred 
použitím aplikácií umelej inteligencie 
poskytli dostatočné informácie, pričom sa 
zohľadní, že zamestnanci majú právo na 
kontrolu ich vlastných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
France Jamet

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, 
pracovné miesta a pracovné postupy; v 
rámci tohto posúdenia považuje za 
nevyhnutné, aby sa s pracovníkmi a ich 
zástupcami konzultovalo a aby sa im pred 
použitím aplikácií umelej inteligencie 
poskytli dostatočné informácie;

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, 
pracovné miesta a pracovné postupy, a v 
systémoch financovania sociálneho 
zabezpečenia členských štátov; v rámci 
tohto posúdenia považuje za nevyhnutné, 
aby sa s pracovníkmi a ich zástupcami 
konzultovalo a aby sa im pred použitím 
aplikácií umelej inteligencie poskytli 
dostatočné informácie;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
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umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, 
pracovné miesta a pracovné postupy; v 
rámci tohto posúdenia považuje za 
nevyhnutné, aby sa s pracovníkmi a ich 
zástupcami konzultovalo a aby sa im pred 
použitím aplikácií umelej inteligencie 
poskytli dostatočné informácie;

umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, 
pracovné miesta a pracovné postupy; v 
rámci tohto posúdenia považuje za 
nevyhnutné, aby sa s pracovníkmi a ich 
zástupcami konzultovalo a aby sa im pred 
použitím aplikácií umelej inteligencie 
poskytli dostatočné informácie; 
zdôrazňuje, že zavádzanie umelej 
inteligencie musí byť transparentné a že 
systémy umelej inteligencie na pracovisku 
nesmú ohroziť súkromie a dôstojnosť 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, 
pracovné miesta a pracovné postupy; v 
rámci tohto posúdenia považuje za 
nevyhnutné, aby sa s pracovníkmi a ich 
zástupcami konzultovalo a aby sa im pred 
použitím aplikácií umelej inteligencie 
poskytli dostatočné informácie;

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, 
pracovné miesta a pracovné postupy; v 
rámci tohto posúdenia považuje za 
nevyhnutné, aby sa s pracovníkmi a ich 
zástupcami konzultovalo a aby sa im po 
začatí rozhodovacieho postupu a pred 
použitím aplikácií umelej inteligencie 
poskytli dostatočné informácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, 
pracovné miesta a pracovné postupy; v 
rámci tohto posúdenia považuje za 
nevyhnutné, aby sa s pracovníkmi a ich 
zástupcami konzultovalo a aby sa im pred 
použitím aplikácií umelej inteligencie 
poskytli dostatočné informácie;

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne 
posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií 
umelej inteligencie v spoločnostiach a vo 
verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, 
pracovné miesta a pracovné postupy; v 
rámci tohto posúdenia považuje za 
nevyhnutné, aby sa s pracovníkmi a ich 
zástupcami konzultovalo v rámci 
sociálneho dialógu a aby sa im pred 
použitím aplikácií umelej inteligencie 
poskytli dostatočné informácie;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 53
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. považuje ľudskú dôstojnosť za 
základnú hodnotu a ľudskú kontrolu za 
základnú zásadu revolučného 
technologického pokroku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. uznáva, že získavanie, správa a 
analýza údajov zahŕňajú etické aspekty a 
výzvy a môžu mať vplyv na práva 
pracovníkov, ako je právo na súkromie; 
domnieva sa, že získavanie a správa 
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údajov pracovníkov by mali byť chránené 
aj kolektívnymi zmluvami a predpismi, 
čím sa zabezpečí transparentnosť, 
vysledovateľnosť a zodpovednosť, ako aj 
kontrola vlastných údajov 
zamestnancami, a to aj v prípade 
ukončenia zmlúv, a povinnosť 
spoločností, aby boli predmetom auditu; 
takisto by sa mala pravidelne a 
systematicky monitorovať analýza údajov 
s cieľom predchádzať zaujatosti a priamej 
a nepriamej diskriminácii a mali by sa 
zabezpečiť nápravné opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva na zriadenie riadiaceho 
orgánu pre umelú inteligenciu na úrovni 
spoločnosti, ktorý bude zložený zo 
zástupcov pracovníkov a 
zamestnávateľov, s cieľom monitorovať 
vývoj, nasadzovanie a používanie umelej 
inteligencie, robotiky a súvisiacich 
technológií v rámci spoločností; 
alternatívne by sa povinnosti a 
zodpovednosti takéhoto orgánu mohli 
pridať existujúcim štruktúram dialógu, 
ako sú zamestnanecké rady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. poukazuje na to, že komplexné 
posúdenie rizík by malo prebiehať pred 
vývojom, nasadením a realizáciou umelej 
inteligencie, robotiky a súvisiacich 
technologických systémov, pričom by sa 
mal posúdiť jej vplyv na základné práva a 
pracovné podmienky, a to aj pokiaľ ide o 
zdravie a bezpečnosť pri práci, ako aj jej 
sociálne dôsledky; posúdenia by mali 
zahŕňať riziká súvisiace s rozhodovaním 
ľudí a so sociálnou diskrimináciou, ako 
aj hodnotenie vznikajúcich pracovných 
rizík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života, ale môžu viesť aj k 
neprimeranému a nezákonnému dohľadu 
nad pracovníkmi, diskriminačnému 
zaobchádzaniu z dôvodu neobjektívnych 
algoritmov vrátane rodovo zaujatých 
algoritmov3 a môžu narušiť dôstojnosť a 
autonómiu ľudí;

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
výrazného vplyvu, čo sa môže využiť na 
zlepšenie pracovných podmienok a kvality 
života, ale môžu mať aj negatívny vplyv 
na spoločnosť a jej pracovníkov a môžu 
ohroziť slobodu, dôstojnosť a autonómiu 
ľudí;

__________________
3 Európsky parlament Európsky 
parlament „Education and employment of 
women in science, technology and the 
digital economy, including AI and its 
influence on gender equality“ 
(Vzdelávanie a zamestnanosť žien vo 
vede, technike a digitálnom hospodárstve 
vrátane umelej inteligencie a jej vplyvu na 
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rodovú rovnosť), apríl 2020.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 58
France Jamet

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života, ale môžu viesť aj k neprimeranému 
a nezákonnému dohľadu nad pracovníkmi, 
diskriminačnému zaobchádzaniu z 
dôvodu neobjektívnych algoritmov 
vrátane rodovo zaujatých algoritmov3 a 
môžu narušiť dôstojnosť a autonómiu 
ľudí;

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života, ale môžu viesť aj k neprimeranému 
a nezákonnému dohľadu nad pracovníkmi;

__________________
3 Európsky parlament „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“ (Vzdelávanie a zamestnanosť 
žien vo vede, technike a digitálnom 
hospodárstve vrátane umelej inteligencie 
a jej vplyvu na rodovú rovnosť), apríl 
2020.

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života, ale môžu viesť aj k 
neprimeranému a nezákonnému dohľadu 
nad pracovníkmi, diskriminačnému 
zaobchádzaniu z dôvodu neobjektívnych 
algoritmov vrátane rodovo zaujatých 
algoritmov3 a môžu narušiť dôstojnosť a 
autonómiu ľudí;

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života všetkých pracovníkov, najmä 
pokiaľ ide o zamestnanosť, sociálne 
začlenenie a prístupnosť pre pracovníkov 
so zdravotným postihnutím, ako aj 
zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a 
súkromným životom, zatiaľ čo môžu aj v 
súvislosti s pracoviskom vyvolávať obavy 
týkajúce sa súkromia, zdravia a 
bezpečnosti pri práci, napríklad 
v súvislosti s právom na odpojenie, 
diskriminačným zaobchádzaním alebo 
prijímaním pracovníkov z dôvodu 
neobjektívnych algoritmov vrátane rodovo 
a rasovo zaujatých algoritmov3; 
zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby 
ľudia z rôznych prostredí vrátane žien, 
mladých ľudí a ľudí so zdravotným 
postihnutím boli zapojení do inkluzívneho 
rozvoja, nasadzovania a využívania 
umelej inteligencie;

__________________ __________________
3 Európsky parlament „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“ (Vzdelávanie a zamestnanosť 
žien vo vede, technike a digitálnom 
hospodárstve vrátane umelej inteligencie a 
jej vplyvu na rodovú rovnosť), apríl 2020.

3 Európsky parlament „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“ (Vzdelávanie a zamestnanosť 
žien vo vede, technike a digitálnom 
hospodárstve vrátane umelej inteligencie a 
jej vplyvu na rodovú rovnosť), apríl 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života, ale môžu viesť aj k neprimeranému 
a nezákonnému dohľadu nad pracovníkmi, 
diskriminačnému zaobchádzaniu z dôvodu 
neobjektívnych algoritmov vrátane rodovo 
zaujatých algoritmov3 a môžu narušiť 
dôstojnosť a autonómiu ľudí;

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života, ale v prípade zneužitia môžu viesť 
aj k neprimeranému a nezákonnému 
dohľadu nad pracovníkmi, a tým k 
diskriminačnému zaobchádzaniu z dôvodu 
neobjektívnych algoritmov a môžu narušiť 
dôstojnosť a autonómiu ľudí; zároveň 
poukazuje na to, že umelá inteligencia má 
potenciál predchádzať ľudským 
predsudkom v postupoch prijímania do 
zamestnania, môže podporovať vzdialené 
aplikácie, a to aj pre tých, ktorí čelia 
zdravotnému postihnutiu, priraďovať 
ľudí k pracovným miestam vďaka 
priraďovaniu na základe faktov, 
identifikovať a predvídať interoperabilitu 
zručností, čŕt a schopností, podporovať 
riadenie ľudských zdrojov a predvídať 
rozvoj trhu práce, a pokiaľ ide o tých, 
ktorí čelia zmene a problémom trhu práce, 
zodpovedná umelá inteligencia v službách 
v oblasti ľudských zdrojov prispeje k ich 
aktivácii na trhu práce, prechodu, 
celoživotnému vzdelávaniu a 
zamestnateľnosti;

__________________
3 Európsky parlament „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“ (Vzdelávanie a zamestnanosť 
žien vo vede, technike a digitálnom 
hospodárstve vrátane umelej inteligencie 
a jej vplyvu na rodovú rovnosť), apríl 
2020.

Or. en

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

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života, ale môžu viesť aj k neprimeranému 
a nezákonnému dohľadu nad pracovníkmi, 
diskriminačnému zaobchádzaniu z dôvodu 
neobjektívnych algoritmov vrátane rodovo 
zaujatých algoritmov3 a môžu narušiť 
dôstojnosť a autonómiu ľudí;

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života, ale môžu viesť aj k neprimeranému 
a nezákonnému dohľadu nad pracovníkmi, 
diskriminačnému zaobchádzaniu z dôvodu 
neobjektívnych algoritmov vrátane rodovo 
alebo etnicky zaujatých algoritmov3 a 
algoritmov, ktoré poškodzujú zraniteľné 
skupiny a ohrozujú súkromie a dôstojnosť 
pracovníkov; okrem toho je znepokojený 
tým, že umelá inteligencia môže narušiť 
dôstojnosť a autonómiu pracovníkov a 
prispieť k problémom s duševným 
zdravím, ako je vyhorenie, pracovný stres, 
psychické preťaženie a únava;

__________________ __________________
3 Európsky parlament „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“ (Vzdelávanie a zamestnanosť 
žien vo vede, technike a digitálnom 
hospodárstve vrátane umelej inteligencie a 
jej vplyvu na rodovú rovnosť), apríl 2020.

3 Európsky parlament „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“ (Vzdelávanie a zamestnanosť 
žien vo vede, technike a digitálnom 
hospodárstve vrátane umelej inteligencie a 
jej vplyvu na rodovú rovnosť), apríl 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života, ale môžu viesť aj k neprimeranému 

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života, ale môžu viesť aj k neprimeranému 
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a nezákonnému dohľadu nad pracovníkmi, 
diskriminačnému zaobchádzaniu z dôvodu 
neobjektívnych algoritmov vrátane rodovo 
zaujatých algoritmov3 a môžu narušiť 
dôstojnosť a autonómiu ľudí;

a nezákonnému dohľadu nad pracovníkmi, 
diskriminačnému zaobchádzaniu z dôvodu 
neobjektívnych algoritmov vrátane rodovo 
zaujatých algoritmov a algoritmov 
poškodzujúcich zraniteľné skupiny, ktoré 
môžu ohroziť súkromie a dôstojnosť 
pracovníkov; okrem toho je znepokojený 
tým, že umelá inteligencia môže narušiť 
dôstojnosť a autonómiu pracovníkov a 
prispieť k problémom s duševným 
zdravím, ako je vyhorenie, pracovný stres, 
psychické preťaženie a únava;

__________________
3 Európsky parlament „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“ (Vzdelávanie a zamestnanosť 
žien vo vede, technike a digitálnom 
hospodárstve vrátane umelej inteligencie 
a jej vplyvu na rodovú rovnosť), apríl 
2020.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života, ale môžu viesť aj k neprimeranému 
a nezákonnému dohľadu nad pracovníkmi, 
diskriminačnému zaobchádzaniu z dôvodu 
neobjektívnych algoritmov vrátane rodovo 
zaujatých algoritmov3 a môžu narušiť 
dôstojnosť a autonómiu ľudí;

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života, a poukazuje na to, že na tieto 
technológie sa naďalej vzťahujú právne 
predpisy o používaní údajov a súkromí, 
ako je všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov, s cieľom zabrániť situáciám, 
ktoré vedú k neprimeranému a 
nezákonnému dohľadu nad pracovníkmi, 
diskriminačnému zaobchádzaniu z dôvodu 
neobjektívnych algoritmov vrátane rodovo 
zaujatých algoritmov3 a môžu narušiť 
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dôstojnosť a autonómiu ľudí;

__________________ __________________
3 Európsky parlament „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“ (Vzdelávanie a zamestnanosť 
žien vo vede, technike a digitálnom 
hospodárstve vrátane umelej inteligencie a 
jej vplyvu na rodovú rovnosť), apríl 2020.

3 Európsky parlament „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“ (Vzdelávanie a zamestnanosť 
žien vo vede, technike a digitálnom 
hospodárstve vrátane umelej inteligencie a 
jej vplyvu na rodovú rovnosť), apríl 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života, ale môžu viesť aj k neprimeranému 
a nezákonnému dohľadu nad pracovníkmi, 
diskriminačnému zaobchádzaniu z dôvodu 
neobjektívnych algoritmov3 vrátane rodovo 
zaujatých algoritmov a môžu narušiť 
dôstojnosť a autonómiu ľudí;

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života, ale môžu viesť aj k neprimeranému 
a nezákonnému dohľadu nad pracovníkmi 
a ich monitorovaniu, čo môže spôsobiť 
psychologický stres a neistotu pracovného 
miesta, ako aj k diskriminačnému 
zaobchádzaniu z dôvodu neobjektívnych 
algoritmov3 vrátane rodovo zaujatých 
algoritmov a môžu narušiť dôstojnosť a 
autonómiu ľudí, porušovať ľudské práva 
a hodnoty a ohroziť ľudskú rozmanitosť;

__________________ __________________
3 Európsky parlament „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“ (Vzdelávanie a zamestnanosť 
žien vo vede, technike a digitálnom 
hospodárstve vrátane umelej inteligencie a 
jej vplyvu na rodovú rovnosť), apríl 2020.

3 Európsky parlament „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“ (Vzdelávanie a zamestnanosť 
žien vo vede, technike a digitálnom 
hospodárstve vrátane umelej inteligencie a 
jej vplyvu na rodovú rovnosť), apríl 2020.

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života, ale môžu viesť aj k neprimeranému 
a nezákonnému dohľadu nad pracovníkmi, 
diskriminačnému zaobchádzaniu z dôvodu 
neobjektívnych algoritmov3 vrátane rodovo 
zaujatých algoritmov a môžu narušiť 
dôstojnosť a autonómiu ľudí;

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života, ale môžu viesť aj k neprimeranému 
a nezákonnému dohľadu nad pracovníkmi, 
diskriminačnému zaobchádzaniu z dôvodu 
neobjektívnych algoritmov3 vrátane rodovo 
zaujatých algoritmov a môžu narušiť 
dôstojnosť a autonómiu ľudí; algoritmy 
umelej inteligencie na pracovisku by mali 
byť spravodlivé, transparentné a mali by 
sa v nich rešpektovať sociálne dôsledky 
pre príslušných pracovníkov.

__________________ __________________
3 Európsky parlament „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“ (Vzdelávanie a zamestnanosť 
žien vo vede, technike a digitálnom 
hospodárstve vrátane umelej inteligencie a 
jej vplyvu na rodovú rovnosť), apríl 2020.

3 Európsky parlament „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“ (Vzdelávanie a zamestnanosť 
žien vo vede, technike a digitálnom 
hospodárstve vrátane umelej inteligencie a 
jej vplyvu na rodovú rovnosť), apríl 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 

2. poukazuje na to, že riešenia v 
oblasti umelej inteligencie majú potenciál 
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zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života, ale môžu viesť aj k neprimeranému 
a nezákonnému dohľadu nad pracovníkmi, 
diskriminačnému zaobchádzaniu z 
dôvodu neobjektívnych algoritmov vrátane 
rodovo zaujatých algoritmov3 a môžu 
narušiť dôstojnosť a autonómiu ľudí;

zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu 
života, ale môžu viesť aj k narušeniu 
organizácie a kontroly práce a dohľadu 
nad ňou; zjavné je najmä riziko 
neprimeraného a nezákonného dohľadu 
nad pracovníkmi, diskriminačného 
zaobchádzania z dôvodu neobjektívnych 
algoritmov vrátane rodovo zaujatých 
algoritmov3 a môžu narušiť dôstojnosť a 
autonómiu ľudí;

__________________ __________________
3 Európsky parlament „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“ (Vzdelávanie a zamestnanosť 
žien vo vede, technike a digitálnom 
hospodárstve vrátane umelej inteligencie a 
jej vplyvu na rodovú rovnosť), apríl 2020.

3 Európsky parlament „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality“ (Vzdelávanie a zamestnanosť 
žien vo vede, technike a digitálnom 
hospodárstve vrátane umelej inteligencie a 
jej vplyvu na rodovú rovnosť), apríl 2020.

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 2 – pododsek 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje, že príslušné orgány by mali 
mať prístup ku všetkým informáciám 
týkajúcim sa údajov používaných na 
odbornú prípravu, štatistických modelov a 
teoretických zásad týkajúcich sa riešení 
umelej inteligencie, ako aj empirickej 
platnosti ich výsledkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Daniela Rondinelli
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Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že je nevyhnutné 
rozvíjať pevný systém osvedčovania 
založený na testovacích postupoch 
členených podľa zásady predbežnej 
opatrnosti, ktorý podnikom umožní 
osvedčiť, že ich produkty v oblasti umelej 
inteligencie sú dôveryhodné a bezpečné a 
vytvárajú väčší prínos pre všetkých;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 69
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že v záujme ochrany 
pracovníkov pred zaujatosťou a priamou 
a nepriamou diskrimináciou v dôsledku 
rozhodnutí umelej inteligencie by sa mali 
zaviesť mechanizmy oznamovania a 
monitorovania a odvolacie postupy, najmä 
v prípadoch, ako je prijímanie do 
zamestnania, povýšenie alebo 
prepúšťanie, ochrana pracovníkov pred 
odvetnými opatreniami;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína, že v rámci umelej 
inteligencie a robotiky by sa mala 
rešpektovať ľudská dôstojnosť a 
autonómia, a požaduje jasné pravidlá, 
ktoré zabránia možnému zneužívaniu, ako 
je neprimeraný a nezákonný dohľad nad 
pracovníkmi, neobvyklé používanie tzv. 
sociogenomiky alebo obchádzanie 
systémov sociálneho dialógu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje význam vytvorenia 
súboru pravidiel umelej inteligencie, 
ktorým sa zaručia sociálne aspekty aj 
konkurencieschopnosť EÚ;

Or. sv

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že používatelia a 
spotrebitelia by mali byť povinní dostávať 
všetky relevantné informácie o etických 
aspektoch aplikácií umelej inteligencie, 
aby mohli prijímať informované 
rozhodnutia;

3. domnieva sa, že používatelia a 
spotrebitelia by mali byť povinne 
informovaní, keď systém používa umelú 
inteligenciu a súvisiace technológie, 
najmä systémy umelej inteligencie, ktoré 
personalizujú výrobok alebo službu pre 
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svojich používateľov, či môžu túto 
personalizáciu vypnúť alebo obmedziť, a 
v prípadoch, keď čelia technológii 
automatizovaného rozhodovania, aby 
mohli prijímať informované rozhodnutia; 
zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby 
odborníci používajúci algoritmy pochopili, 
ako sa údaje používajú a oceňujú; 
domnieva sa, že pracovníkom by sa mala 
poskytnúť primeraná odborná príprava a 
vzdelávanie o rôznych otázkach 
týkajúcich sa používania a vplyvu 
nástrojov umelej inteligencie, ktoré 
používajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že používatelia a 
spotrebitelia by mali byť povinní dostávať 
všetky relevantné informácie o etických 
aspektoch aplikácií umelej inteligencie, 
aby mohli prijímať informované 
rozhodnutia;

3. domnieva sa, že používatelia a 
spotrebitelia by mali byť povinní dostávať 
všetky relevantné informácie o etických 
aspektoch aplikácií umelej inteligencie, 
aby mohli prijímať informované a 
uvedomelé rozhodnutia; v záujme využitia 
všetkých príležitostí, ktoré ponúka 
digitálna revolúcia, je potrebné začať 
postupy týkajúce sa rozsiahlej počítačovej 
gramotnosti s osobitným zreteľom na 
všetky znevýhodnené sociálne kategórie, 
ktorým hrozí sociálna marginalizácia 
z dôvodu nedostatku digitálnych nástrojov 
a zručností;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 74
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že používatelia a 
spotrebitelia by mali byť povinní dostávať 
všetky relevantné informácie o etických 
aspektoch aplikácií umelej inteligencie, 
aby mohli prijímať informované 
rozhodnutia;

3. domnieva sa, že používatelia a 
spotrebitelia by mali byť povinní dostávať 
všetky relevantné informácie o etických 
aspektoch aplikácií umelej inteligencie a 
ich procese návrhu, aby mohli prijímať 
informované rozhodnutia; odporúča 
podporovať priestor dialógu medzi 
všetkými zúčastnenými stranami vrátane 
občianskej spoločnosti s cieľom zvýšiť 
informovanosť o etických výzvach, ktoré 
predstavuje umelá inteligencia, robotika a 
súvisiace technológie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že používatelia a 
spotrebitelia by mali byť povinní dostávať 
všetky relevantné informácie o etických 
aspektoch aplikácií umelej inteligencie, 
aby mohli prijímať informované 
rozhodnutia;

3. domnieva sa, že používatelia a 
spotrebitelia by mali byť povinní dostávať 
všetky relevantné informácie o etických 
aspektoch aplikácií umelej inteligencie, 
aby mohli prijímať informované 
rozhodnutia; upozorňuje na porušovanie 
súkromia spôsobené umelou inteligenciou 
na účely diskriminácie;

Or. sl

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

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že používatelia a 
spotrebitelia by mali byť povinní dostávať 
všetky relevantné informácie o etických 
aspektoch aplikácií umelej inteligencie, 
aby mohli prijímať informované 
rozhodnutia;

3. domnieva sa, že používatelia a 
spotrebitelia by mali byť povinní dostávať 
zmysluplné a všetky relevantné informácie 
o použití aplikácií umelej inteligencie, 
ktoré na nich majú vplyv, a o etických 
aspektoch aplikácií umelej inteligencie, 
aby mohli prijímať informované 
rozhodnutia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že používatelia a 
spotrebitelia by mali byť povinní dostávať 
všetky relevantné informácie o etických 
aspektoch aplikácií umelej inteligencie, 
aby mohli prijímať informované 
rozhodnutia;

3. domnieva sa, že používatelia a 
spotrebitelia by mali byť povinní dostávať 
všetky relevantné informácie, v prístupnej 
podobe, o etických aspektoch aplikácií 
umelej inteligencie, aby mohli prijímať 
informované rozhodnutia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že používatelia a 
spotrebitelia by mali byť povinní dostávať 
všetky relevantné informácie o etických 
aspektoch aplikácií umelej inteligencie, 
aby mohli prijímať informované 
rozhodnutia;

3. domnieva sa, že používatelia a 
spotrebitelia by mali byť povinní dostávať 
všetky relevantné informácie o etických 
aspektoch aplikácií umelej inteligencie v 
ľahko zrozumiteľnej prístupnej podobe, 
aby mohli prijímať informované 
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rozhodnutia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že používatelia a 
spotrebitelia by mali byť povinní dostávať 
všetky relevantné informácie o etických 
aspektoch aplikácií umelej inteligencie, 
aby mohli prijímať informované 
rozhodnutia;

3. domnieva sa, že používatelia a 
spotrebitelia by mali byť povinní dostávať 
všetky relevantné informácie o všetkých 
etických aspektoch aplikácií umelej 
inteligencie, aby mohli prijímať 
informované rozhodnutia;

Or. es

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že používatelia a 
spotrebitelia by mali byť povinní dostávať 
všetky relevantné informácie o etických 
aspektoch aplikácií umelej inteligencie, 
aby mohli prijímať informované 
rozhodnutia;

3. domnieva sa, že používatelia a 
spotrebitelia by mali byť povinní dostávať 
všetky relevantné informácie o etických 
aspektoch aplikácií umelej inteligencie, 
aby prijali informované rozhodnutia;

Or. en

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

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje, že dôveryhodná umelá 
inteligencia musí byť spravodlivá, 
transparentná, bezpečná a musí byť v 
súlade so všetkými platnými právnymi 
predpismi a nariadeniami vrátane 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
počas celého životného cyklu systému, 
najmä keď sa využíva na pracovisku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že je potrebné 
zaoberať sa otázkou, aké normy pre 
konkurencieschopnosť práce môžu byť 
potrebné v oblasti zamestnanosti, ak sú 
existujúce ľudské zručnosti umelo alebo 
dokonca geneticky rozvinuté alebo priamo 
doplnené, čím sa vytvára neprekonateľná 
výhoda pre tých, ktorí majú prístup k 
takýmto nástrojom a zásahom, keďže 
ľudská dôstojnosť je a musí byť 
stredobodom európskeho prístupu k 
ľudským právam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť, aby osoby zapojené do 
navrhovania, vývoja a uvádzania umelej 
inteligencie na trh konali v súlade s 
etickými normami a kritériami sociálnej 
zodpovednosti; domnieva sa, že programy 
odbornej prípravy by mali zahŕňať 
pochopenie etiky a rozvoj zručností na 
etické účely vrátane uznania 
neobjektívnosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje, že príležitosti riešení 
umelej inteligencie sa opierajú o veľké 
dáta s potrebou kritického množstva 
údajov na účely tréningu algoritmov a 
spresnenia výsledkov; v tejto súvislosti víta 
návrh Komisie vytvoriť v EÚ spoločný 
dátový priestor s cieľom posilniť výmenu 
údajov a podporiť výskum pri plnom 
rešpektovaní ochrany údajov pracovníkov 
a zamestnávateľov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že v európskom 
programe v oblasti práce na diaľku sa 
musí zohľadňovať vplyv umelej 
inteligencie a súvisiacich technológií na 
prácu na diaľku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že rozvoj a šírenie 
umelej inteligencie nesmú obmedzovať 
prístup k službám a výhodám;

Or. pl

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje význam vzdelávania a 
kontinuálneho vzdelávania pre rozvoj 
zručností zajtrajška, zabezpečenie 
vzájomného dopĺňania medzi ľuďmi a 
strojmi pri práci a zabezpečenie 
rekvalifikácie pracovníkov v odvetviach, 
ktoré sú výrazne postihnuté rizikom 
automatizácie; požaduje preto program 
pre európske učiteľské pracovné miesta v 
oblasti umelej inteligencie, celoeurópsky 
akademický výmenný program týkajúci sa 
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umelej inteligencie pre univerzitné siete;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby prírastky produktivity v 
dôsledku rozvoja a využívania umelej 
inteligencie a robotiky slúžili nielen 
vlastníkom a akcionárom spoločnosti, ale 
aj spoločnosti vo všeobecnosti, najmä tam, 
kde takéto zisky vznikajú na úkor 
pracovných miest;

4. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby prírastky produktivity v 
dôsledku rozvoja a využívania umelej 
inteligencie a robotiky slúžili spoločnosti 
vo všeobecnosti vrátane podnikov a 
pracovníkov podnecovaním rastu a 
konkurencieschopnosti EÚ a vytváraním 
kvalitných pracovných miest; konštatuje, 
že odvetvia a povolania, ktoré si vyžadujú 
stredné alebo nižšie zručnosti, sú 
náchylnejšie na automatizáciu; považuje 
za nevyhnutné, aby členské štáty s 
podporou Komisie a v spolupráci s 
príslušnými aktérmi, ako sú podniky a 
akademická obec, investovali do 
vysokokvalitného, citlivého a inkluzívneho 
vzdelávania, systémov odborného 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania a 
politík zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie s cieľom vybaviť študentov 
a pracovníkov základnou gramotnosťou, 
matematickou gramotnosťou a 
digitálnymi zručnosťami, ako aj 
kompetenciami v oblasti vedy, 
technológie, inžinierstva a matematiky 
(STEM) a prierezovými mäkkými 
zručnosťami, ako je podnikanie, tvorivosť 
a kritické myslenie, s cieľom zabrániť 
zastarávaniu zručností a zabezpečiť 
zamestnateľnosť v transformovaných 
odvetviach a odvetviach orientovaných na 
budúcnosť; žiada, aby v tomto ohľade 
zohrával významnú úlohu aktualizovaný 
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program v oblasti zručností pre Európu a 
posilnený VFR na roky 2021 – 2027;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby prírastky produktivity v 
dôsledku rozvoja a využívania umelej 
inteligencie a robotiky slúžili nielen 
vlastníkom a akcionárom spoločnosti, ale 
aj spoločnosti vo všeobecnosti, najmä tam, 
kde takéto zisky vznikajú na úkor 
pracovných miest;

4. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby prírastky produktivity v 
dôsledku rozvoja a využívania umelej 
inteligencie a robotiky slúžili rozvoju a 
rastu podnikov bez toho, aby znižovali 
počet pracovných miest, a aj spoločnosti 
vo všeobecnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 90
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby prírastky produktivity v 
dôsledku rozvoja a využívania umelej 
inteligencie a robotiky slúžili nielen 
vlastníkom a akcionárom spoločnosti, ale 
aj spoločnosti vo všeobecnosti, najmä tam, 
kde takéto zisky vznikajú na úkor 
pracovných miest;

4. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby prírastky produktivity v 
dôsledku rozvoja a využívania umelej 
inteligencie a robotiky slúžili nielen 
vlastníkom a akcionárom spoločnosti, ale 
aj spoločnosti vo všeobecnosti, najmä tam, 
kde takéto zisky vznikajú na úkor 
pracovných miest; poukazuje najmä na to, 
že zamestnanci by mali byť schopní 
zúčastňovať sa na prerozdeľovaní ziskov 
spoločnosti prostredníctvom lepších miezd 
a kariérnych príležitostí, investícií do 
zručností, skrátenia pracovného času 
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alebo lepšej rovnováhy medzi pracovným 
a súkromným životom a že kolektívne 
vyjednávanie a kolektívne zmluvy sú 
kľúčom k integrácii sociálneho pokroku a 
kvalitných pracovných miest s etickým 
prístupom k umelej inteligencii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby prírastky produktivity v 
dôsledku rozvoja a využívania umelej 
inteligencie a robotiky slúžili nielen 
vlastníkom a akcionárom spoločnosti, ale 
aj spoločnosti vo všeobecnosti, najmä tam, 
kde takéto zisky vznikajú na úkor 
pracovných miest;

4. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby prírastky produktivity v 
dôsledku rozvoja a využívania umelej 
inteligencie a robotiky slúžili nielen 
vlastníkom a akcionárom spoločnosti, ale 
aj spoločnosti vo všeobecnosti, najmä tam, 
kde takéto zisky vznikajú na úkor 
pracovných miest, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu zvýšenia úrovne 
zručností a rekvalifikácie pracovníkov, 
ktoré im môžu pomôcť využívať digitálne 
nástroje, udržať si pracovné miesta alebo 
učiť sa, ako pracovať s kolaboratívnymi 
robotmi (co-botmi) alebo s technológiami 
založenými na umelej inteligencii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby prírastky produktivity v 

4. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby prírastky produktivity v 
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dôsledku rozvoja a využívania umelej 
inteligencie a robotiky slúžili nielen 
vlastníkom a akcionárom spoločnosti, ale 
aj spoločnosti vo všeobecnosti, najmä tam, 
kde takéto zisky vznikajú na úkor 
pracovných miest;

dôsledku rozvoja a využívania umelej 
inteligencie a robotiky slúžili nielen 
vlastníkom a akcionárom spoločnosti, ale 
aj spoločnosti vo všeobecnosti, najmä tam, 
kde takéto zisky vznikajú na úkor 
pracovných miest; zdôrazňuje kľúčový 
význam digitálnych zručností a 
celoživotného vzdelávania s cieľom 
pomôcť pracovníkom prispôsobiť sa 
meniacim sa potrebám trhu práce;

Or. pl

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby prírastky produktivity v 
dôsledku rozvoja a využívania umelej 
inteligencie a robotiky slúžili nielen 
vlastníkom a akcionárom spoločnosti, ale 
aj spoločnosti vo všeobecnosti, najmä tam, 
kde takéto zisky vznikajú na úkor 
pracovných miest;

4. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby prírastky produktivity v 
dôsledku rozvoja a využívania umelej 
inteligencie a robotiky slúžili nielen 
vlastníkom a akcionárom spoločnosti, ale 
aj spoločnosti vo všeobecnosti, najmä tam, 
kde takéto zisky vznikajú na úkor 
pracovných miest; zdôrazňuje, že 
spoločnosti, ktoré využívajú umelú 
inteligenciu, sú zodpovedné za 
poskytovanie potrebnej rekvalifikácie a 
zvyšovania úrovne zručností pre 
dotknutých zamestnancov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby prírastky produktivity v 
dôsledku rozvoja a využívania umelej 
inteligencie a robotiky slúžili nielen 
vlastníkom a akcionárom spoločnosti, ale 
aj spoločnosti vo všeobecnosti, najmä tam, 
kde takéto zisky vznikajú na úkor 
pracovných miest;

4. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby prírastky produktivity v 
dôsledku rozvoja a využívania umelej 
inteligencie a robotiky slúžili nielen 
vlastníkom a akcionárom spoločnosti, ale 
aj spoločnosti vo všeobecnosti, 
predovšetkým starším ľuďom, najmä tam, 
kde takéto zisky vznikajú na úkor 
pracovných miest;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 95
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva členské štáty, aby riešili 
vplyv technológií umelej inteligencie, 
automatizácie a robotiky, pokiaľ ide o 
možnú stratu zamestnania a zvýšenú 
neistotu pracovných miest, a aby prijali 
opatrenia na zabezpečenie dlhodobej 
udržateľnosti vnútroštátnych systémov 
sociálnej ochrany prostredníctvom 
reformy daní a sociálnych príspevkov 
s cieľom kompenzovať nižšie verejné 
príjmy;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína, že acquis EÚ v oblasti 
zamestnanosti a v sociálnej oblasti zostáva 
plne uplatniteľné bez ohľadu na 
zahrnutie umelej inteligencie, a domnieva 
sa, že Komisia a členské štáty by mali 
zabezpečiť jeho primerané presadzovanie 
v prípadoch, keď sa umelá inteligencia 
používa, a riešiť prípadné legislatívne 
medzery;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva na prijatie aktualizovaného 
programu v oblasti zručností pre Európu 
a akčného plánu digitálneho vzdelávania 
s cieľom poskytnúť digitálnu gramotnosť 
pracovníkom vo všetkých odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. poukazuje na potrebu čeliť posunu 
a zastarávaniu zručností, podporovať 
zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikáciu pracovníkov 
prostredníctvom programov vzdelávania a 
odbornej prípravy; zdôrazňuje význam 
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investícií podnikov do formálnej a 
informálnej odbornej prípravy a 
celoživotného vzdelávania s cieľom 
zabezpečiť spravodlivú odbornú prípravu 
a transformáciu pracovnej sily; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila vytvorenie systému 
záruk pre pracovné miesta v EÚ na 
podporu členských štátov, ktorý by 
fungoval ako zamestnávateľ poslednej 
inštancie s cieľom riešiť technologickú 
nezamestnanosť;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva na uplatňovanie zásady 
predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o nové 
technológie založené na umelej 
inteligencii; zdôrazňuje, že ľudia musia 
mať vždy kontrolu nad umelou 
inteligenciou a že rozhodnutia v oblasti 
umelej inteligencie musia byť reverzibilné;

5. vyzýva na uplatňovanie zásady 
predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o nové 
technológie založené na umelej 
inteligencii; zdôrazňuje, že by mal 
existovať primeraný a rozumný dohľad a 
kontrola ľudí v súvislosti s prípadom 
používania umelej inteligencie, čím sa 
zabezpečí zodpovednosť za rozhodovanie 
umelej inteligencie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva na uplatňovanie zásady 
predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o nové 

5. vyzýva na uplatňovanie zásady 
predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o nové 
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technológie založené na umelej 
inteligencii; zdôrazňuje, že ľudia musia 
mať vždy kontrolu nad umelou 
inteligenciou a že rozhodnutia v oblasti 
umelej inteligencie musia byť reverzibilné;

technológie založené na umelej 
inteligencii; zdôrazňuje, že ľudia musia 
mať vždy kontrolu nad strojmi a umelou 
inteligenciou a že rozhodnutia v oblasti 
umelej inteligencie musia byť 
napadnuteľné a reverzibilné; zdôrazňuje, 
že je nutné dodržiavať normy bezpečnosti 
a ochrany týkajúce sa umelej inteligencie, 
a v tejto súvislosti poukazuje na význam 
pravidelných kontrol a kontrol s cieľom 
zabrániť chybným výstupom umelej 
inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva na uplatňovanie zásady 
predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o nové 
technológie založené na umelej 
inteligencii; zdôrazňuje, že ľudia musia 
mať vždy kontrolu nad umelou 
inteligenciou a že rozhodnutia v oblasti 
umelej inteligencie musia byť reverzibilné;

5. vyzýva na uplatňovanie zásady 
predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o nové 
technológie založené na umelej 
inteligencii; zdôrazňuje, že ľudia musia 
mať vždy kontrolu nad umelou 
inteligenciou a že rozhodnutia v oblasti 
umelej inteligencie musia byť reverzibilné 
a zamestnávatelia musia vždy pripraviť 
pracovníkov na prácu s kolaboratívnymi 
robotmi (co-botmi) alebo používať nové 
technológie založené na umelej 
inteligencii bezpečne a prevziať konečnú 
zodpovednosť, ak tak neurobia; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že pravidlá týkajúce 
sa zodpovednosti musia byť jasne 
vymedzené v prípade pracovných úrazov, 
ako aj v prípade škôd spôsobených tretím 
stranám;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 102
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva na uplatňovanie zásady 
predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o nové 
technológie založené na umelej 
inteligencii; zdôrazňuje, že ľudia musia 
mať vždy kontrolu nad umelou 
inteligenciou a že rozhodnutia v oblasti 
umelej inteligencie musia byť reverzibilné;

5. vyzýva na uplatňovanie zásady 
predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o nové 
technológie založené na umelej 
inteligencii; zdôrazňuje, že ľudia musia 
mať vždy kontrolu nad umelou 
inteligenciou a že rozhodnutia v oblasti 
umelej inteligencie musia byť reverzibilné; 
zdôrazňuje, že uchádzači musia byť 
riadne písomne informovaní v prípade, že 
v priebehu postupov prijímania do 
zamestnania sa používa umelá 
inteligencia a ako je v tomto prípade 
možné požiadať o preskúmanie človekom 
s cieľom zmeniť automatizované 
rozhodnutie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
France Jamet

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva na uplatňovanie zásady 
predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o nové 
technológie založené na umelej 
inteligencii; zdôrazňuje, že ľudia musia 
mať vždy kontrolu nad umelou 
inteligenciou a že rozhodnutia v oblasti 
umelej inteligencie musia byť reverzibilné;

5. vyzýva na uplatňovanie zásady 
predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o nové 
technológie založené na umelej 
inteligencii; zdôrazňuje, že ľudia musia 
mať vždy kontrolu nad umelou 
inteligenciou a že rozhodnutia v oblasti 
umelej inteligencie musia byť 
napadnuteľné a reverzibilné príslušnými 
a súdnymi orgánmi;

Or. fr



AM\1208075SK.docx 57/68 PE653.864v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 104
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva na uplatňovanie zásady 
predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o nové 
technológie založené na umelej 
inteligencii; zdôrazňuje, že ľudia musia 
mať vždy kontrolu nad umelou 
inteligenciou a že rozhodnutia v oblasti 
umelej inteligencie musia byť reverzibilné;

5. vyzýva na uplatňovanie zásady 
obozretnosti a predbežnej opatrnosti, 
pokiaľ ide o nové technológie založené na 
umelej inteligencii; zdôrazňuje, že ľudia 
musia vždy riadiť, kontrolovať a 
usmerňovať umelú inteligenciu a že 
rozhodnutia v oblasti umelej inteligencie 
musia byť reverzibilné;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 105
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby úzko 
spolupracovala s členskými štátmi na 
návrhu, vykonávaní a presadzovaní 
európskych etických a bezpečnostných 
noriem pre umelú inteligenciu; 
konštatuje, že EÚ má potenciál stať sa 
svetovým lídrom pri presadzovaní sociálne 
zodpovedného prístupu k tejto technológii 
a jej používaniu;

Or. pl

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že uchádzači musia 
byť riadne písomne informovaní v 
prípade, že v priebehu postupov 
prijímania do zamestnania sa používa 
umelá inteligencia a ako je v tomto 
prípade možné požiadať o preskúmanie 
človekom s cieľom zmeniť 
automatizované rozhodnutie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že je potrebné 
starostlivo zachovať priame vzťahy medzi 
zamestnávateľmi, odborníkmi, 
používateľmi a klientmi v citlivých 
odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva na vytvorenie legislatívneho 
rámca týkajúceho sa etických aspektov 
aplikácií umelej inteligencie na pracovisku, 
najmä pokiaľ ide o práva pracovníkov a 
pracovné podmienky;

6. vyzýva na vytvorenie 
aktualizovaného legislatívneho rámca 
prispôsobeného novým výzvam týkajúcim 
sa etických aspektov aplikácií umelej 
inteligencie na pracovisku, najmä pokiaľ 
ide o práva pracovníkov a pracovné 
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podmienky; je potrebné venovať osobitnú 
pozornosť všetkým novým podobám práce 
vyplývajúcim z implementácie nových 
digitálnych technológií, ako v prípade gig 
ekonomiky a pracovníkov platforiem, pre 
ktorých sa musí čo najskôr stanoviť 
európsky referenčný právny predpis; v 
tejto súvislosti je potrebné venovať 
prioritu vymedzeniu nových práv, ako je 
právo na odpojenie, potrebných pre všetky 
nové typológie „všadeprítomnej“ práce;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva na vytvorenie legislatívneho 
rámca týkajúceho sa etických aspektov 
aplikácií umelej inteligencie na pracovisku, 
najmä pokiaľ ide o práva pracovníkov a 
pracovné podmienky;

6. vyzýva na vytvorenie legislatívneho 
rámca týkajúceho sa etických aspektov 
aplikácií umelej inteligencie na pracovisku, 
najmä pokiaľ ide o práva pracovníkov a 
pracovné podmienky; zdôrazňuje, že je 
potrebné založiť legislatívny rámec na 
európskom acquis v oblasti ochrany 
údajov, najmä na všeobecnom nariadení o 
ochrane údajov (nariadenie (EÚ) 
2016/679);

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva na vytvorenie legislatívneho 
rámca týkajúceho sa etických aspektov 
aplikácií umelej inteligencie na pracovisku, 
najmä pokiaľ ide o práva pracovníkov a 
pracovné podmienky;

6. vyzýva na vytvorenie legislatívneho 
rámca týkajúceho sa etických aspektov 
aplikácií umelej inteligencie na pracovisku, 
najmä pokiaľ ide o práva pracovníkov a 
pracovné podmienky; poukazuje na to, že 
je potrebné, aby bol tento legislatívny 
rámec v súlade s pravidlami ochrany 
osobných údajov a rešpektovaním 
súkromia pracovníkov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva na vytvorenie legislatívneho 
rámca týkajúceho sa etických aspektov 
aplikácií umelej inteligencie na pracovisku, 
najmä pokiaľ ide o práva pracovníkov a 
pracovné podmienky;

6. vyzýva na vytvorenie legislatívneho 
rámca týkajúceho sa etických aspektov 
aplikácií umelej inteligencie na pracovisku, 
najmä pokiaľ ide o práva pracovníkov a 
pracovné podmienky, v súlade s 
primeraným prístupom založeným na 
riziku, ako sa uvádza v bielej knihe 
Komisie o umelej inteligencii;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva na vytvorenie 
legislatívneho rámca týkajúceho sa 

6. vyzýva, aby sa všetky európske 
legislatívne rámce týkajúce sa etických 
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etických aspektov aplikácií umelej 
inteligencie na pracovisku, najmä pokiaľ 
ide o práva pracovníkov a pracovné 
podmienky;

aspektov umelej inteligencie a aplikácií, 
robotiky a súvisiacich technológií 
zaoberali svetom práce, najmä pokiaľ ide o 
práva pracovníkov a pracovné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva na vytvorenie legislatívneho 
rámca týkajúceho sa etických aspektov 
aplikácií umelej inteligencie na 
pracovisku, najmä pokiaľ ide o práva 
pracovníkov a pracovné podmienky;

6. vyzýva na vytvorenie legislatívneho 
rámca týkajúceho sa etických aspektov 
použitia, vývoja a aplikácie umelej 
inteligencie na pracovisku, najmä pokiaľ 
ide o práva pracovníkov, dôstojnosť a 
pracovné podmienky;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 114
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva na vytvorenie legislatívneho 
rámca týkajúceho sa etických aspektov 
aplikácií umelej inteligencie na pracovisku, 
najmä pokiaľ ide o práva pracovníkov a 
pracovné podmienky;

6. vyzýva na vytvorenie legislatívneho 
rámca týkajúceho sa etických aspektov 
aplikácií umelej inteligencie na pracovisku, 
najmä pokiaľ ide o práva pracovníkov a 
pracovné podmienky, pričom sa bude 
rešpektovať autonómia sociálnych 
partnerov a kolektívne zmluvy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 115
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva na vytvorenie legislatívneho 
rámca týkajúceho sa etických aspektov 
aplikácií umelej inteligencie na pracovisku, 
najmä pokiaľ ide o práva pracovníkov a 
pracovné podmienky;

6. zdôrazňuje, že údaje sa nezastavia 
na vnútroštátnych hraniciach, a vyzýva 
preto na vytvorenie európskeho 
legislatívneho rámca týkajúceho sa 
etických aspektov aplikácií umelej 
inteligencie na pracovisku, najmä pokiaľ 
ide o práva pracovníkov a pracovné 
podmienky;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 116
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva na vytvorenie legislatívneho 
rámca týkajúceho sa etických aspektov 
aplikácií umelej inteligencie na pracovisku, 
najmä pokiaľ ide o práva pracovníkov a 
pracovné podmienky;

6. vyzýva na vytvorenie legislatívneho 
rámca týkajúceho sa etických aspektov 
aplikácií umelej inteligencie na pracovisku, 
najmä pokiaľ ide o práva pracovníkov a 
pracovné podmienky, s osobitným 
zreteľom na práva pracovníkov 
platforiem;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6 – pododsek 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje, že program v oblasti zručností 
pre Európu sa musí zaoberať výzvami pri 
prispôsobovaní a získavaní zručností a 
znalostí vzhľadom na ekologickú a 
digitálnu transformáciu vrátane etických 
aspektov umelej inteligencie, robotiky a 
súvisiacich technológií; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby sa etické aspekty umelej 
inteligencie stali neoddeliteľnou súčasťou 
všetkých učebných osnov vzdelávania a 
odbornej prípravy pre vývojárov a ľudí 
pracujúcich s umelou inteligenciou; 
rovnako považuje za dôležité zabezpečiť v 
tejto súvislosti komplexné informovanie 
koncových používateľov a spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Daniela Rondinelli

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. v záujme lepšieho riadenia 
prechodu na systematickejšie používanie 
umelej inteligencie v rámci výrobných 
postupov je potrebné čo najskôr začať 
programy vzdelávania a odbornej 
prípravy, v ktorých sa zohľadní možný 
vývoj trhu práce, ktoré dokážu 
presmerovať schopnosti pracovníkov do 
odvetví s nízkou intenzitou umelej 
inteligencie a robotiky (zvyšovanie úrovne 
zručností a rekvalifikácia), pričom 
obmedzia vplyv na profesijných úrovniach 
a zaručia kvalitné pracovné miesta a 
mzdy;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 119
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje potrebu rozvoja 
kompetencií pracovníkov a ich zástupcov 
v oblasti umelej inteligencie na 
pracovisku, čo je nevyhnutné pre 
zlepšenie rozhodovacieho procesu a pre 
inkluzívne pracovné prostredie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že vývojári, 
programátori, rozhodujúci činitelia a 
spoločnosti poskytujúce riešenia umelej 
inteligencie a robotiky si musia byť 
vedomí svojej etickej zodpovednosti, 
pokiaľ ide o poskytovanie riešení umelej 
inteligencie a robotiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. požaduje začlenenie nových 
technológií do humanistických 
antropologických znalostí, čo umožní 
rozlíšiť etiku inovácií v záujme ochrany 
pred dehumanizáciou spoločnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 122
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že s pomocou 
technológií založených na umelej 
inteligencii možno lepšie využívať 
zručnosti a kompetencie ľudí so 
zdravotným postihnutím s cieľom zvýšiť 
ich úroveň zamestnanosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že umelá inteligencia 
nesmie žiadnym spôsobom ovplyvniť 
výkon základných práv uznaných v 
členských štátoch a na úrovni Únie 
vrátane práva alebo slobody štrajkovať 
alebo prijímať iné opatrenia, na ktoré sa 
vzťahujú osobitné systémy 
pracovnoprávnych vzťahov v členských 
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štátoch v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a/alebo praxou, ani 
ovplyvňovať právo vyjednávať, uzatvárať 
a presadzovať kolektívne zmluvy alebo 
podniknúť kolektívne opatrenie v súlade 
s vnútroštátnym právom a/alebo praxou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že technológie 
založené na umelej inteligencii na 
pracovisku vrátane aplikácií používaných 
na prácu na diaľku musia byť prístupné 
pre všetkých na základe zásad dizajnu pre 
všetkých;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. požaduje legislatívny rámec pre 
etické aspekty aplikácií umelej 
inteligencie na pracovisku s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky a 
spravodlivú hospodársku súťaž na 
jednotnom trhu, najmä pokiaľ ide o práva 
pracovníkov, pracovné podmienky a 
ochranu pred neprimeraným a 
nezákonným dohľadom; vyzýva Komisiu, 
aby v tejto súvislosti konzultovala so 
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sociálnymi partnermi a s ďalšími 
zainteresovanými stranami, ako sú 
výskumní pracovníci a vývojári, a aby 
preskúmala potenciál digitálnych 
technológií a umelej inteligencie pri 
zvyšovaní blahobytu pracovnej sily 
vrátane lepšieho rozdelenia úloh, rozvoja 
rozšírených kompetencií a pracovných 
kapacít, ako aj zníženia vystavenia 
škodlivým pracovným podmienkam;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6d. zdôrazňuje, že osobitnú pozornosť 
treba venovať údajom získaným na 
pracovisku s pomocou umelej inteligencie, 
pokiaľ sa používajú na rozhodovanie o 
ľudských zdrojoch; vyzýva Komisiu, aby 
analyzovala potrebu osobitných 
ustanovení o ochrane údajov na 
pracovisku v súvislosti s umelou 
inteligenciou; zdôrazňuje, že pracovníci 
musia byť vlastníkmi svojich údajov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6e. zdôrazňuje, že umelá inteligencia 
nesmie posilňovať rodové nerovnosti a 
stereotypy transformovaním analógových 
predsudkov a predpojatosti na digitálne 
predsudky prostredníctvom algoritmov;

Or. en


