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Grozījums Nr. 1
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā Eiropas Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz ētiskām vērtībām, kas 
noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 2. 
pantā;

A. tā kā Eiropas Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz vērtībām, kas noteiktas 
Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā Eiropas Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz ētiskām vērtībām, kas 
noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 2. 
pantā;

A. tā kā Eiropas Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz ētiskām vērtībām, kas 
noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 2. 
pantā, un ievērojot piesardzības principu, 
kas noteikts Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 191. panta 2. punktā;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā mūsdienu zinātnisko 
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pētījumu un inovāciju straujā attīstība 
vides, veselības aprūpes un pārtikas 
nekaitīguma jomā ir izcēlusi vairākus 
būtiskus ētikas, likumīguma un sociālos 
jautājumus, kuri skar zinātnes un 
sabiedrības attiecības;

Or. en

Grozījums Nr. 4
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Atzinuma projekts
Ab apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ab. tā kā Eiropā veiktajām pētniecības 
un inovāciju darbībām vides, veselības un 
pārtikas nekaitīguma jomā ir jāatbilst 
ētikas principiem un attiecīgajiem valstu, 
Savienības un starptautiskajiem tiesību 
aktiem, tostarp Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartai un Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijai, kā arī tās 
papildprotokoliem1a;
_________________
1a 19. pants Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada 11. decembra Regulā 
(ES) Nr. 1291/2013, ar ko izveido 
Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" 
(2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 
1982/2006/EK, dokuments attiecas uz 
EEZ.

Or. en

Grozījums Nr. 5
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov
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Atzinuma projekts
Ac apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ac. Tā kā LESD 16. pantā ir noteikts, 
ka ikvienai personai ir tiesības uz savu 
personas datu aizsardzību; tā kā 
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 22. 
pantā ir minēta situācija, kurā datus 
izmanto tikai automatizētai apstrādei, un 
atzītas datu subjekta tiesības netikt 
pakļautam lēmumam, kas pieņemts, 
balstoties tikai uz automatizētu apstrādi;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā strauji pieaug līderu mākslīgā 
intelekta (MI) nozarē globālā sacensība, 
kas noteiks ētisko vērtību un standartu 
avotu, attīstot šo nozari visā pasaulē;

B. tā kā strauji pieaug līderu mākslīgā 
intelekta (MI) nozarē globālā sacensība, 
kas ietekmēs ētisko vērtību un standartu 
avotu, attīstot šo nozari visā pasaulē; tā kā 
lielo datu un MI tehnoloģiju integrēšana 
sabiedrības veselības aprūpes sistēmā un 
sabiedrībā ir jāapvieno ar atbilstīgiem 
noteikumiem, standartiem un tiesību 
aktiem, kas aizsargā personu 
pamattiesības un risina jaunās ar ētiku 
saistītās problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Manuel Bompard

Atzinuma projekts



PE652.646v01-00 6/97 AM\1206810LV.docx

LV

B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā strauji pieaug līderu mākslīgā 
intelekta (MI) nozarē globālā sacensība, 
kas noteiks ētisko vērtību un standartu 
avotu, attīstot šo nozari visā pasaulē;

B. tā kā mākslīgā intelekta (MI) 
nozares līderu globālā sacensība var 
izraisīt valstu noteikumu ievērošanas 
pakāpenisku pasliktināšanos; tā kā tāpēc 
Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot šo 
iespēju, lai izstrādātu tiesisko regulējumu, 
kas noteiks ētisko vērtību un standartu 
avotu, attīstot šo nozari visā pasaulē;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā strauji pieaug līderu mākslīgā 
intelekta (MI) nozarē globālā sacensība, 
kas noteiks ētisko vērtību un standartu 
avotu, attīstot šo nozari visā pasaulē;

B. tā kā strauji pieaug līderu mākslīgā 
intelekta (MI) nozarē globālā sacensība, 
kas noteiks ētiskās vērtības un standartus, 
attīstot šo nozari visā pasaulē, un 
Savienībai būtu jārāda piemērs pārējai 
pasaulei;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Maria Spyraki

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā strauji pieaug līderu mākslīgā 
intelekta (MI) nozarē globālā sacensība, 
kas noteiks ētisko vērtību un standartu 

B. tā kā strauji pieaug globālā 
sacensība mākslīgā intelekta (MI) 
attīstīšanā, kas noteiks ētisko vērtību un 
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avotu, attīstot šo nozari visā pasaulē; standartu avotu, attīstot šo nozari visā 
pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Joanna Kopcińska

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā strauji pieaug līderu mākslīgā 
intelekta (MI) nozarē globālā sacensība, 
kas noteiks ētisko vērtību un standartu 
avotu, attīstot šo nozari visā pasaulē;

B. tā kā strauji pieaug līderu mākslīgā 
intelekta (MI) nozarē globālā sacensība, 
bet to nevajadzētu nodalīt no ētikas 
vērtībām un standartiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 11
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Atzinuma projekts
Ba apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ba. tā kā papildus ES rīcībai daudzas 
trešās valstis strādā pie savām ētikas 
sistēmām un tā kā ir vairāki globāla 
līmeņa priekšlikumi par MI principiem, 
tostarp ESAO dalībvalstu 2019. gada 
maijā parakstītie principi par MI2a, 2019. 
gada G20 ministru paziņojums par 
tirdzniecību un digitālo ekonomiku, kura 
pielikumā ir principi par MI, 2019. gada 
Eiropas Padomes Pamatnostādnes par 
mākslīgo intelektu un datu aizsardzību2b 
un IEEE Globālā autonomo un 
intelektisko sistēmu ētikas iniciatīva2c;
_________________
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2a 
https://legalinstruments.oecd.org/api/print
?ids=648⟨=en
2b https://rm.coe.int/guidelines-on-
artificial-intelligence-and-data-
protection/168091f9d8
2c https://ethicsinaction.ieee.org

Or. en

Grozījums Nr. 12
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
Ba apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ba. tā kā galvenie MI pētniecības un 
izstrādes centri ir Amerikas Savienotās 
Valstis, ES un Ķīna, kas veido trīs 
ceturtdaļas MI dalībnieku un attiecīgi 28 
%, 25 % un 23 % no resursiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Joanna Kopcińska

Atzinuma projekts
Ba apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ba. tā kā MI ieguldījumu un patentu 
ziņā ES pašreiz atpaliek no Āzijas un 
Ziemeļamerikas;

Or. pl

Grozījums Nr. 14
Manuel Bompard
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Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā MI risinājumi var sniegt 
labumu sabiedrībai tādās jomās kā pāreja 
uz zaļo ekonomiku, vides aizsardzība, 
atkritumu apsaimniekošana, klimata 
pārmaiņas, energovadība un efektivitāte, 
gaisa kvalitāte, piemēram, viedtīkli, un 
elektromobilitāte;

C. tā kā MI risinājumi var sniegt 
labumu sabiedrībai tādās jomās kā pāreja 
uz zaļo ekonomiku, vides aizsardzība, 
atkritumu apsaimniekošana, klimata 
pārmaiņas, energovadība un efektivitāte, 
gaisa kvalitāte, piemēram, viedtīkli, un 
elektromobilitāte; tā kā tomēr ir svarīgi 
līdz minimumam samazināt robotikas 
ekoloģisko pēdu, jo ir paredzams, ka 
kiberfizisko sistēmu un robotu 
izmantošana palielinās kopējo enerģijas 
patēriņu, kā arī elektrisko un elektronisko 
atkritumu daudzumu; tā kā, visbeidzot, 
automatizācijas dēļ 14 % no pašreizējām 
darbvietām ESAO reģionā varētu izzust 
nākamajos 15–20 gados un 32 % 
darbvietās notiek radikālas izmaiņas;

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā MI risinājumi var sniegt 
labumu sabiedrībai tādās jomās kā pāreja 
uz zaļo ekonomiku, vides aizsardzība, 
atkritumu apsaimniekošana, klimata 
pārmaiņas, energovadība un efektivitāte, 
gaisa kvalitāte, piemēram, viedtīkli, un 
elektromobilitāte;

C. tā kā MI risinājumi un citas jaunas 
digitālās tehnoloģijas var sniegt labumu 
sabiedrībai tādās jomās kā pāreja uz zaļo 
ekonomiku, vides aizsardzība, atkritumu 
apsaimniekošana, klimata pārmaiņas, 
energovadība un efektivitāte, gaisa 
kvalitāte, piemēram, viedtīkli, un 
elektromobilitāte; tā kā algoritmisko 
sistēmu izmantošanas uzraudzība un 
rīcības kontrolēšana ievērojami apdraud 
Eiropas vērtības un algoritmisko 
pārredzamību;
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Or. en

Grozījums Nr. 16
Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā MI risinājumi var sniegt 
labumu sabiedrībai tādās jomās kā pāreja 
uz zaļo ekonomiku, vides aizsardzība, 
atkritumu apsaimniekošana, klimata 
pārmaiņas, energovadība un efektivitāte, 
gaisa kvalitāte, piemēram, viedtīkli, un 
elektromobilitāte;

C. tā kā MI risinājumi var sniegt 
labumu sabiedrībai un veicināt labāku 
stratēģiju un inovāciju izstrādi tādās 
jomās kā pāreja uz zaļo ekonomiku, vides 
aizsardzība, palielinot lauksaimniecības 
efektivitāti, atkritumu apsaimniekošana, 
klimata pārmaiņu mazināšana un 
pielāgošanās tām, dažādu rūpniecisko 
procesu pārveidošana par videi 
draudzīgākiem, energovadība un 
transporta vadība, kā arī efektivitāte, gaisa 
kvalitāte, piemēram, viedtīkli, un 
elektromobilitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 17
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā MI risinājumi var sniegt 
labumu sabiedrībai tādās jomās kā pāreja 
uz zaļo ekonomiku, vides aizsardzība, 
atkritumu apsaimniekošana, klimata 
pārmaiņas, energovadība un efektivitāte, 
gaisa kvalitāte, piemēram, viedtīkli, un 
elektromobilitāte;

C. tā kā MI risinājumi var sniegt 
labumu sabiedrībai cita starpā tādās jomās 
kā pāreja uz zaļo ekonomiku, vides un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, 
aprites ekonomika un atkritumu 
apsaimniekošana, klimata pārmaiņas, 
energovadība un efektivitāte, ūdens un 
gaisa kvalitāte, zemes novērošana un risku 
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pārvaldība;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā MI risinājumi var sniegt 
labumu sabiedrībai tādās jomās kā pāreja 
uz zaļo ekonomiku, vides aizsardzība, 
atkritumu apsaimniekošana, klimata 
pārmaiņas, energovadība un efektivitāte, 
gaisa kvalitāte, piemēram, viedtīkli, un 
elektromobilitāte;

C. tā kā MI risinājumi var sniegt 
labumu sabiedrībai tādās jomās kā pāreja 
uz zaļo ekonomiku, vides aizsardzība, 
atkritumu apsaimniekošana, aprites 
ekonomika, klimata pārmaiņas, 
energovadība un efektivitāte, gaisa 
kvalitāte, piemēram, viedtīkli, un 
elektromobilitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
Ca apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ca. tā kā MI izvēršana ilgstoši 
ietekmēs ļoti daudz cilvēku; tā kā šajā 
saistībā nesen tika atlaisti "Microsoft" 
žurnālisti un aizstāti ar MI tā paša satura 
šķirošanas uzdevuma veikšanai; turklāt tā 
kā MI regulāri nosūta rakstus no 
apšaubāmiem informācijas avotiem un 
viltus ziņas;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
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César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Atzinuma projekts
Ca apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ca. tā kā Komisija savā 2020. gada 19. 
februārī publicētajā tiesību aktu kopumā 
digitālajā jomā norāda, ka IKT pašreiz 
veido no 5 % līdz 9 % no globālā 
elektroenerģijas patēriņa un 2 % no CO2 
emisijām un ka nākamajos gados turpinās 
strauji palielināties nosūtīto un saglabāto 
datu apjoms; tā kā Kopīgā pētniecības 
centra 2018. gada pētījumā "Mākslīgais 
intelekts :Eiropas perspektīva" ir lēsts, ka 
datu centri un datu nosūtīšana varētu 
veidot 3–4 % no visa enerģijas patēriņa 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Frédérique Ries, Martin Hojsík, 
Susana Solís Pérez

Atzinuma projekts
Ca apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ca. tā kā MI risinājumi varētu palīdzēt 
samazināt IKT nozares pašreizējo vidisko 
pēdu, kas tiek lēsta vairāk nekā 2 % 
apmērā no globālo emisiju kopapjoma; tā 
kā digitālā vienotā tirgus stratēģijā 
Eiropai ir ierosināti zaļās pārveides 
pasākumi digitālajām nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 22
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Manuel Bompard

Atzinuma projekts
Cb apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Cb. ņemot vērā MI energoefektivitāti; 
tā kā parasts mašīnmācīšanās projekts 
visā tā attīstības ciklā rada aptuveni 284 
tonnas oglekļa dioksīda ekvivalenta, kas ir 
piecreiz vairāk nekā emisijas no 
automobiļa, sākot no tā izgatavošanas 
brīža līdz tā nodošanai metāllūžņos; tā kā 
līdz ar to ir absurdi vienlaicīgi virzīt lietu 
internetu un veikt darbības klimata krīzes 
apkarošanai un sabiedrībai ir jāveic 
būtiskas izmaiņas ražošanas un patēriņa 
jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Atzinuma projekts
Cb apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Cb. tā kā ir pieejami privāti un 
neatkarīgi pētījumi, kuros tiek brīdināts 
par mašīnu dziļās mācīšanās un MI lielo 
oglekļa pēdu3a un nepieciešamību šajā 
saistībā rast risinājumus;
_________________
3a 
https://www.technologyreview.com/2019/0
6/06/239031/training-a-single-ai-model-
can-emit-as-much-carbon-as-five-cars-in-
their-lifetimes/

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Susana Solís Pérez, Frédérique 
Ries

Atzinuma projekts
Cb apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Cb. tā kā mākslīgā intelekta, robotikas, 
automatizētas lēmumu pieņemšanas, 
mašīnmācīšanās un saistīto tehnoloģiju 
attīstība ir ļoti svarīgs priekšnoteikums, 
lai būtu iespējams sasniegt zaļā kursa 
mērķus un sasniegt zaļā kursa ilgtspējas 
mērķus daudzās dažādās nozarēs; tā kā 
digitālās tehnoloģijas var sekmēt politikas 
virzienu ietekmi, lai panāktu vides 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
Cc apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Cc. tā kā 6. vadlīnija Komisijas 
paziņojumā "Vairojot uzticēšanos 
antropocentriskam mākslīgajam 
intelektam", kura pamatā ir ekspertu 
grupas darbs, koncentrējas uz MI sistēmu 
ilgtspējību un ekoloģisko atbildību; tā kā 
Zemes resursu ierobežotības atzīšana ir 
ētiska nostāja attiecībā uz Savienības 
politiku, kā to apliecina zaļais kurss vai 
paziņojums par klimata un vides ārkārtas 
stāvokli; tā kā tāpēc MI ētiskajam 
regulējumam ir jāietver ekodizaina un 
sastāvdaļu reciklējamības kritēriji;

Or. fr
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Grozījums Nr. 26
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Atzinuma projekts
Cc apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Cc. tā kā pienācīgi reglamentēts MI 
palīdzētu virzīt centienus nolūkā sasniegt 
ANO IAM un īstenot Parīzes nolīguma 
mērķus klimata jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā MI var piemērot gandrīz 
jebkurā jomā medicīnā: biomedicīniskajā 
pētniecībā, par piemēru ņemot ar MI 
palīdzību atklāto antibiotiku halikīnu vai 
MI ieguldījumu jaunās vēža terapijas, 
medicīniskajā izglītībā, klīnisko lēmumu 
pieņemšanā, personalizētā medicīnā, 
psihiatriskajā diagnostikā un ārstēšanā, 
revolucionārās robotikas protēzēs un 
atbalsta sistēmās, telemedicīnā un veselības 
sistēmu vispārējās efektivitātes 
palielināšanā;

D. tā kā MI var piemērot gandrīz 
jebkurā jomā medicīnā: biomedicīniskajā 
pētniecībā, par piemēru ņemot ar MI 
palīdzību atklāto antibiotiku halikīnu vai 
MI ieguldījumu jaunās vēža terapijās, 
medicīniskajā izglītībā, klīnisko lēmumu 
pieņemšanā, personalizētā medicīnā, 
psihiatriskajā diagnostikā un ārstēšanā, 
revolucionārās robotikas protēzēs un 
atbalsta sistēmās, telemedicīnā un veselības 
sistēmu vispārējās efektivitātes 
palielināšanā; tā kā tas paredz veselības 
aprūpes un administratīvā personāla 
pienācīgu apmācību un sagatavošanu; tā 
kā digitālajai veselībai nevajadzētu būt 
vārtiem uz aprūpi, kuru neveic cilvēki; tā 
kā turklāt pastāv ievērojams risks, ka 
digitālā plaisa, ja tā netiks novērsta, būs 
nozīmīgs rīks "medicīnas tuksnešu" 
izplatības veicināšanā visā Eiropā;
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Or. fr

Grozījums Nr. 28
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā MI var piemērot gandrīz 
jebkurā jomā medicīnā: biomedicīniskajā 
pētniecībā, par piemēru ņemot ar MI 
palīdzību atklāto antibiotiku halikīnu vai 
MI ieguldījumu jaunās vēža terapijas, 
medicīniskajā izglītībā, klīnisko lēmumu 
pieņemšanā, personalizētā medicīnā, 
psihiatriskajā diagnostikā un ārstēšanā, 
revolucionārās robotikas protēzēs un 
atbalsta sistēmās, telemedicīnā un veselības 
sistēmu vispārējās efektivitātes 
palielināšanā;

D. tā kā MI var piemērot gandrīz 
jebkurā jomā medicīnā: biomedicīniskajā 
pētniecībā, par piemēru ņemot ar MI 
palīdzību atklāto antibiotiku halikīnu vai 
MI ieguldījumu jaunās vēža terapijās, 
palīdzēt diagnosticēšanā, slimību 
agrīnākā noteikšanā un profilaksē ar 
tādām metodēm kā predikatīvā medicīna 
un/vai riska faktoru apzināšana, 
medicīniskajā izglītībā, palīdzības 
sniegšanā aprūpētājiem, atbalsta 
sniegšanā vecu cilvēku aprūpē, pacientu 
stāvokļa uzraudzībā, zāļu efektīvākā 
izstrādē, būtiskākā mērķterapijā, klīnisko 
lēmumu pieņemšanā, personalizētā 
medicīnā, psihiatriskajā diagnostikā un 
ārstēšanā, revolucionārās robotikas 
protēzēs un atbalsta sistēmās, telemedicīnā 
un veselības sistēmu vispārējās 
efektivitātes un sadarbspējas 
palielināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 29
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums
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D. tā kā MI var piemērot gandrīz 
jebkurā jomā medicīnā: biomedicīniskajā 
pētniecībā, par piemēru ņemot ar MI 
palīdzību atklāto antibiotiku halikīnu vai 
MI ieguldījumu jaunās vēža terapijas, 
medicīniskajā izglītībā, klīnisko lēmumu 
pieņemšanā, personalizētā medicīnā, 
psihiatriskajā diagnostikā un ārstēšanā, 
revolucionārās robotikas protēzēs un 
atbalsta sistēmās, telemedicīnā un veselības 
sistēmu vispārējās efektivitātes 
palielināšanā;

D. tā kā MI var piemērot gandrīz 
jebkurā jomā medicīnā: biomedicīniskajā 
pētniecībā, par piemēru ņemot ar MI 
palīdzību atklāto antibiotiku halikīnu vai 
MI ieguldījumu vēža profilaksē, precīzākā 
diagnosticēšanā un jaunās terapijās, 
medicīniskajā izglītībā, klīnisko lēmumu 
pieņemšanā, personalizētā medicīnā, 
psihiatriskajā diagnostikā un ārstēšanā, 
revolucionārās robotikas protēzēs un 
atbalsta sistēmās, telemedicīnā, 
teleķirurģijā un veselības sistēmu 
vispārējās efektivitātes palielināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā MI var piemērot gandrīz 
jebkurā jomā medicīnā: biomedicīniskajā 
pētniecībā, par piemēru ņemot ar MI 
palīdzību atklāto antibiotiku halikīnu vai 
MI ieguldījumu jaunās vēža terapijas, 
medicīniskajā izglītībā, klīnisko lēmumu 
pieņemšanā, personalizētā medicīnā, 
psihiatriskajā diagnostikā un ārstēšanā, 
revolucionārās robotikas protēzēs un 
atbalsta sistēmās, telemedicīnā un veselības 
sistēmu vispārējās efektivitātes 
palielināšanā;

D. tā kā MI var piemērot gandrīz 
jebkurā jomā medicīnā: biomedicīniskajā 
pētniecībā, par piemēru ņemot ar MI 
palīdzību atklāto antibiotiku halikīnu vai 
MI ieguldījumu jaunās vēža terapijās, 
medicīniskajā izglītībā, klīnisko lēmumu 
pieņemšanā, personalizētā medicīnā, 
psihiatriskajā diagnostikā un ārstēšanā, 
revolucionārās robotikas protēzēs un 
atbalsta sistēmās, telemedicīnā, veselības 
sistēmu vispārējās efektivitātes 
palielināšanā un precīzijas medicīnā, 
piemēram, genomikā;

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
Da apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

Da. tā kā personas veselības datiem ir 
jāpaliek pacienta īpašumā; tā kā nekādu 
informāciju par pacientu veselību 
nedrīkst nodot bez viņu pilnīgas un 
apzinātas piekrišanas; tā kā personas 
veselības dati, kas pēc savas būtības ir ļoti 
sensitīvi, ir rūpīgi jāaizsargā; tā kā 
attiecībā uz attiecīgajiem tīkliem būtu 
jānosaka augstākie kiberdrošības 
standarti; jo īpaši ņemot vērā daudzu MI 
izstrādātāju krīzes laikā paustās 
interesantās iniciatīvas, kas slimnīcām 
piedāvā surogātpasta novēršanas 
risinājumus, lai bez izmaiņām un 
nenosakot nekādus pienākumus 
aizsargātu to e-pasta sistēmas pret 
kiberuzbrukumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
Da apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Da. tā kā MI, robotikas un saistīto 
tehnoloģiju izmantošana nedrīkst 
pasliktināt vai ietekmēt ārstu un pacientu 
attiecības un tā kā šīm tehnoloģijām būtu 
jāpalīdz ārstiem efektīvāk diagnosticēt 
un/vai ārstēt pacientus;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Joanna Kopcińska

Atzinuma projekts
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Db apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Db. tā kā ir nopietnas ar ētiku saistītas 
bažas par mašīnu autonomiju un to 
ietekmi uz ārsta un pacienta attiecībām;

Or. pl

Grozījums Nr. 34
Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
Da apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Da. tā kā MI tehnoloģija paātrinās 
rūpniecības digitālo pārveidi un būs 
nozīmīga digitālās ekonomikas sekmīgā 
attīstībā aizvien savienotākā pasaulē;

Or. ro

Grozījums Nr. 35
Joanna Kopcińska

Atzinuma projekts
Da apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Da. tā kā MI būs aizvien lielāka 
nozīme, ņemot vērā mūsu sabiedrību 
novecošanos un veselības aprūpes 
speciālistu iespējamo trūkumu;

Or. pl

Grozījums Nr. 36
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset
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Atzinuma projekts
E apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā pašreizējās politikas un 
ētikas pamatnostādnes MI jomā atpaliek 
no ētikas problēmām, kas ir jāapzina un 
jāmazina, jo MI ir milzīga spēja 
apdraudēt pacientu izvēli, drošību un 
privātumu; tā kā ir jānosaka robežas starp 
ārstu un iekārtu funkcijām pacientu 
aprūpē;

E.  tā kā attiecībā uz MI un digitālo 
attīstību ES atbalsta saudzīgas digitālās 
ētikas pieeju, par prioritāti nosakot 
aizsargājoša un atbalstoša tiesiskā 
regulējuma izveidi pirms attiecīgo 
tehnoloģiju izstrādes, savukārt ASV un 
Ķīna koncentrējas uz pētniecību un 
intensīvu un pat agresīvu izstrādi uz 
tiesiskā regulējuma rēķina;

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
E apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā pašreizējās politikas un ētikas 
pamatnostādnes MI jomā atpaliek no 
ētikas problēmām, kas ir jāapzina un 
jāmazina, jo MI ir milzīga spēja apdraudēt 
pacientu izvēli, drošību un privātumu; tā kā 
ir jānosaka robežas starp ārstu un iekārtu 
funkcijām pacientu aprūpē;

E. tā kā Eiropas tiesību aktos jau ir 
apsvērtas daudzas no ētikas problēmām, 
kas saistītas ar MI lietojumprogrammām 
un kas norādītas Komisijas Baltajā 
grāmatā par mākslīgo intelektu, 
piemēram, riska novērtēšanas procesi, 
kuri ieviesti attiecībā uz MI risinājumiem 
veselības aprūpes jomā vienotajā tirgū; tā 
kā citas jomas atpaliek no ētikas 
problēmām, kas ir jāapzina un jāmazina, jo 
MI ir milzīga spēja apdraudēt pacientu 
izvēli, drošību un privātumu; tā kā ir 
jānosaka robežas starp ārstu un iekārtu 
funkcijām pacientu aprūpē;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Manuel Bompard
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Atzinuma projekts
E apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā pašreizējās politikas un ētikas 
pamatnostādnes MI jomā atpaliek no ētikas 
problēmām, kas ir jāapzina un jāmazina, jo 
MI ir milzīga spēja apdraudēt pacientu 
izvēli, drošību un privātumu; tā kā ir 
jānosaka robežas starp ārstu un iekārtu 
funkcijām pacientu aprūpē;

E. tā kā pašreizējās politikas un ētikas 
pamatnostādnes MI jomā atpaliek no ētikas 
problēmām, kas ir jāapzina un jāmazina, jo 
MI ir milzīga spēja apdraudēt pacientu 
izvēli, drošību un privātumu; tā kā ir 
jānosaka robežas starp ārstu un iekārtu 
funkcijām pacientu aprūpē saskaņā ar 
uzraudzītas robotu autonomijas principu, 
saskaņā ar kuru sākotnējā aprūpes 
plānošana un galīgais lēmums par to, kā 
to nodrošināt, ieskaitot diagnostiku, 
paliek attiecīgā ārsta vai aprūpes 
personāla kompetencē;

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
E apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā pašreizējās politikas un ētikas 
pamatnostādnes MI jomā atpaliek no ētikas 
problēmām, kas ir jāapzina un jāmazina, jo 
MI ir milzīga spēja apdraudēt pacientu 
izvēli, drošību un privātumu; tā kā ir 
jānosaka robežas starp ārstu un iekārtu 
funkcijām pacientu aprūpē;

E. tā kā pašreizējās politikas un ētikas 
pamatnostādnes MI jomā atpaliek no ētikas 
problēmām, kas ir jāapzina un jāmazina, jo 
MI ir milzīga spēja apdraudēt pacientu 
izvēli, drošību un privātumu; tā kā ir 
jānosaka robežas starp ārstu un iekārtu 
funkcijām pacientu aprūpē un tā kā ir 
nepieciešama gan veselības aprūpes 
jomas darba ņēmēju, gan pacientu 
izglītošana;

Or. en

Grozījums Nr. 40
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
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Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Atzinuma projekts
E apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā pašreizējās politikas un ētikas 
pamatnostādnes MI jomā atpaliek no ētikas 
problēmām, kas ir jāapzina un jāmazina, jo 
MI ir milzīga spēja apdraudēt pacientu 
izvēli, drošību un privātumu; tā kā ir 
jānosaka robežas starp ārstu un iekārtu 
funkcijām pacientu aprūpē;

E. tā kā pašreizējās politikas un ētikas 
pamatnostādnes MI jomā atpaliek no ētikas 
problēmām, kas ir jāapzina un jāmazina, jo 
MI ir milzīga spēja apdraudēt pacientu 
izvēli, drošību un privātumu; tā kā ir 
jānosaka robežas starp medicīnas 
speciālistu un aprūpētāju un iekārtu 
funkcijām pacientu aprūpē;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Róża Thun und Hohenstein

Atzinuma projekts
E apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā pašreizējās politikas un ētikas 
pamatnostādnes MI jomā atpaliek no ētikas 
problēmām, kas ir jāapzina un jāmazina, jo 
MI ir milzīga spēja apdraudēt pacientu 
izvēli, drošību un privātumu; tā kā ir 
jānosaka robežas starp ārstu un iekārtu 
funkcijām pacientu aprūpē;

E. tā kā Savienības pašreizējais 
tiesiskais regulējums un ētikas 
pamatnostādnes MI jomā atpaliek no ētikas 
problēmām, kas ir jāapzina un jāmazina, jo 
MI ir milzīga spēja apdraudēt pacientu 
izvēli, drošību un privātumu; tā kā ir 
jānosaka robežas starp ārstu un iekārtu 
funkcijām pacientu aprūpē;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
Ea apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

Ea. tā kā Savienības datu aizsardzības 
noteikumi būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā 
aprūpes un medicīnisko robotu, kuri spēj 
apstrādāt ļoti sensitīvu personisko 
informāciju un veselības datus, arvien 
lielāko sarežģītību un savietojamību, un 
tiem būtu jāatbilst integrētas privātuma 
aizsardzības principam, kā noteikts 
Regulā (ES) 2016/679 par datu 
aizsardzību;

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Joanna Kopcińska

Atzinuma projekts
Ea apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ea. tā kā risinājumi, kas uzsver 
nepieciešamību izstrādes stratēģijas balstīt 
uz zinātniskajiem pētījumiem, izveidojot 
medicīnisko datu (piemēram neiroloģisko 
un kardioloģisko datu) repozitorijus, un tā 
kā šo pētījumu datu kopīgošana var sniegt 
taustāmus sociālos ieguvumus sabiedrības 
drošības un veselības kontekstā;

Or. pl

Grozījums Nr. 44
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
F apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

F. tā kā MI risinājumi var dot 
labumu sabiedrībai pārtikas nekaitīguma 
un lauksaimniecības 2.0 jomā, kur 

F. tā kā datu apkopošanu saistībā ar 
digitālajām lauksaimniecības sistēmām 
veic, izmantojot datu platformas, kuras ir 
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Savienībai ir vadošā loma MI lietotņu 
jomā,

lielu uzņēmumu grupu rīcībā; tā kā 
attiecīgi lauksaimniecībā izmantotajiem 
digitālajiem rīkiem ir tendence 
koncentrēties uz masveida ražošanu un 
neņemt vērā mazos un vidējos ražotājus; 
tā kā lauksaimniecībā atbalstītie augsto 
tehnoloģiju risinājumi veicina intensīvāku 
un standartizētu ražošanu, tādējādi 
stiprinot globālo bioloģiskās 
daudzveidības tendenci;

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Susana Solís Pérez

Atzinuma projekts
F apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

F. tā kā MI risinājumi var dot labumu 
sabiedrībai pārtikas nekaitīguma un 
lauksaimniecības 2.0 jomā, kur Savienībai 
ir vadošā loma MI lietotņu jomā,

F. tā kā MI risinājumi var dot labumu 
sabiedrībai pārtikas nekaitīguma un 
lauksaimniecības 2.0 jomā, jo tie var tieši 
samazināt pesticīdu izmantošanu, 
palielināt lauksaimniecības efektivitāti, 
tos var izmantot tādās lietotnēs kā 
mehānismu automatizēta regulēšana, 
laika apstākļu prognozēšana un slimību 
apzināšana, palīdzēt saistībā ar 
problēmām, ar kurām saskaras 
lauksaimnieki, piemēram, klimata 
pārmaiņām, un kopumā uzlabot 
kultūraugu apsaimniekošanas praksi,

Or. en

Grozījums Nr. 46
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
F apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums
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F. tā kā MI risinājumi var dot labumu 
sabiedrībai pārtikas nekaitīguma un 
lauksaimniecības 2.0 jomā, kur Savienībai 
ir vadošā loma MI lietotņu jomā,

F. tā kā MI risinājumi var dot labumu 
sabiedrībai pārtikas nekaitīguma jomā, cita 
starpā atbalstot precīzo lauksaimniecību 
vai, plašāk ņemot, lauksaimniecību 2.0, 
kur Savienībai ir vadošā loma MI lietotņu 
jomā un kas ļaus apvienot efektīvāku 
ražošanu ar augstākiem vides standartiem 
un resursu lietderīgāku izmantošanu,

Or. en

Grozījums Nr. 47
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
F apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

F. tā kā MI risinājumi var dot labumu 
sabiedrībai pārtikas nekaitīguma un 
lauksaimniecības 2.0 jomā, kur Savienībai 
ir vadošā loma MI lietotņu jomā,

F. tā kā MI risinājumi var dot labumu 
sabiedrībai pārtikas nekaitīguma un 
lauksaimniecības 2.0 jomā, kur Savienībai 
ir vadošā loma MI lietotņu jomā; tā kā 
kopumā Zemes digitālajos dvīņos iegultie 
MI risinājumi varētu ļaut izmantot datu 
potenciālu jomās, kurās Savienībai ar 
Copernicus programmu ir līderpozīcijas, 
atbalstot zaļā kursa prioritārās darbības 
klimata pārmaiņu, aprites ekonomikas, 
nulles piesārņojuma, bioloģiskās 
daudzveidības, atmežošanas un atbilstības 
nodrošināšanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 48
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Atzinuma projekts
F apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums
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F. tā kā MI risinājumi var dot labumu 
sabiedrībai pārtikas nekaitīguma un 
lauksaimniecības 2.0 jomā, kur Savienībai 
ir vadošā loma MI lietotņu jomā,

F. tā kā MI risinājumi var dot labumu 
sabiedrībai pārtikas nekaitīguma un 
lauksaimniecības 2.0 jomā, kur Savienībai 
ir vadošā loma MI lietotņu jomā, jo īpaši 
apgabalos, kuros trūkst ūdens resursu un 
klimata pārmaiņām ir liela ietekme,

Or. en

Grozījums Nr. 49
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
Fa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Fa. tā kā gan pasaules, gan Eiropas 
līmenī MI ir viena no 21. gadsimta 
stratēģiskajām tehnoloģijām; tā kā 2017. 
gada janvārī Ķīnas elektroierīču 
uzņēmums "Midea" iegādājās Eiropas 
uzņēmumu "KUKA AG", kas ir viens no 
pasaulē vadošajiem robotikas, 
uzstādīšanas tehnoloģiju un viedo sistēmu 
inženierijas nodrošinātājiem; tā kā šai 
uzņēmuma pārņemšanai vajadzēja būt 
brīdinājuma signālam, lai aizsargātu 
Eiropas MI nozari, jo īpaši MVU un 
jaunuzņēmumus; tā kā ES konkurences 
komisāre Margrethe Vestager ir 
brīdinājusi dalībvalstis par riskiem, kas 
saistīti ar Ķīnas veikto uzņēmumu iegādi 
koronavīrusa krīzes laikā; tā kā Komisija 
ir norādījusi, ka Covid-19 krīzes apstākļos 
varētu būt lielāks risks attiecībā uz 
centieniem iegūt veselības aprūpes 
kapacitāti (piemēram, ražot medicīniskas 
ierīces vai aizsarglīdzekļus) vai objektus, 
kuros tiek veiktas saistītas darbības, proti, 
pētniecības institūtus (piemēram, lai 
izstrādātu vakcīnas), ar tiešu ārvalstu 
ieguldījumu starpniecību;

Or. fr
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Grozījums Nr. 50
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík

Atzinuma projekts
Fa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Fa. tā kā minētā regulējuma darbības 
jomai jābūt atbilstīgai, samērīgai un 
vispusīgi novērtētai; tā kā tai būtu 
jāaptver plašs klāsts tehnoloģiju un 
saistīto komponentu, tostarp jāaptver arī 
algoritmi, programmatūra un MI 
izmantotie vai ģenerētie dati; tā kā ir 
vajadzīga mērķtiecīga pieeja, kas balstās 
uz augsta riska jēdzienu, lai novērstu 
nākotnes inovāciju kavēšanos MI lietotņu 
sniegto ieguvumu nodrošināšanā 
iedzīvotājiem, piemēram, veselības 
aprūpes, vides aizsardzības un pārtikas 
kvalitātes jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
Fa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Fa. tā kā ir svarīgi apzināt efektīvus 
veidus, kā nodrošināt uzticamas digitālās 
tehnoloģijas, lai būtu iespējams izmantot 
to sniegtos ieguvumus, vienlaikus 
aizsargājot pamattiesības un atbalstot 
neformālu, atvērtu, iecietīgu un taisnīgu 
sabiedrību attīstību; tas ir sevišķi svarīgi 
hibrīdu cilvēka/mākslīgā intelekta sistēmu 
gadījumā;

Or. ro
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Grozījums Nr. 52
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
Fa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Fa. tā kā arvien vairāk e-veselības 
(mobilās veselības) lietojumprogrammu 
pamatā ir MI tehnoloģija; tā kā šī joma 
eksponenciāli palielinās (par 330 % no 
2014. līdz 2017. gadam) un tā veido tirgu, 
kura aptuvenā vērtība 2023. gadā būs 
223,7 miljardi USD;

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
Fb apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Fb. tā kā MI attīstības eksponenciālais 
pieaugums un iekļaušana 
lietojumprogrammās, izstrādājumos un 
pakalpojumos ir veicinājis jaunu 
darījumdarbības un pakalpojumu modeļu 
parādīšanos, jo īpaši izmantojot platformu 
ekonomiku; tā kā MI dēļ darbs tiks 
reorganizēts, radot hipersavienojamības 
stāvokli, ko papildinās intensīvāks darbs, 
lielāks stress un ilgāks darba laiks, kā arī 
darba un privātās dzīves robežu 
izplūšana; tā kā šāda notikumu gaita 
nopietni ietekmē darba ņēmēju garīgo un 
fizisko veselību, jo tā var izraisīt 
arodslimības, piemēram, pārpūli vai 
īpašus sociālās trauksmes veidus;

Or. fr
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Grozījums Nr. 54
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
Fc apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Fc. tā kā MI attīstība veicina 
mikrouzdevumu veicēju parādīšanos 
tiešsaistes platformās, kuru uzdevumus 
digitāli sadala algoritmi; tā kā platformu 
mikrouzdevumu sadale eksponenciāli 
pieaug; tā kā 2013. gadā saskaņā ar 
Pasaules Bankas datiem bija 145 
tiešsaistes darba platformas, kas 
piesaistīja 50 miljonus kolektīvo 
pakalpojumu darbinieku; tā kā šie dati 
pašreiz, iespējams, ir novecojuši; tā kā 
platformu mikrouzdevumus galvenokārt 
veic neaizsargātas un nestabilas grupas, 
piemēram, pensionāri, studenti, 
bezdarbnieki, migranti un cilvēki ar 
invaliditāti; tā kā šie darbinieki pastāvīgi 
saskaras ar algoritmiskiem reputācijas 
rādītājiem un automatizētiem testiem un, 
pastāvot zemiem rādītājiem ilgstošā 
laikposmā, viņi ir paļauti riskam tikt 
atvienotiem no platformām bez 
kompensācijas; tā kā tāpēc viņi ir īpaši 
pakļauti nestabilitātei, sociālajai 
izolētībai, pārpūlei, tādam darbam un 
dzīves tempam, kam nav struktūras, un 
tas nopietni ietekmē viņu fizisko un 
garīgo labsajūtu;

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
Fd apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Fd. tā kā robotizētas ierīces izpludina 
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robežas starp cilvēkiem un tehnoloģiskiem 
objektiem; tā kā tām ir ne tikai ētiski 
izvērtējama ietekme uz sabiedrību, bet tās 
arī liek apšaubīt ļoti ētiskās sistēmas, uz 
kuru pamata šāda ietekme ir jāizvērtē; tā 
kā saskaņā ar Pasaules zinātnisko 
zināšanu un tehnoloģiju ētikas komisijas 
(COMEST) ziņojumu īpaša uzmanība 
jāpievērš medicīnisko robotu, māsu 
aizstājēju robotu, vecu cilvēku aprūpes 
robotu un pavadošo robotu lietošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
Fe apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Fe. tā kā strauji pieaug sociālo robotu 
un pavadošo robotu izmantošana 
veselības aprūpes jomā un jo īpaši veco 
ļaužu aprūpē; tā kā vecu cilvēku aprūpes 
roboti un pavadošie roboti var uzņemties 
funkcionālu un emocionālu lomu; tā kā 
šiem robotiem var būt nozīme vecu 
cilvēku vientulības mazināšanā, ar 
demenci saistītas uzvedības novēršanā, 
neirodeģeneratīvo slimību pacientu 
kognitīvo darbību stimulēšanā vai tādu 
īpašu ikdienas uzdevumu veikšanā, kurus 
veciem cilvēkiem ir grūti veikt; tā kā 
pavadošie roboti tādējādi var izraisīt 
nepatiesas, iedomātas un vienpusējas 
jūtas, maldinot un infantilizējot vecus 
cilvēkus;

Or. fr

Grozījums Nr. 57
Manuel Bompard
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Atzinuma projekts
Ff apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ff. tā kā pavadošos robotus arvien 
vairāk var izmantot seksuāliem mērķiem; 
tā kā īpaši satraucoša ētiska ietekme ir 
tādu seksa robotu lietošanai, kuri izskatās 
kā bērni vai kuri ir ieprogrammēti 
vardarbībai;

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Savienībai ir jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai garantētu, ka 
tās ētiskās vērtības, kas noteiktas tās tiesību 
aktu kopumā, iedarbīgi attiecas uz visām 
mākslīgā intelekta jomām tās teritorijā, un 
veicinātu tās standartus visā pasaulē;

1. uzsver, ka Savienībai būtu 
jāizveido Eiropas mēroga veselības 
aprūpes ekspertu un vadošo ētikas 
uzraudzītāju tīkls, lai būtu iespējams 
pārredzams darbs nolūkā veikt visus 
nepieciešamos pasākumus, lai garantētu, 
ka tās ētiskās vērtības, kas noteiktas tās 
tiesību aktu kopumā, iedarbīgi attiecas uz 
visām mākslīgā intelekta jomām tās 
teritorijā, un veicinātu tās standartus visā 
pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr.59
Joanna Kopcińska

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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1. uzsver, ka Savienībai ir jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai garantētu, ka 
tās ētiskās vērtības, kas noteiktas tās tiesību 
aktu kopumā, iedarbīgi attiecas uz visām 
mākslīgā intelekta jomām tās teritorijā, un 
veicinātu tās standartus visā pasaulē;

1. uzsver, ka Savienībai ir jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai garantētu, ka 
tās ētiskās vērtības, kas noteiktas tās tiesību 
aktu kopumā, iedarbīgi attiecas uz visām 
mākslīgā intelekta jomām tās teritorijā, un 
veicinātu tās standartus visā pasaulē; šajā 
saistībā uzsver, ka MI tehnoloģijas 
attīstībai vienmēr ir jāsniedz ieguvumi 
cilvēkiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 60
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka ir būtiski, lai MI, 
robotika un saistītās tehnoloģijas 
atbalstītu ilgtspējīgas attīstības, 
klimatneitralitātes un aprites ekonomikas 
mērķu sasniegšanu; tāpat uzskata, ka šo 
tehnoloģiju izmantošanai ir jānotiek videi 
draudzīgā veidā un jāatbalsta vides un 
sabiedrības veselības aprūpes mērķu 
sasniegšana, piemēram, atkritumu 
samazināšana, oglekļa pēdas 
samazināšana, klimata pārmaiņu un vides 
degradācijas apturēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka Eiropas MI stratēģijai ir 
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jāatbilst IAM un 7. VRP mērķim par 
"labklājīgu dzīvi ar pieejamajiem planētas 
resursiem"; uzsver arī, ka būtu jānovērtē 
MI izvēršanas vidiskā pēda un tās tiešā un 
netiešā pozitīvā un negatīvā ietekme uz 
enerģijas un materiālu patēriņu Eiropā, 
ņemot vērā Eiropas apņemšanos īstenot 
Parīzes nolīgumu, līdz 2050. gadam 
panākt oglekļneitralitāti un pārkārtoties 
uz aprites ekonomiku, kuras mērķis ir 
samazināt Eiropas pašreizējo būtisko 
pēdu;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda uz MI pirmo definīciju, ko 
Komisija ierosināja savā 2018. gada 
aprīļa paziņojumā par tematu 
"Mākslīgais intelekts Eiropai"; norāda, 
ka ir jānosaka robotu un mākslīgā 
intelekta jēdzienu kopēja definīcija, kas ir 
tehnoloģiski neitrāla un pietiekami 
elastīga, lai nodrošinātu tādu juridisko 
noteiktību, ar kuru tiek veicināts būtisks 
ieguldījums šajā jomā Eiropas Savienībā, 
kā arī lai nodrošinātu sabiedrības 
uzticēšanos un patērētāju tiesību 
aizsardzību;

Or. fr

Grozījums Nr. 63
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Atzinuma projekts



PE652.646v01-00 34/97 AM\1206810LV.docx

LV

1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt 
"tiesības uz paskaidrojumu" saistībā ar 
jebkādiem lēmumiem, kas pieņemti, 
balstoties uz automatizēto apstrādi; tās ir 
tiesības saņemt cilvēka sniegtu 
paskaidrojumu no datu pārziņa puses, 
izteikt savu viedokli un apstrīdēt 
automatizētas sistēmas lēmumu4a; tādēļ 
norāda, ka galu galā tieši cilvēkiem jābūt 
atbildīgiem par lēmumu pieņemšanu, jo 
īpaši nozarēs, kurās pastāv lieli 
apdraudējumi un riski, piemēram, 
veselības aprūpes nozarē;
_________________
4a VDAR 22. pants.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka Savienībai ir jāīsteno 
visi vajadzīgie pasākumi, lai palielinātu 
sabiedrības uzticību MI, robotikas un 
saistīto tehnoloģiju attīstībai un 
īstenošanai; ņemot vērā būtisko ietekmi, 
kas šīm tehnoloģijām var būt uz 
iedzīvotājiem; aicina Komisiju ievērot 
ētikas pamatnostādnes MI uzticamības 
panākšanai un ierosināt atbilstīgus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka šīs 
tehnoloģijas nerada iedzīvotājiem 
netaisnīgi neobjektīvus rezultātus;

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ir vajadzīgs tiesiskais 
regulējums, kas nosaka ētikas principus, 
kuri jāpiemēro šīs tehnoloģijas 
projektēšanai, izstrādei, ieviešanai un 
darbībai, sākot no piekļuves datiem līdz 
pat rezultātu stingrai uzraudzībai;

Or. ro

Grozījums Nr. 66
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzīmē, ka ir jānosaka robotu un 
mākslīgā intelekta jēdzienu kopēja 
definīcija, kas ir tehnoloģiski neitrāla un 
pietiekami elastīga, lai nodrošinātu tādu 
juridisko noteiktību, ar kuru tiek veicināts 
būtisks ieguldījums šajā jomā Eiropas 
Savienībā, kā arī lai nodrošinātu 
sabiedrības uzticēšanos un patērētāju 
tiesību aizsardzību;

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Frédérique Ries, Martin Hojsík

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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2. uzsver, ka pārmērīgs regulējums 
var kavēt MI nozares inovāciju, jo īpaši 
attiecībā uz MVU un jaunuzņēmumiem; 
uzskata, ka, traucējot MI nozarei sniegt 
MI lietojumu priekšrocības iedzīvotājiem, 
piemēram, veselības aprūpē, vides 
aizsardzībā un attiecībā uz pārtikas 
kvalitāti, arī var ietekmēt ētiku, jo īpaši 
saistībā ar globālo konkurenci, jo pilnīga 
Savienības ētisko vērtību ievērošana var 
radīt problēmas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 68
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pārmērīgs regulējums 
var kavēt MI nozares inovāciju, jo īpaši 
attiecībā uz MVU un jaunuzņēmumiem; 
uzskata, ka, traucējot MI nozarei sniegt 
MI lietojumu priekšrocības iedzīvotājiem, 
piemēram, veselības aprūpē, vides 
aizsardzībā un attiecībā uz pārtikas 
kvalitāti, arī var ietekmēt ētiku, jo īpaši 
saistībā ar globālo konkurenci, jo pilnīga 
Savienības ētisko vērtību ievērošana var 
radīt problēmas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 69
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pārmērīgs regulējums 
var kavēt MI nozares inovāciju, jo īpaši 
attiecībā uz MVU un jaunuzņēmumiem; 
uzskata, ka, traucējot MI nozarei sniegt 
MI lietojumu priekšrocības iedzīvotājiem, 
piemēram, veselības aprūpē, vides 
aizsardzībā un attiecībā uz pārtikas 
kvalitāti, arī var ietekmēt ētiku, jo īpaši 
saistībā ar globālo konkurenci, jo pilnīga 
Savienības ētisko vērtību ievērošana var 
radīt problēmas;

2. uzsver, ka pārmērīgs regulējums 
var kavēt MI nozares inovāciju, jo īpaši 
attiecībā uz MVU un jaunuzņēmumiem; 
atgādina, ka papildus Savienības 
darbībām daudzas trešās valstis strādā pie 
savām ētikas sistēmām un ka ir vairāki 
pasaules līmeņa priekšlikumi; apzinās, ka 
ētisko principu galvenie sarežģījumi ir 
saistīti ar šādu principu piemērošanu, 
nevis ar to esību, jo īpaši saistībā ar 
globālo konkurenci un tādām augsta riska 
nozarēm kā veselības aprūpe; šajā saistībā 
atgādina, ka Parlamenta 2017. gada 16. 
februāra rezolūcijā par Civiltiesību 
noteikumiem par robotiku Komisija tika 
aicināta izraudzīties Eiropas mākslīgā 
intelekta aģentūru, kas visā Savienībā 
nodrošinātu saskaņotu pieeju, izstrādātu 
kopīgus kritērijus un pieteikumu 
iesniegšanas procesu saistībā ar Eiropas 
ētiskās atbilstības sertifikātu piešķiršanu 
un kas strādātu pie jaunām iespējām un 
problēmām, jo īpaši tām, kurām ir 
pārrobežu raksturs un kuras izriet no 
pašreizējās tehnoloģiju attīstības;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pārmērīgs regulējums 
var kavēt MI nozares inovāciju, jo īpaši 
attiecībā uz MVU un jaunuzņēmumiem; 
uzskata, ka, traucējot MI nozarei sniegt 
MI lietojumu priekšrocības iedzīvotājiem, 
piemēram, veselības aprūpē, vides 
aizsardzībā un attiecībā uz pārtikas 
kvalitāti, arī var ietekmēt ētiku, jo īpaši 
saistībā ar globālo konkurenci, jo pilnīga 

2. uzsver, ka tiesiskās garantijas var 
kavēt MI nozares inovāciju, jo īpaši 
attiecībā uz MVU un jaunuzņēmumiem; 
īpaši saistībā ar globālo konkurenci 
norāda, ka ar VDAR ieviešanu Eiropas 
Savienība ir rādījusi ceļu uz saistošu 
ētiski nelokāmu modeli;
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Savienības ētisko vērtību ievērošana var 
radīt problēmas;

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pārmērīgs regulējums 
var kavēt MI nozares inovāciju, jo īpaši 
attiecībā uz MVU un jaunuzņēmumiem; 
uzskata, ka, traucējot MI nozarei sniegt 
MI lietojumu priekšrocības iedzīvotājiem, 
piemēram, veselības aprūpē, vides 
aizsardzībā un attiecībā uz pārtikas 
kvalitāti, arī var ietekmēt ētiku, jo īpaši 
saistībā ar globālo konkurenci, jo pilnīga 
Savienības ētisko vērtību ievērošana var 
radīt problēmas;

2. uzsver, ka MI pētniecība un 
izstrāde ir strauji augoša nozare, kas 
piesaista ne tikai MVU un 
jaunuzņēmumus, bet arī privātos un 
publiskos ieguldījumus; uzsver MI 
lietojumu priekšrocības, piemēram, 
veselības aprūpē, vides aizsardzībā un 
attiecībā uz pārtikas kvalitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Maria Spyraki

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pārmērīgs regulējums 
var kavēt MI nozares inovāciju, jo īpaši 
attiecībā uz MVU un jaunuzņēmumiem; 
uzskata, ka, traucējot MI nozarei sniegt MI 
lietojumu priekšrocības iedzīvotājiem, 
piemēram, veselības aprūpē, vides 
aizsardzībā un attiecībā uz pārtikas 
kvalitāti, arī var ietekmēt ētiku, jo īpaši 
saistībā ar globālo konkurenci, jo pilnīga 
Savienības ētisko vērtību ievērošana var 

2. uzsver, ka pārmērīgs regulējums 
var kavēt MI nozares inovāciju, jo īpaši 
attiecībā uz MVU un jaunuzņēmumiem; 
uzskata, ka, traucējot MI nozarei sniegt MI 
lietojumu priekšrocības iedzīvotājiem, 
piemēram, veselības aprūpē, vides 
aizsardzībā un attiecībā uz pārtikas 
kvalitāti, arī var ietekmēt ētiku, jo īpaši 
saistībā ar globālo konkurenci, jo pilnīga 
Savienības ētisko vērtību ievērošana var 
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radīt problēmas; radīt problēmas; tādēļ uzsver, ka 
konkurētspējai ir jābūt līdzsvarā ar 
apņemšanos nodrošināt šīs vērtības;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka visām gan Savienībā, 
gan ārpus tās izstrādātajām MI lietotnēm 
ir jānodrošina vienāda līmeņa aizsardzība 
Savienībā tāpat, kā tas ir visu pārējo 
tehnoloģiju gadījumā, ietverot efektīvu 
tiesisko aizsardzību pusēm, kuras MI 
sistēmas ir skārušas negatīvā veidā, 
turklāt ir jāļauj turpināt attīstīties 
tehnoloģiju inovācijām; tāpat uzskata, ka 
šai MI riska jomai ir ļoti svarīga nozīme, 
piemēram, veselības aprūpes 
pakalpojumiem, transportam, kurā 
iesaistīti autonomie transportlīdzekļi, un 
pārtikas nekaitīgumam; aicina skaidri 
sadalīt pienākumus, tiesības un saistības 
starp ekonomikas dalībniekiem, kas ir 
iesaistīti MI lietotņu piegādē, lai katru 
pienākumu attiecinātu uz dalībnieku(-
iem), kas vislabāk spēj risināt jebkādus 
iespējamos riskus neatkarīgi no tā, vai tas 
ir izstrādātājs, izvērsējs, ražotājs, 
izplatītājs vai importētājs, pakalpojumu 
sniedzējs, profesionāls vai privāts lietotājs, 
un šajā saistībā aicina atbilstīgi pārskatīt 
attiecīgos ES tiesību aktus, piemēram, 
direktīvu attiecībā uz atbildību par 
produktiem un par dalībvalstu aktu 
tuvināšanu; atbalsta Komisijas nostāju, 
kas pausta Baltajā grāmatā, proti, ka MI 
sistēmu sarežģītības dēļ, lai nodrošinātu 
efektīvu aizsardzības un kompensēšanas 
līmeni, var nākties pielāgot pierādīšanas 
pienākumu, ko paredz valstu noteikumi 
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par atbildību tāda kaitējuma gadījumā, 
kuru radījusi MI lietotņu darbība; 
uzskata, ka skaidrība attiecībā uz 
juridisko atbildību MI nozarē stiprinās 
Savienības tiesību aktos noteikto ētisko 
vērtību piemērošanu, juridisko noteiktību 
un prognozējamību, kā arī sabiedrības 
atbalstu, tādējādi palīdzot attīstīties 
Savienības MI izcilības ekosistēmai, kura 
apvienotu ieguldītājus un palielinātu 
ieviešanu tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka ESAO ētikas sistēmā ir 
ņemti vērā darba tirgus satricinājumi; 
uzsver, ka automatizācija apvienojumā ar 
MI palielinās ražīgumu un tādējādi 
palielinās izlaidi; norāda, ka tāpat kā 
iepriekšējo tehnoloģisko revolūciju laikā 
dažas darbvietas tiks aizstātas; uzsver, ka 
plašākai robotikas un MI izmantošanai 
būtu arī jāsamazina kaitīgo un bīstamo 
apstākļu iedarbība uz cilvēkiem, kā arī 
jāpalīdz radīt kvalitatīvākas un 
pienācīgākas darbvietas un uzlabot 
ražīgumu; norāda uz ESAO darbu, kas 
uzsver, ka automatizācija var dot 
sabiedrībai iespēju samazināt nostrādāto 
stundu skaitu, tādējādi uzlabojot darba 
ņēmēju dzīves apstākļus un veselību;

Or. fr

Grozījums Nr. 75
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
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Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka daudzi no 
priekšlikumiem, kurus izstrādājušas 
ārpussavienības valstis un starptautiskās 
organizācijas, koncentrējas uz kopīgiem 
principiem vai jēdzieniem attiecībā uz MI, 
piemēram, orientēšanos uz cilvēku, 
uzticamību, cilvēka autonomijas 
ievērošanu, kaitējuma novēršanu, 
līdztiesību un principu "nevienu neatstāt 
novārtā", kā arī skaidrību; uzskata, ka 
būtu ļoti vēlama starptautiska ētikas 
sistēma, kura attiektos uz šiem 
principiem; pauž bažas par MI progresu 
un inovācijām, kas nerīkošanās gadījumā 
izraisīs sociālo nevienlīdzību; tādēļ aicina 
Komisiju un dalībvalstis īstenot vajadzīgos 
pasākumus, lai nevienu neatstātu novārtā 
pārejā uz digitālu Eiropu un lai 
nodrošinātu taisnīgu, cenas ziņā pieejamu 
un vienlīdzīgu piekļuvi šīm inovācijām, jo 
īpaši tādās jomās kā veselības aprūpe;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka dalībvalstu tiesību akti 
nav saskaņoti attiecībā uz atbildības 
noteikumiem, kas piemērojami tāda 
kaitējuma vai nodarījuma gadījumā, kuru 
varētu izraisīt jauno digitālo un uzvedības 
uzraudzības tehnoloģiju izmantošana; 
aicina Komisiju un dalībvalstis koncentrēt 



PE652.646v01-00 42/97 AM\1206810LV.docx

LV

uzmanību uz neaizsargātības jautājumiem 
un atbildības nepilnībām MI, robotikas 
un saistīto tehnoloģiju jomā, kā arī uz 
pielāgojumiem, kuri ir nepieciešami spēkā 
esošajos Savienības tiesību aktos, 
piemēram, direktīvā attiecībā uz atbildību 
par produktiem un direktīvā par 
medicīniskām ierīcēm;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Joanna Kopcińska

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka Medicīnisko ierīču 
regulā noteiktie drošības standarti var 
nebūt pietiekami, lai novērstu mākslīgā 
intelekta sistēmu masveida izmantošanas 
radītās problēmas; aicina Komisiju 
uzraudzīt problēmas šajā jomā un 
vajadzības gadījumā iesniegt 
priekšlikumus;

Or. pl

Grozījums Nr. 78
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka ir jāizmanto sociālais 
dialogs, lai darba ņēmējiem nodrošinātu 
taisnīgu pāreju, ja MI tiek izmantots un 
uzdevumi tiek automatizēti, un šajā pārejā 
būtu jāietver piekļuve apmācības 
programmām visā viņu darba mūžā, 
atbalsts tiem, kurus skar darbvietu 
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samazināšana, un piekļuve jaunām 
iespējām darba tirgū; uzsver, ka 
uzņēmumiem būtu arī jāiegulda 
pašreizējā darbaspēka apmācībā un 
kvalifikācijas paaugstināšanā, lai 
nodrošinātu viņu vajadzības;

Or. fr

Grozījums Nr. 79
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka MI lietotņu veselības 
aprūpes jomā mērķim vienmēr jābūt šo 
lietotņu iespēju palielināšanai, piemēram, 
lai uzlabotu atsevišķu pacientu veselību, 
kā arī dalībvalstu sabiedrības veselības 
aprūpes sistēmu darbību, nepazeminot 
ētikas standartus un neapdraudot 
iedzīvotāju privātumu vai drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c turklāt vērš uzmanību uz ESAO 
ieteikumiem ar aicinājumu valdībām cieši 
sadarboties ar ieinteresētajām personām, 
lai veicinātu MI atbildīgu izmantošanu 
darbā, uzlabotu darba ņēmēju drošību un 
darba kvalitāti un censtos nodrošināt, ka 
MI ieguvumi tiek plaši un taisnīgi 
sadalīti;
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Or. fr

Grozījums Nr. 81
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas 
2020. gada 19. februāra Baltajā grāmatā 
definētajā uz risku balstītās pieejas 
metodikā1 veselības aprūpe, transports un 
enerģētika automātiski ir atzītas par augsta 
riska nozarēm, un ierosina šajās nozarēs 
papildus spēkā esošajiem Savienības 
noteikumiem ieviest MI prasības, izņemot 
gadījumus, kad MI izmantošanas veids 
nav saistīts ar būtisku risku; uzsver, ka 
Savienības MI ētikas sistēmai būtu jo 
īpaši jāpievēršas iepriekš minētajām 
augsta riska nozarēm;

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas 
2020. gada 19. februāra Baltajā grāmatā 
definētajā uz risku balstītās pieejas 
metodikā1 veselības aprūpe, transports un 
enerģētika automātiski ir atzītas par augsta 
riska nozarēm, un ierosina horizontālus 
noteikumus, kā arī ieviest sarakstu ar 
stingrākām MI prasībām, kuru darbības 
joma būtu plašāka nekā pašreizējiem 
Savienības noteikumiem šajās nozarēs;

_________________ _________________
1 Baltā grāmata par mākslīgo intelektu. 
Eiropeiska pieeja — izcilība un 
uzticēšanās, COM(2020)0065

1 Baltā grāmata par mākslīgo intelektu. 
Eiropeiska pieeja — izcilība un 
uzticēšanās, COM(2020)0065.

Or. fr

Grozījums Nr. 82
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas 
2020. gada 19. februāra Baltajā grāmatā 
definētajā uz risku balstītās pieejas 
metodikā1 veselības aprūpe, transports un 
enerģētika automātiski ir atzītas par augsta 
riska nozarēm, un ierosina šajās nozarēs 

3. norāda uz to, ka Komisijas 2020. 
gada 19. februāra Baltajā grāmatā 
definētajā uz risku balstītās pieejas 
metodikā1 veselības aprūpe, transports un 
enerģētika automātiski ir atzītas par augsta 
riska nozarēm, un ierosina šajās nozarēs 
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papildus spēkā esošajiem Savienības 
noteikumiem ieviest MI prasības, izņemot 
gadījumus, kad MI izmantošanas veids 
nav saistīts ar būtisku risku; uzsver, ka 
Savienības MI ētikas sistēmai būtu jo īpaši 
jāpievēršas iepriekš minētajām augsta 
riska nozarēm;

papildus spēkā esošajiem Savienības 
noteikumiem ieviest MI prasības; 
atgādina, ka Baltajā grāmatā izklāstītā 
nozares pieeja ir nekonkrēta; uzsver, ka 
pastāv dažādu risku veidi un risku līmeņi, 
kas laika gaitā attīstās, nākotnes 
tehnoloģijām kļūstot aizvien 
progresīvākām; uzsver, ka Savienības MI 
ētikas sistēmai būtu jāpievēršas visām 
nozarēm, kurās uzsāk šo tehnoloģiju 
izmantošanu, pieņemot, ka tajās visās 
pastāv vienlīdzīgs riska līmenis, un ka 
nevajadzētu ievērot ierosināto divu 
pakāpju (augsta/zema) riska pieeju;

_________________ _________________
1 Baltā grāmata par mākslīgo intelektu. 
Eiropeiska pieeja — izcilība un 
uzticēšanās, COM(2020)0065

1 Baltā grāmata par mākslīgo intelektu. 
Eiropeiska pieeja — izcilība un 
uzticēšanās, COM(2020)0065.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas 
2020. gada 19. februāra Baltajā grāmatā 
definētajā uz risku balstītās pieejas 
metodikā1 veselības aprūpe, transports un 
enerģētika automātiski ir atzītas par augsta 
riska nozarēm, un ierosina šajās nozarēs 
papildus spēkā esošajiem Savienības 
noteikumiem ieviest MI prasības, izņemot 
gadījumus, kad MI izmantošanas veids nav 
saistīts ar būtisku risku; uzsver, ka 
Savienības MI ētikas sistēmai būtu jo īpaši 
jāpievēršas iepriekš minētajām augsta riska 
nozarēm;

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas 
2020. gada 19. februāra Baltajā grāmatā 
definētajā uz risku balstītās pieejas 
metodikā1 veselības aprūpe, transports un 
enerģētika automātiski ir atzītas par augsta 
riska nozarēm, ieviešot šajās nozarēs 
papildus spēkā esošajiem Savienības 
noteikumiem MI prasības, izņemot 
gadījumus, kad MI izmantošanas veids nav 
saistīts ar būtisku risku; uzsver, ka 
Savienības MI ētikas sistēmai būtu jo īpaši 
jāpievēršas iepriekš minētajām augsta riska 
nozarēm;

_________________ _________________
1 Baltā grāmata par mākslīgo intelektu. 
Eiropeiska pieeja — izcilība un 

1 Baltā grāmata par mākslīgo intelektu. 
Eiropeiska pieeja — izcilība un 
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uzticēšanās, COM(2020)0065 uzticēšanās, COM(2020)0065.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka MI, tostarp mašīnu 
dziļās mācīšanās metožu, izstrādei un 
izmantošanai ir būtiska ietekme uz vidi, jo 
tas palielina kopējo enerģijas patēriņu, 
saglabāto datu apjomu, kā arī elektrisko 
un elektronisko atkritumu daudzumu; 
ierosina jaunajā aprites ekonomikas 
rīcības plānā ieviest divus pasākumus — 
Eiropas atkritumu samazināšanas un 
resursu efektivitātes stratēģiju: noteikt 
vispārēju mērķi uz pusi samazināt ES 
materiālo pēdu līdz 2030. gadam un 
atkritumu absolūtā samazinājuma 
maksimālo apjomu uz vienu iedzīvotāju, 
veicot tiešas darbības atkritumu rašanās 
novēršanai un ieviešot īpašu nozares 
mērķi attiecībā uz dažiem atkritumiem 
veidiem, piemēram, elektroniskajiem 
atkritumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina izstrādāt skaidras, 
objektīvas un pārredzamas Savienības 
līmeņa procedūras, lai izveidotu publiski 
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pieejamu MI augsta riska lietotņu 
katalogu, kas ietvertu periodiskas 
pārskatīšanas un atjaunināšanas 
mehānismu; aicina apsvērt pierādīšanas 
pienākumu šādās procedūrās visu MI 
lietotņu un visu nozaru gadījumā 
piemērot struktūrai, kas vēlas izstrādāt vai 
izvērst MI sistēmu, lai saglabātu šā 
kataloga atvērtību pret inovācijām un 
novērstu to, ka netiek ņemts vērā risks, ka 
MI lietotnes var klasificēt kā lietotnes, 
kuras nav saistītas ar augstu risku;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b iesaka uz risku balstīto pieeju 
papildināt ar algoritmisku ietekmes 
novērtējumu, iegūstot informāciju, 
piemēram, no regulējuma ietekmes 
analīzes (RIA), VDAR riska novērtēšanas 
procedūras un cilvēktiesību ietekmes 
novērtējuma (HRIA), rezultātus darot 
publiski pieejamus;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b īpaši iesaka dalībvalstīm un 
Komisijai veicināt pienācīgu pārbaužu 
izmantošanu tādu metālu tirdzniecībā, kas 
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vajadzīgi, lai radītu elektroniskās un 
robotikas tehnoloģijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzstāj, ka, lai samazinātu mūsu 
atkarību no ārvalstu un privātiem datu 
centriem, ir jāveicina un jāattīsta Eiropas 
zaļo datu centri, ievērojot Eiropas 
noteikumus un standartus, ar vidēja 
termiņa mērķi pilnībā izmantot 
atjaunojamo energoresursu enerģiju;

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c atzinīgi vērtē brīvprātīgo 
marķēšanas iniciatīvu attiecībā uz MI, kas 
nav saistīts ar augstu risku;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.d uzsver MI un robotikas 
ekoloģiskās pēdas apmēru, kā apspriests 
Komisijas paziņojuma "Vairojot 
uzticēšanos antropocentriskam 
mākslīgajam intelektam" 6. 
pamatnostādnē; uzstāj, ka šo jomu 
ietekme uz vidi ir jāierobežo, izmantojot 
energoefektīvu patēriņu — veicinot 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
tehnoloģiju izmantošanu robotikā un 
otrreizējo izejvielu izmantošanu un 
atkārtotu izmantošanu, kā arī samazinot 
elektrisko un elektronisko atkritumu 
daudzumu; tāpēc mudina Komisiju 
iekļaut aprites ekonomikas principus visās 
ES robotikas politikas nostādnēs;

Or. fr

Grozījums Nr. 91
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d atzinīgi vērtē apņemšanos, ko 
Komisija paudusi Baltajā grāmatā, proti, 
izskatīt drošības un atbildības problēmas, 
kuras ir raksturīgas veselības aprūpes 
nozarei, piemēram, MI sistēmas, kas 
sniedz specializētu medicīnisko 
informāciju ārstiem vai tieši pacientam, 
un MI sistēmas, kuras pašas tieši 
pacientam veic medicīniskas darbības; 
aicina tāpat atbilstīgi pārbaudīt citas 
uzskaitītās nozares, kuras automātiski ir 
atzītas par augsta riska nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 92
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Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka līdz ar MI straujo 
attīstību un gaidāmo nenoteiktību kopīga 
Savienības MI ētikas sistēma paplašinās 
Komisijas Baltajā grāmatā definēto 
uzticēšanās ekosistēmu vides aizsardzības, 
veselības aprūpes vai pārtikas nekaitīguma 
jomā, tādējādi atbalstot izcilības 
ekosistēmu juridiskās noteiktības jomā un 
nodrošinot iedarbīgu reaģēšanu uz 
problēmām, kas vēl nav definētas tiesas 
zālēs, vadības sanāksmēs vai zinātniskajās 
laboratorijās;

4. norāda, ka līdz ar MI straujo 
attīstību un gaidāmo nenoteiktību kopīga 
Savienības MI ētikas sistēma paplašinās 
Komisijas Baltajā grāmatā definēto 
uzticēšanās ekosistēmu vides aizsardzības, 
veselības aprūpes vai pārtikas nekaitīguma 
jomā, tādējādi atbalstot izcilības 
ekosistēmu juridiskās noteiktības jomā un 
nodrošinot iedarbīgu reaģēšanu uz 
problēmām, kas vēl nav definētas;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka līdz ar MI straujo 
attīstību un gaidāmo nenoteiktību kopīga 
Savienības MI ētikas sistēma paplašinās 
Komisijas Baltajā grāmatā definēto 
uzticēšanās ekosistēmu vides aizsardzības, 
veselības aprūpes vai pārtikas nekaitīguma 
jomā, tādējādi atbalstot izcilības 
ekosistēmu juridiskās noteiktības jomā un 
nodrošinot iedarbīgu reaģēšanu uz 
problēmām, kas vēl nav definētas tiesas 
zālēs, vadības sanāksmēs vai zinātniskajās 
laboratorijās;

4. norāda, ka, tā kā juridiskie 
noteikumi labi atbilst pašreizējām rūpīgi 
noteiktajām problēmām, kā arī ņemot 
vērā MI straujo attīstību, kas izraisa 
gaidāmo nenoteiktību, kopīga, likumīgi 
labi pamatota Savienības MI ētikas 
sistēma var paplašināt Komisijas Baltajā 
grāmatā definēto uzticēšanās ekosistēmu 
vides aizsardzības, veselības aprūpes vai 
pārtikas nekaitīguma jomā, tādējādi 
atbalstot izcilības ekosistēmu juridiskās 
noteiktības un prognozējamības jomā un 
nodrošinot iedarbīgu reaģēšanu uz 
problēmām, kas vēl nav definētas tiesas 
zālēs, vadības sanāksmēs vai zinātniskajās 
laboratorijās;
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Or. en

Grozījums Nr. 94
Sara Cerdas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka līdz ar MI straujo 
attīstību un gaidāmo nenoteiktību kopīga 
Savienības MI ētikas sistēma paplašinās 
Komisijas Baltajā grāmatā definēto 
uzticēšanās ekosistēmu vides aizsardzības, 
veselības aprūpes vai pārtikas nekaitīguma 
jomā, tādējādi atbalstot izcilības 
ekosistēmu juridiskās noteiktības jomā un 
nodrošinot iedarbīgu reaģēšanu uz 
problēmām, kas vēl nav definētas tiesas 
zālēs, vadības sanāksmēs vai zinātniskajās 
laboratorijās;

4. norāda, ka līdz ar MI straujo 
attīstību un gaidāmo nenoteiktību kopīga 
Savienības MI ētikas sistēma paplašinās 
Komisijas Baltajā grāmatā definēto 
uzticēšanās ekosistēmu vides vai 
sabiedrības veselības aizsardzības jomā, 
veselīgākas vides radīšanā, labāku 
veselības aprūpes resursu un pakalpojumu 
vai pārtikas nekaitīguma jomā, tādējādi 
atbalstot izcilības ekosistēmu juridiskās 
noteiktības jomā un nodrošinot iedarbīgu 
reaģēšanu uz problēmām, kas vēl nav 
definētas tiesas zālēs, vadības sanāksmēs 
vai zinātniskajās laboratorijās;

Or. pt

Grozījums Nr. 95
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka līdz ar MI straujo 
attīstību un gaidāmo nenoteiktību kopīga 
Savienības MI ētikas sistēma paplašinās 
Komisijas Baltajā grāmatā definēto 
uzticēšanās ekosistēmu vides aizsardzības, 
veselības aprūpes vai pārtikas nekaitīguma 
jomā, tādējādi atbalstot izcilības 
ekosistēmu juridiskās noteiktības jomā un 
nodrošinot iedarbīgu reaģēšanu uz 

4. norāda, ka līdz ar MI straujo 
attīstību un gaidāmo nenoteiktību kopīga, 
piemērojama un saistoša Savienības MI 
ētikas sistēma izveidos Komisijas Baltajā 
grāmatā definēto uzticēšanās ekosistēmu 
vides aizsardzības, veselības aprūpes vai 
pārtikas nekaitīguma jomā, tādējādi 
atbalstot izcilības ekosistēmu juridiskās 
noteiktības un ētiskās izcilības jomā un 
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problēmām, kas vēl nav definētas tiesas 
zālēs, vadības sanāksmēs vai zinātniskajās 
laboratorijās;

nodrošinot iedarbīgu reaģēšanu uz 
problēmām, kas vēl nav definētas tiesas 
zālēs, vadības sanāksmēs vai zinātniskajās 
laboratorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka līdz ar MI straujo 
attīstību un gaidāmo nenoteiktību kopīga 
Savienības MI ētikas sistēma paplašinās 
Komisijas Baltajā grāmatā definēto 
uzticēšanās ekosistēmu vides aizsardzības, 
veselības aprūpes vai pārtikas nekaitīguma 
jomā, tādējādi atbalstot izcilības 
ekosistēmu juridiskās noteiktības jomā un 
nodrošinot iedarbīgu reaģēšanu uz 
problēmām, kas vēl nav definētas tiesas 
zālēs, vadības sanāksmēs vai zinātniskajās 
laboratorijās;

4. norāda, ka līdz ar MI straujo 
attīstību un gaidāmo nenoteiktību kopīga 
Savienības MI ētikas sistēma paplašinās 
Komisijas Baltajā grāmatā definēto 
uzticēšanās ekosistēmu vides aizsardzības, 
veselības aprūpes vai pārtikas nekaitīguma 
jomā, tādējādi atbalstot izcilības 
ekosistēmu juridiskās noteiktības jomā un 
nodrošinot iedarbīgu reaģēšanu uz 
problēmām, kas vēl nav definētas tiesas 
zālēs, vadības sanāksmēs vai zinātniskajās 
laboratorijās; norāda, ka Copernicus 
programma var funkcionēt kā 
paraugprakse kvalitatīvu lielu datu kopu 
izstrādē izmantošanai MI modeļos;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka līdz ar MI straujo 
attīstību un gaidāmo nenoteiktību kopīga 
Savienības MI ētikas sistēma paplašinās 
Komisijas Baltajā grāmatā definēto 

4. norāda, ka līdz ar MI straujo 
attīstību un gaidāmo nenoteiktību kopīga 
Savienības MI ētikas sistēma paplašinās 
Komisijas Baltajā grāmatā definēto 
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uzticēšanās ekosistēmu vides aizsardzības, 
veselības aprūpes vai pārtikas nekaitīguma 
jomā, tādējādi atbalstot izcilības 
ekosistēmu juridiskās noteiktības jomā un 
nodrošinot iedarbīgu reaģēšanu uz 
problēmām, kas vēl nav definētas tiesas 
zālēs, vadības sanāksmēs vai zinātniskajās 
laboratorijās;

uzticēšanās ekosistēmu, arī attiecībā uz 
lietotājiem, jo īpaši vides aizsardzības, 
veselības aprūpes vai pārtikas nekaitīguma 
jomā, tādējādi atbalstot izcilības 
ekosistēmu juridiskās noteiktības jomā un 
nodrošinot iedarbīgu reaģēšanu uz 
problēmām, kas vēl nav definētas tiesas 
zālēs, vadības sanāksmēs vai zinātniskajās 
laboratorijās;

Or. fr

Grozījums Nr. 98
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka līdz ar MI straujo 
attīstību un gaidāmo nenoteiktību kopīga 
Savienības MI ētikas sistēma paplašinās 
Komisijas Baltajā grāmatā definēto 
uzticēšanās ekosistēmu vides aizsardzības, 
veselības aprūpes vai pārtikas nekaitīguma 
jomā, tādējādi atbalstot izcilības 
ekosistēmu juridiskās noteiktības jomā un 
nodrošinot iedarbīgu reaģēšanu uz 
problēmām, kas vēl nav definētas tiesas 
zālēs, vadības sanāksmēs vai zinātniskajās 
laboratorijās;

4. norāda, ka līdz ar MI straujo 
attīstību un gaidāmo nenoteiktību kopīga 
Savienības MI ētikas sistēma paplašinās 
Komisijas Baltajā grāmatā definēto 
uzticēšanās ekosistēmu vides aizsardzības, 
veselības aprūpes vai pārtikas nekaitīguma 
jomā, tādējādi atbalstot izcilības 
ekosistēmu juridiskās noteiktības jomā un 
nodrošinot iedarbīgu reaģēšanu uz 
problēmām, kas vēl nav definētas tiesas 
zālēs, vadības sanāksmēs vai zinātniskajās 
laboratorijās; norāda, ka ētikā nav 
pastāvīgu principu, bet gan tā attīstās, 
mainoties kultūrām un laikiem; šajā 
saistībā piekrīt, ka sistēma būtu periodiski 
jāpārskata, lai nodrošinātu tās 
piemērojamību laika gaitā un atbilstību 
jaunai attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Maria Spyraki
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka līdz ar MI straujo 
attīstību un gaidāmo nenoteiktību kopīga 
Savienības MI ētikas sistēma paplašinās 
Komisijas Baltajā grāmatā definēto 
uzticēšanās ekosistēmu vides aizsardzības, 
veselības aprūpes vai pārtikas nekaitīguma 
jomā, tādējādi atbalstot izcilības 
ekosistēmu juridiskās noteiktības jomā un 
nodrošinot iedarbīgu reaģēšanu uz 
problēmām, kas vēl nav definētas tiesas 
zālēs, vadības sanāksmēs vai zinātniskajās 
laboratorijās;

4. norāda, ka līdz ar MI straujo 
attīstību un gaidāmo nenoteiktību kopīga 
Savienības MI ētikas sistēma paplašinās 
Komisijas Baltajā grāmatā definēto 
uzticēšanās ekosistēmu vides aizsardzības, 
veselības aprūpes vai pārtikas nekaitīguma 
jomā, tādējādi atbalstot izcilības 
ekosistēmu juridiskās noteiktības jomā un 
nodrošinot iedarbīgu reaģēšanu uz 
problēmām, kas vēl nav definētas tiesas 
zālēs, vadības sanāksmēs vai zinātniskajās 
laboratorijās; tādēļ uzsver, ka ir svarīgi 
piemērot uz cilvēkiem vērstu pieeju un 
regulāri pārskatīt MI attīstību katrā 
nozarē, lai sekmētu proaktīvu 
regulējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka uz tiesību aktiem 
balstīta Savienības uzticēšanās MI 
ekosistēma vides aizsardzības, veselības 
aprūpes vai pārtikas nekaitīguma jomā, 
ko paplašina Savienības MI ētikas 
sistēma, stiprinās juridisko noteiktību un 
prognozējamību, veicinās ieinteresēto 
personu iesaisti, palielinās nodoto datu 
apjomu un ieviešanu tirgū, nodrošinās 
apjomradītus ietaupījumus un atbalstīs 
izcilības ekosistēmu šajās nozarēs; 
uzskata, ka tas stiprinās Savienības MI 
nozares globālo konkurētspēju un 
potenciālu veicināt Savienības vērtības un 
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standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka ir jānodrošina veselības 
datu un pie neaizsargātām grupām 
piederošu personu, piemēram, personu ar 
invaliditāti, pacientu, bērnu, minoritāšu 
un migrantu, datu aizsardzība; uzsver, ka 
datu vākšanā, apstrādē, kopīgošanā un 
piekļuves nodrošināšanā ir pilnībā 
jāievēro Eiropas Savienības Tiesas 
iedibinātā judikatūra un citi Eiropas un 
starptautiskie instrumenti, kas ir 
piemērojami Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a iesaka īstenot pasākumus, kas 
motivē visu MI ētikas ieinteresēto personu 
iesaisti no privātā sektora, patērētāju 
grupām un akadēmiķu aprindām, lai 
izstrādātu ētikas kodeksu, kurš būtu 
pielāgots tehnoloģiju, sociālajai un 
politiskajai attīstībai;

Or. ro
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Grozījums Nr. 103
Joanna Kopcińska

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a brīdina par mēģinājumiem 
mašīnām piedēvēt "personību", kas 
varētu izraisīt to, ka ārstēšanas kļūdu 
gadījumā tiek atcelta cilvēka atbildība;

Or. pl

Grozījums Nr. 104
Joanna Kopcińska

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina Komisiju uzsākt atvērtu un 
pārredzamu nozaru dialogu, prioritāti 
piešķirot veselības aprūpei, lai pēc tam 
nāktu klajā ar rīcības plānu nolūkā 
atvieglot MI izstrādi, testēšanu un 
ieviešanu pētniecībā un inovācijās, kā arī 
tā plašu izmantošanu sabiedrības 
veselības aprūpes pakalpojumos;

Or. pl

Grozījums Nr. 105
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. stingri atbalsta Komisijas centienus 
izveidot kopēju Savienības MI ētikas 

5. stingri atbalsta Komisijas centienus 
izveidot kopēju Savienības MI ētikas 
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sistēmu, lai novērstu trūkumus, ko rada 
MI iekšējā tirgus sadrumstalotība, tostarp 
vides, veselības aprūpes un pārtikas 
nekaitīguma lietojumprogrammas, un 
izvairītos no MI dubultstandartiem 
dalībvalstīs attiecībā uz Savienībā un 
ārpus tās izstrādātiem MI, cita starpā 
tādās jomās kā patērētāju datu 
pārvaldība, aizsardzība un privātums 
viedtīklos, atkritumu apsaimniekošana, 
vienlīdzīga piekļuve pakalpojumiem, 
pacientu un ārstu attiecību standarti, datu 
aizsardzība un privātums, civiltiesiskā 
atbildība ar MI atbalstītā sabiedrības 
veselības aprūpē, civiltiesiskā atbildība 
attiecībā uz autonomiem 
transportlīdzekļiem vai mašīnām;

sistēmu;

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Cristian-Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. stingri atbalsta Komisijas centienus 
izveidot kopēju Savienības MI ētikas 
sistēmu, lai novērstu trūkumus, ko rada MI 
iekšējā tirgus sadrumstalotība, tostarp 
vides, veselības aprūpes un pārtikas 
nekaitīguma lietojumprogrammas, un 
izvairītos no MI dubultstandartiem 
dalībvalstīs attiecībā uz Savienībā un ārpus 
tās izstrādātiem MI, cita starpā tādās jomās 
kā patērētāju datu pārvaldība, aizsardzība 
un privātums viedtīklos, atkritumu 
apsaimniekošana, vienlīdzīga piekļuve 
pakalpojumiem, pacientu un ārstu attiecību 
standarti, datu aizsardzība un privātums, 
civiltiesiskā atbildība ar MI atbalstītā 
sabiedrības veselības aprūpē, civiltiesiskā 
atbildība attiecībā uz autonomiem 
transportlīdzekļiem vai mašīnām;

5. stingri atbalsta Komisijas centienus 
izveidot kopēju Savienības MI ētikas 
sistēmu, lai novērstu trūkumus, ko rada MI 
iekšējā tirgus sadrumstalotība, tostarp 
vides, veselības aprūpes un pārtikas 
nekaitīguma lietojumprogrammas, un 
izvairītos no MI dubultstandartiem 
dalībvalstīs attiecībā uz Savienībā un ārpus 
tās izstrādātiem MI, cita starpā tādās jomās 
kā patērētāju datu pārvaldība, aizsardzība 
un privātums viedtīklos, atkritumu 
apsaimniekošana, vienlīdzīga piekļuve 
pakalpojumiem, pacientu un ārstu attiecību 
standarti, datu aizsardzības un privātuma 
tiesību aktu interpretācija, ietverot to 
mijiedarbību pētnieciskās darbībās un 
zāļu izstrādē, civiltiesiskā atbildība ar MI 
atbalstītā sabiedrības veselības aprūpē, 
civiltiesiskā atbildība attiecībā uz 
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autonomiem transportlīdzekļiem vai 
mašīnām;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. stingri atbalsta Komisijas centienus 
izveidot kopēju Savienības MI ētikas 
sistēmu, lai novērstu trūkumus, ko rada MI 
iekšējā tirgus sadrumstalotība, tostarp 
vides, veselības aprūpes un pārtikas 
nekaitīguma lietojumprogrammas, un 
izvairītos no MI dubultstandartiem 
dalībvalstīs attiecībā uz Savienībā un ārpus 
tās izstrādātiem MI, cita starpā tādās jomās 
kā patērētāju datu pārvaldība, aizsardzība 
un privātums viedtīklos, atkritumu 
apsaimniekošana, vienlīdzīga piekļuve 
pakalpojumiem, pacientu un ārstu attiecību 
standarti, datu aizsardzība un privātums, 
civiltiesiskā atbildība ar MI atbalstītā 
sabiedrības veselības aprūpē, civiltiesiskā 
atbildība attiecībā uz autonomiem 
transportlīdzekļiem vai mašīnām;

5. stingri atbalsta Komisijas centienus 
izveidot kopēju Savienības MI ētikas 
sistēmu, lai novērstu trūkumus, ko rada MI 
iekšējā tirgus sadrumstalotība, tostarp 
vides, veselības aprūpes un pārtikas 
nekaitīguma lietojumprogrammas, un 
izvairītos no MI dubultstandartiem 
dalībvalstīs attiecībā uz Savienībā un ārpus 
tās izstrādātiem MI, cita starpā tādās jomās 
kā patērētāju datu pārvaldība, aizsardzība 
un privātums viedtīklos, atkritumu 
apsaimniekošana, vienlīdzīga piekļuve 
pakalpojumiem, pacientu un ārstu attiecību 
standarti, datu aizsardzība un privātums, 
civiltiesiskā atbildība ar MI atbalstītā 
sabiedrības veselības aprūpē, civiltiesiskā 
atbildība attiecībā uz autonomiem 
transportlīdzekļiem vai mašīnām; aicina 
pienācīgi juridiski pamatot un pozicionēt 
šādu Savienības MI ētikas sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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5. stingri atbalsta Komisijas centienus 
izveidot kopēju Savienības MI ētikas 
sistēmu, lai novērstu trūkumus, ko rada MI 
iekšējā tirgus sadrumstalotība, tostarp 
vides, veselības aprūpes un pārtikas 
nekaitīguma lietojumprogrammas, un 
izvairītos no MI dubultstandartiem 
dalībvalstīs attiecībā uz Savienībā un ārpus 
tās izstrādātiem MI, cita starpā tādās jomās 
kā patērētāju datu pārvaldība, aizsardzība 
un privātums viedtīklos, atkritumu 
apsaimniekošana, vienlīdzīga piekļuve 
pakalpojumiem, pacientu un ārstu attiecību 
standarti, datu aizsardzība un privātums, 
civiltiesiskā atbildība ar MI atbalstītā 
sabiedrības veselības aprūpē, civiltiesiskā 
atbildība attiecībā uz autonomiem 
transportlīdzekļiem vai mašīnām;

5. stingri atbalsta Komisijas centienus 
izveidot kopēju Savienības MI ētikas 
sistēmu, lai novērstu trūkumus, ko rada MI 
iekšējā tirgus sadrumstalotība, tostarp 
pētniecībā, inovācijās un specializētās 
zināšanās saistībā ar vides, veselības 
aprūpes un pārtikas nekaitīguma 
lietojumprogrammām, un izvairītos no MI 
dubultstandartiem dalībvalstīs attiecībā uz 
Savienībā un ārpus tās izstrādātiem MI, 
cita starpā tādās jomās kā patērētāju datu 
pārvaldība, aizsardzība un privātums 
viedtīklos, atkritumu apsaimniekošana, 
vienlīdzīga piekļuve pakalpojumiem, 
pacientu un ārstu attiecību standarti, datu 
aizsardzība un privātums, civiltiesiskā 
atbildība ar MI atbalstītā sabiedrības 
veselības aprūpē, civiltiesiskā atbildība 
attiecībā uz autonomiem 
transportlīdzekļiem vai mašīnām;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Sara Cerdas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. stingri atbalsta Komisijas centienus 
izveidot kopēju Savienības MI ētikas 
sistēmu, lai novērstu trūkumus, ko rada MI 
iekšējā tirgus sadrumstalotība, tostarp 
vides, veselības aprūpes un pārtikas 
nekaitīguma lietojumprogrammas, un 
izvairītos no MI dubultstandartiem 
dalībvalstīs attiecībā uz Savienībā un ārpus 
tās izstrādātiem MI, cita starpā tādās jomās 
kā patērētāju datu pārvaldība, aizsardzība 
un privātums viedtīklos, atkritumu 
apsaimniekošana, vienlīdzīga piekļuve 
pakalpojumiem, pacientu un ārstu attiecību 
standarti, datu aizsardzība un privātums, 
civiltiesiskā atbildība ar MI atbalstītā 
sabiedrības veselības aprūpē, civiltiesiskā 

5. stingri atbalsta Komisijas centienus 
izveidot kopēju Savienības MI ētikas 
sistēmu, lai novērstu trūkumus, ko rada MI 
iekšējā tirgus sadrumstalotība, tostarp 
vides, sabiedrības veselības, veselības 
aprūpes un pārtikas nekaitīguma 
lietojumprogrammas, un izvairītos no MI 
dubultstandartiem dalībvalstīs attiecībā uz 
Savienībā un ārpus tās izstrādātiem MI, 
cita starpā tādās jomās kā patērētāju datu 
pārvaldība, aizsardzība un privātums 
viedtīklos, atkritumu apsaimniekošana, 
vienlīdzīga piekļuve pakalpojumiem, 
pacientu un ārstu attiecību standarti, datu 
aizsardzība un privātums, civiltiesiskā 
atbildība ar MI atbalstītā sabiedrības 
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atbildība attiecībā uz autonomiem 
transportlīdzekļiem vai mašīnām;

veselības aprūpē, civiltiesiskā atbildība 
attiecībā uz autonomiem 
transportlīdzekļiem vai mašīnām;

Or. pt

Grozījums Nr. 110
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. stingri atbalsta Komisijas centienus 
izveidot kopēju Savienības MI ētikas 
sistēmu, lai novērstu trūkumus, ko rada MI 
iekšējā tirgus sadrumstalotība, tostarp 
vides, veselības aprūpes un pārtikas 
nekaitīguma lietojumprogrammas, un 
izvairītos no MI dubultstandartiem 
dalībvalstīs attiecībā uz Savienībā un ārpus 
tās izstrādātiem MI, cita starpā tādās jomās 
kā patērētāju datu pārvaldība, aizsardzība 
un privātums viedtīklos, atkritumu 
apsaimniekošana, vienlīdzīga piekļuve 
pakalpojumiem, pacientu un ārstu attiecību 
standarti, datu aizsardzība un privātums, 
civiltiesiskā atbildība ar MI atbalstītā 
sabiedrības veselības aprūpē, civiltiesiskā 
atbildība attiecībā uz autonomiem 
transportlīdzekļiem vai mašīnām;

5. stingri atbalsta Komisijas centienus 
izveidot kopēju Savienības MI ētikas 
sistēmu, lai novērstu trūkumus, ko rada MI 
iekšējā tirgus sadrumstalotība, tostarp 
vides, veselības aprūpes un pārtikas 
nekaitīguma lietojumprogrammas, un 
izvairītos no MI dubultstandartiem 
dalībvalstīs attiecībā uz Savienībā un ārpus 
tās izstrādātiem MI, cita starpā tādās jomās 
kā patērētāju datu pārvaldība, aizsardzība 
un privātums viedtīklos, atkritumu 
apsaimniekošana, vienlīdzīga piekļuve 
pakalpojumiem un tehnoloģijām, pacientu 
un ārstu attiecību standarti, datu 
aizsardzība un privātums, civiltiesiskā 
atbildība ar MI atbalstītā sabiedrības 
veselības aprūpē, civiltiesiskā atbildība 
attiecībā uz autonomiem 
transportlīdzekļiem vai mašīnām;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Joanna Kopcińska

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. stingri atbalsta Komisijas centienus 
izveidot kopēju Savienības MI ētikas 
sistēmu, lai novērstu trūkumus, ko rada MI 
iekšējā tirgus sadrumstalotība, tostarp 
vides, veselības aprūpes un pārtikas 
nekaitīguma lietojumprogrammas, un 
izvairītos no MI dubultstandartiem 
dalībvalstīs attiecībā uz Savienībā un ārpus 
tās izstrādātiem MI, cita starpā tādās jomās 
kā patērētāju datu pārvaldība, aizsardzība 
un privātums viedtīklos, atkritumu 
apsaimniekošana, vienlīdzīga piekļuve 
pakalpojumiem, pacientu un ārstu attiecību 
standarti, datu aizsardzība un privātums, 
civiltiesiskā atbildība ar MI atbalstītā 
sabiedrības veselības aprūpē, civiltiesiskā 
atbildība attiecībā uz autonomiem 
transportlīdzekļiem vai mašīnām;

5. stingri atbalsta Komisijas centienus 
izveidot obligātu kopēju Savienības MI 
ētikas sistēmu, lai novērstu trūkumus, ko 
rada MI iekšējā tirgus sadrumstalotība, 
tostarp vides, veselības aprūpes un pārtikas 
nekaitīguma lietojumprogrammas, un 
izvairītos no MI dubultstandartiem 
dalībvalstīs attiecībā uz Savienībā un ārpus 
tās izstrādātiem MI, cita starpā tādās jomās 
kā patērētāju datu pārvaldība, aizsardzība 
un privātums viedtīklos, atkritumu 
apsaimniekošana, vienlīdzīga piekļuve 
pakalpojumiem, pacientu un ārstu attiecību 
standarti, datu aizsardzība un privātums, 
civiltiesiskā atbildība ar MI atbalstītā 
sabiedrības veselības aprūpē, civiltiesiskā 
atbildība attiecībā uz autonomiem 
transportlīdzekļiem vai mašīnām;

Or. pl

Grozījums Nr. 112
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka veselības nozarei ir 
īpašas iezīmes; piekrīt Komisijai, ka 
iedzīvotājiem vajadzētu būt drošai 
piekļuvei visaptverošam viņu veselības 
datu elektroniskam reģistram un ka 
viņiem arī turpmāk vajadzētu uzraudzīt 
un droši spēt koplietot savus personas 
veselības datus ar pilnvarotām personām, 
taču saskaņā ar datu aizsardzības tiesību 
aktiem būtu jāaizliedz nesankcionēta 
piekļuve; turklāt norāda, ka dati 
jāuzglabā drošos vietējos serveros un 
jāapstrādā neatkarīgām struktūrām;

Or. fr
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Grozījums Nr. 113
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez, Frédérique Ries

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a stingri atbalsta Komisijas 
ierosinātās Eiropas veselības datu telpas1a 
izveidi, kuras mērķis ir veicināt veselības 
datu apmaiņu un atbalstīt pētniecību 
saskaņā ar datu aizsardzības 
nosacījumiem, ietverot datu apstrādi ar 
MI tehnoloģijām, un kura stiprina un 
paplašina veselības datu izmantošanu un 
atkārtotu izmantošanu; mudina 
paplašināt veselības datu pārrobežu 
apmaiņu, to saikni un izmantošanu, 
balstoties uz drošiem, apvienotiem 
repozitorijiem, konkrētus veselības 
informācijas veidus, piemēram, Eiropas 
veselības datus (EHR), genomu 
informāciju un digitālus veselības attēlus, 
lai sekmētu Savienības mēroga 
sadarbspējīgus reģistrus vai datubāzes 
tādās nozarēs kā pētniecība, zinātne un 
veselības aprūpe;
_________________
1a Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai "Eiropas Datu 
stratēģija", COM(2020)0066.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ir svarīgi apmācīt 
kvalificētus profesionāļus ar vidi, veselību 
un pārtikas nekaitīgumu saistītās jomās 
un ka šādai apmācībai būtu jāiet roku 
rokā ar nepieciešamību pēc 
daudzveidīgām izstrādātāju un inženieru 
grupām, kuri strādā kopā ar galvenajiem 
dalībniekiem, lai nepieļautu, ka MI 
algoritmos, sistēmās un lietotnēs 
neapzināti tiek ietverti ar dzimumu un 
kultūru saistīti aizspriedumi; tāpat būtu 
jānodrošina šādu kvalifikāciju savstarpēja 
atzīšana visā Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 115
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka tādās jomās kā 
veselības aprūpe atbildība galu galā ir 
jāuzņemas fiziskai vai juridiskai personai; 
uzsver nepieciešamību pēc izsekojamiem 
un publiski pieejamiem apmācības datiem 
algoritmu vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina panākt atbilstīgu līdzsvaru 
starp privātumu un datu aizsardzību un 
datu lietderīgumu; uzskata, ka ir svarīgi, 
lai zinātnes progress nodrošinātu iespēju 
pietiekami padziļināti un detalizēti kopīgot 
un apstrādāt veselības datus; nodrošina 
datu anonimizēšanu, vienlaikus novēršot 
datu pārmērīgu minimizēšanu; aicina ES 
līmenī ieviest sadarbspējīgas un 
piemērotas datubāzes, reģistrus un 
repozitorijus, lai atvieglotu to 
izmantošanu veselības aprūpes, vides un 
pārtikas nekaitīguma nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka ne apdrošināšanas 
sabiedrībām, ne arī cita veida 
pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu 
atļaut izmantot e-veselības datus nolūkā 
noteikt diskriminējošas cenas, ņemot vērā 
to, ka tas būtu pretrunā pamattiesībām 
baudīt visaugstāko sasniedzamo veselības 
standartu;

Or. fr

Grozījums Nr. 118
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka pacientiem būtu jāzina, 
kad un kā viņi sadarbojas ar cilvēku 
profesionāli un kad nē; uzstāj, ka 
pacientiem jābūt iespējai lemt par šādu 
sadarbību un jāsaņem līdzvērtīga 
standarta alternatīvs piedāvājums;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c norāda, ka lēmumu pieņemšanas 
vajadzībām roboti izmanto algoritmus, kas 
attiecas uz vērtību un ētikas sistēmu daļu, 
un ka to ieviešanai ir būtiska ētiska 
ietekme uz veselības aprūpi un sociālajām 
attiecībām; pauž īpašas bažas par 
pavadošo robotu izmantošanu pedofilijas 
un seksuālas vardarbības nolūkos; 
uzskata, ka, izstrādājot robotikas 
tehnoloģijas, būtu jāņem vērā ētiski 
apsvērumi; aicina šo ierīču izstrādes gaitā 
paredzēt ētiskus apsvērumus, pamatojoties 
uz tādu pieeju kā uz vērtībām jūtīgs 
dizains, jo īpaši attiecībā uz vecu cilvēku 
aprūpes robotiem un pavadošajiem 
robotiem; uzsver, ka šī pieeja būtu 
jāpielāgo arī tā, lai ņemtu vērā dzīvnieku 
labturību;

Or. fr

Grozījums Nr. 120
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts



PE652.646v01-00 66/97 AM\1206810LV.docx

LV

6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina nodrošināt Savienības 
tiesiskā regulējuma pilnīgu izpildi datu 
aizsardzības un privātuma jomā, jo īpaši 
attiecībā uz veselības aprūpes MI 
lietojumprogrammām un saistītiem 
sensitīviem datiem, nostiprināt „tiesības uz 
paskaidrojumu”, kas ir paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula (VDAR))2 22. pantā, un augstākas 
interpretācijas prasības attiecībā uz 
augsta riska MI;

6. aicina nodrošināt Savienības 
tiesiskā regulējuma pilnīgu izpildi datu 
aizsardzības un privātuma jomā, jo īpaši 
attiecībā uz veselības aprūpes MI 
lietojumprogrammām un saistītiem 
sensitīviem datiem, nostiprināt "tiesības uz 
paskaidrojumu", kas ir paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula (VDAR))2 22. pantā; mudina 
Komisiju VDAR pārskatīšanas laikā jo 
īpaši novērtēt, vai Savienības datu 
aizsardzības tiesību akti atbilst savam 
mērķim vai arī ir vajadzīgi papildu 
regulatīvie aizsardzības pasākumi, 
piemēram, noteikumi par saskaņotiem 
veselības datu anonimizēšanas 
paņēmieniem; noteikumi par piekļuvi 
datiem un datu kontroli saistībā ar 
algoritmos bāzētu 
risinājumu/automatizētu lēmumu un 
vairāku avotu datu izmantošanu; 
kvalitātes un drošības standarti visām 
informācijas sistēmām, kurās apstrādā 
veselības datus, kā arī mehānisms, lai 
uzraudzītu visu personas biomedicīnisko 
datu apstrādē iesaistīto pušu atbilstību 
privātuma aizsardzības tiesību aktiem, 
atbildībai par produktiem, pārredzamībai, 
pārskatatbildībai un citām ētikas 
normām;

_________________ _________________
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 121
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina nodrošināt Savienības 
tiesiskā regulējuma pilnīgu izpildi datu 
aizsardzības un privātuma jomā, jo īpaši 
attiecībā uz veselības aprūpes MI 
lietojumprogrammām un saistītiem 
sensitīviem datiem, nostiprināt „tiesības uz 
paskaidrojumu”, kas ir paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula (VDAR))2 22. pantā, un augstākas 
interpretācijas prasības attiecībā uz augsta 
riska MI;

6. aicina nodrošināt Savienības 
tiesiskā regulējuma atbilstību un pilnīgu 
izpildi datu aizsardzības un privātuma jomā 
un nodrošināt, lai tiktu aizsargāti 
personas dati, jo īpaši attiecībā uz 
veselības aprūpes MI lietojumprogrammām 
un citiem sensitīviem datiem, nostiprināt 
"tiesības uz paskaidrojumu", kas ir 
paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula (VDAR))2 22. pantā, un 
augstākas interpretācijas prasības attiecībā 
uz augsta riska MI; atgādina par datu 
ļaunprātīgu izmaiņu un manipulācijas 
risku, kā arī par iespējamu uzlaušanu vai 
datu zādzību, kam veselības aprūpes 
nozarē var būt īpaši smaga ietekme un ko 
var izmantot, lai personai nodarītu 
kaitējumu, celtu neslavu vai iedzīvotos uz 
personas rēķina;

_________________ _________________
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 122
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina nodrošināt Savienības 
tiesiskā regulējuma pilnīgu izpildi datu 
aizsardzības un privātuma jomā, jo īpaši 
attiecībā uz veselības aprūpes MI 
lietojumprogrammām un saistītiem 
sensitīviem datiem, nostiprināt „tiesības uz 
paskaidrojumu”, kas ir paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula (VDAR))2 22. pantā, un augstākas 
interpretācijas prasības attiecībā uz augsta 
riska MI;

6. aicina nodrošināt Savienības 
tiesiskā regulējuma pilnīgu izpildi datu 
aizsardzības un privātuma jomā, jo īpaši 
attiecībā uz veselības aprūpes MI 
lietojumprogrammām un saistītiem 
sensitīviem datiem, nostiprināt "tiesības uz 
paskaidrojumu", kas ir paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula (VDAR))2 22. pantā, un augstākas 
interpretācijas prasības attiecībā uz augsta 
riska MI; uzsver, ka, pamatojoties uz 
minētās regulas 7. pantu, ir vajadzīga 
brīvi sniegta un apzināta piekrišana; 
aicina noteikt pienākumu paskaidrot 
lēmumus, kurus MI pieņem saskaņā ar 
ētikas sistēmu;

_________________ _________________
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Or. fr

Grozījums Nr. 123
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina nodrošināt Savienības 
tiesiskā regulējuma pilnīgu izpildi datu 
aizsardzības un privātuma jomā, jo īpaši 
attiecībā uz veselības aprūpes MI 
lietojumprogrammām un saistītiem 
sensitīviem datiem, nostiprināt „tiesības uz 

6. aicina stiprināt iedzīvotāju un 
pacientu izvēles iespējas attiecībā uz viņu 
personas datiem un nodrošināt Savienības 
tiesiskā regulējuma pilnīgu izpildi datu 
aizsardzības un privātuma jomā, jo īpaši 
attiecībā uz veselības aprūpes MI 



AM\1206810LV.docx 69/97 PE652.646v01-00

LV

paskaidrojumu”, kas ir paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula (VDAR))2 22. pantā, un augstākas 
interpretācijas prasības attiecībā uz augsta 
riska MI;

lietojumprogrammām un saistītiem 
sensitīviem datiem, nostiprināt "tiesības uz 
paskaidrojumu", kas ir paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula (VDAR))2 22. pantā, un augstākas 
interpretācijas prasības attiecībā uz augsta 
riska MI;

_________________ _________________
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 124
Cristian-Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina nodrošināt Savienības 
tiesiskā regulējuma pilnīgu izpildi datu 
aizsardzības un privātuma jomā, jo īpaši 
attiecībā uz veselības aprūpes MI 
lietojumprogrammām un saistītiem 
sensitīviem datiem, nostiprināt „tiesības uz 
paskaidrojumu”, kas ir paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula (VDAR))2 22. pantā, un augstākas 
interpretācijas prasības attiecībā uz augsta 
riska MI;

6. aicina nodrošināt Savienības 
tiesiskā regulējuma pilnīgu izpildi un 
vienotu interpretēšanu datu aizsardzības 
un privātuma jomā, jo īpaši attiecībā uz 
veselības aprūpes MI lietojumprogrammām 
un saistītiem sensitīviem datiem, 
nostiprināt "tiesības uz paskaidrojumu", 
kas ir paredzētas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) 2016/679 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula 
(VDAR))2 22. pantā, un augstākas 
interpretācijas prasības attiecībā uz augsta 
riska MI;

_________________ _________________
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
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apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 125
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka ir jānodrošina MI 
darbinātu medicīnisku ierīču atbilstība 
Eiropas Medicīnisko ierīču regulas 
drošības un veiktspējas prasībām; aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai 
Medicīnisko ierīču regula tiktu īstenota, 
ņemot vērā šīs tehnoloģijas; uzskata, ka ir 
vajadzīgas jaunas pamatnostādnes un 
specifikācijas attiecībā uz 
programmatūras, MI un mašīnu dziļās 
mācīšanās darbinātu ierīču drošības un 
efektivitātes novērtēšanu visā lietošanas 
ciklā;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka papildus skaidrām 
regulatīvajām prasībām par 
pārskatatbildību un atbildību ir arī 
jānodrošina algoritmu pārredzamība, lai 
būtu iespējams izsekot, kurā brīdī "tika 
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pieļauta kļūda" un lai eksperti varētu 
laikus iejaukties; uzskata, ka algoritmu 
pārredzamībai ir izšķiroša nozīme, lai 
būtu iespējams novērst situācijas, kurās 
medicīniskus lēmumus pieņem "melnās 
kastes" vidē; uzsver, ka melnās kastes 
algoritmi, kas pieņem neizskaidrojamus 
lēmumus, nav pieļaujami nevienā nozarē, 
turklāt gadījumos, kad MI lēmumu 
pieņemšana ietekmē lēmumus par dzīvību 
vai nāvi, algoritmu kļūdām var būt ļoti 
smagas sekas; aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzsākt dialogu ar galvenajām 
ieinteresētajām personām no tādām 
jomām kā medicīna, IT, matemātika, 
fizika, medicīnas datu tehnoloģijas, 
klīniskā psiholoģija, bioinženierija un 
farmācija, lai izveidotu dialoga platformas 
un novērtētu ārstu un pacientu attiecību 
un medicīniskās aprūpes dehumanizācijas 
ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez, Frédérique Ries

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka pastāv aizspriedumu 
un diskriminācijas risks saistībā ar augsta 
riska mākslīgā intelekta, robotikas un 
saistīto tehnoloģiju izstrādi, izvēršanu un 
izmantošanu, ietverot programmatūru, 
algoritmus un šādu tehnoloģiju 
izmantotos vai ģenerētos datus; atgādina, 
ka visos gadījumos šādām tehnoloģijām 
vienmēr būtu jāievēro cilvēka cieņa un 
jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret 
visiem; uzskata, ka šādus iespējamus 
aizspriedumus varētu novērst, paredzot 
noteikumus par datu apstrādi un nosakot 
atbilstīgus aizsardzības pasākumus pret 
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aizspriedumiem un diskrimināciju 
sociālu, ekonomisku, etnisku, rases, 
seksuālu, dzimuma, invaliditātes vai citu 
faktoru dēļ; brīdina, ka pastāv risks, ka 
var tikt ļaunprātīgi izmantotas MI 
diagnostikas lietotnes, un aicina ieviest 
MI spēju un motivācijas aizsardzības 
pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 128
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka veselības aprūpes 
nozarē pacientu datiem, kas ģenerēti, 
izmantojot MI tehnoloģijas, būtu jāatbilst 
visām VDAR noteiktajām privātuma 
prasībām un ka ģenerētie dati nekādā 
veidā nedrīkst veicināt nekādu 
diskrimināciju (zināmu vai jaunu); aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai 
netiktu pieļauta privātu uzņēmumu, 
piemēram, veselības vai dzīvības 
apdrošināšanas sabiedrību, piekļuve 
datiem un lai tiktu pilnībā ievērotas 
pacientu "tiesības tikt aizmirstiem";

Or. en

Grozījums Nr. 129
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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6.a uzsver saikni starp pārdomām par 
MI ētisko sistēmu un Eiropas Datu 
stratēģiju; aicina saskaņā ar Interneta 
pārvaldības foruma darbu ieviest jēdzienu 
"sabiedriskas nozīmes dati" vai 
"vispārējas nozīmes dati" attiecībā uz 
privātiem datiem, kurus varētu atvērt 
publisku pētījumu mērķu sasniegšanai 
(enerģijas ražošana un patēriņš, dati par 
bioloģisko daudzveidību, dati par klimatu 
u. c.);

Or. fr

Grozījums Nr. 130
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka mākslīgā intelekta 
"melnās kastes efekta" mašīnu dziļās 
mācīšanās nepārredzamība, sarežģītība 
un daļēji autonomā darbība varētu neļaut 
piemērot Savienības tiesību aktus, tostarp 
ētiskās vērtības un standartus, un kaitēt 
Savienības MI uzticēšanās ekosistēmai 
ieguldītāju un patērētāju vidū, tādējādi 
kavējot Savienības MI izcilības 
ekosistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju veicināt un 
finansēt tāda antropocentriska mākslīgā 
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intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju 
izstrādi, kas risinātu vides un klimata 
problēmas un ar nodokļu, zaļā publiskā 
iepirkuma vai citu stimulu palīdzību 
nodrošinātu vienlīdzīgu pamattiesību 
ievērošanu un izmantošanas iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka lietotājiem būtu jāspēj 
pilnībā kontrolēt savus datus, kurus 
nedrīkst izmantot, lai nodarītu kaitējumu 
vai viņus diskriminētu; tādēļ MI sistēmas 
būtu jāizstrādā, paturot prātā 
konfidencialitātes un datu aizsardzības 
garantiju;

Or. ro

Grozījums Nr. 133
Joanna Kopcińska

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina dalībvalstis medicīniskās 
izglītības un apmācības programmas 
saskaņot ar MI attīstību, kā arī 
informētību par ētikas problēmām, kas ir 
saistītas ar MI izmantošanu;

Or. pl
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Grozījums Nr. 134
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka algoritmi un iekārtas, 
kas spēj mācīties un attīstīties, jau pašā 
sākumā ir jāizstrādā pārredzami un 
atbilstīgi, īpašu uzmanību pievēršot to 
ietekmei uz darba ņēmēju un patērētāju 
fizisko un garīgo labklājību; uzsver, ka 
darba ņēmējiem vajadzētu būt iespējai 
izmantot tiesības uz paskaidrojumu par 
lēmumiem, kuri pieņemti ar algoritmiem, 
lai samazinātu nenoteiktību un 
nepārredzamību, kas ilgtermiņā kaitē 
darba ņēmēju labsajūtai; aicina Komisiju 
un dalībvalstis šajā saistībā pieņemt 
tiesību aktus; mudina Komisiju izvirzīt 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz 
platformu mikrouzdevumu veicējiem, lai 
viņiem nodrošinātu tiesisko aizsardzību, 
kas ir būtiska viņu fiziskajai un garīgajai 
labsajūtai;

Or. fr

Grozījums Nr. 135
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina izstrādāt Savienības 
pamatiniciatīvas, kas veicinātu 
interpretējamus algoritmus, 
izskaidrojamu MI (xAI), simboliski 
pamatotu MI un baltās kastes MI 
testēšanas paņēmienus, norādot, ka šīs 
tehnoloģijas var apvienot ar dziļiem 
neirāliem tīkliem, un norādot to 
juridiskās, ētiskās un nereti arī 
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darījumdarbības priekšrocības, kā arī kas 
veicinātu metodes tādu risku noteikšanai, 
kuri ir saistīti ar dažādām tehnoloģiju 
iespējām, cita starpā izmantojot AK 
Informātikas komisāra biroja (ICO) 
pieredzi un Alan Turing institūta 
pamatnostādnes "Skaidrojums par 
lēmumiem, ko pieņem MI", tādējādi 
norādot, ka pat ļoti sarežģītas neitrālās 
MI sistēmas ir iespējams pienācīgi 
interpretēt;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c atkārtoti norāda, ka šo tehnoloģiju 
sniegtajām iespējām un tām 
piemītošajiem riskiem ir globāla 
dimensija, kam nepieciešama konsekventa 
un saskaņota pieeja starptautiskā līmenī; 
aicina Komisiju iesaistīties divpusējā un 
daudzpusējā darbā, lai atbalstītu un 
nodrošinātu atbilstību ētikas principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c atzinīgi vērtē Eiropas Datu 
stratēģiju, kas risina Savienības 
paredzamās problēmas šajā jomā, kura ir 
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MI progresa priekšnoteikums, un kas 
cenšas rast iespējas Eiropai iegūt 
konkurētspējas priekšrocības jaunajā datu 
ekonomikā, proti, to decentralizēto, ar 
personām nesaistīto datu pieaugošajā 
nozarē, kurus nodrošina rūpniecība, 
darījumdarbība un publiskais sektors, kā 
arī tīkla labākās ierīces; sagaidāms, ka šī 
nozare 2025. gadā veidos 80 % no 175 
zetabaitiem un izmainīs pašreizējās 
proporcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.d uzsver, ka datu ekonomika, kas 
motivē MI attīstību un ko tādēļ sauc par 
21. gadsimta jēlnaftu, ir saistīta ar 
riskiem; uzsver, ka MI ētikas un tādējādi 
arī juridiskās problēmas ir plašākas par 
datu aizsardzību un privātumu un ietver 
arī atbildību par datu vidi, ko izmanto MI 
apmācībai, testēšanai un — dažos 
gadījumos — to datu ievadīšanai, kurus 
izmanto algoritmu pašpielāgošanai 
darbības laikā, kā dēļ var rasties 
aizspriedumi, diskriminācija vai kļūdas; 
atzinīgi vērtē prasības, kas ierosinātas 
Baltajā grāmatā attiecībā uz augsta riska 
MI apmācības datiem un kas attiecas arī 
uz drošību, proti, pietiekami plaši dati, lai 
ietvertu visus attiecīgos scenārijus nolūkā 
novērst bīstamas situācijas, piemēram, 
diskrimināciju, un pietiekami 
reprezentatīvi dati, lai labi atspoguļotu 
sociālo vidi, kurā to izmantos;

Or. en
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Grozījums Nr. 139
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atbalsta viedokli, ka septiņas 
attiecībā uz MI izvirzītās prasības, kas 
noteiktas augsta līmeņa ekspertu grupas MI 
jautājumos ētikas pamatnostādnēs par 
uzticamu MI, veido stabilus 
pamatelementus kopīgai Savienības MI 
ētikas sistēmai, cita starpā pievēršoties MI 
lietojumprogrammu ētiskajiem aspektiem 
vides, veselības un pārtikas aizsardzības 
jomā; aicina uzlabot tiesību aktu kopumu 
pārredzamības, izsekojamības un cilvēka 
veiktas uzraudzības jomā, kas tika 
norādītas kā jomas, kurās nepieciešams 
turpmāks uzlabojums atsauksmēs par 
pamatnostādnēm, ko sniegušas 350 
organizācijas; turklāt mudina izveidot 
Savienības MI ētikas sistēmu, ievērojot 
atvērtību pret citu tādu starptautisko 
partneru darbu, kuri ievēro Savienības 
vērtības, piemēram, pāvesta Franciska 
Romas aicinājumam nodrošināt MI ētiku;

7. atbalsta viedokli, ka septiņas 
attiecībā uz MI izvirzītās prasības, kas 
noteiktas augsta līmeņa ekspertu grupas MI 
jautājumos ētikas pamatnostādnēs par 
uzticamu MI, veido stabilus 
pamatelementus kopīgai Savienības MI 
ētikas sistēmai, cita starpā pievēršoties MI 
lietojumprogrammu ētiskajiem aspektiem 
vides, veselības un pārtikas aizsardzības 
jomā; aicina uzlabot tiesību aktu kopumu 
pārredzamības, izsekojamības un cilvēka 
veiktas uzraudzības jomā, kas tika 
norādītas kā jomas, kurās nepieciešams 
turpmāks uzlabojums atsauksmēs par 
pamatnostādnēm, ko sniegušas 350 
organizācijas; turklāt mudina izveidot 
Savienības MI ētikas sistēmu, ievērojot 
atvērtību pret citu tādu starptautisko 
partneru darbu, kuri ievēro Savienības 
vērtības;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atbalsta viedokli, ka septiņas 
attiecībā uz MI izvirzītās prasības, kas 
noteiktas augsta līmeņa ekspertu grupas MI 
jautājumos ētikas pamatnostādnēs par 
uzticamu MI, veido stabilus 
pamatelementus kopīgai Savienības MI 
ētikas sistēmai, cita starpā pievēršoties MI 

7. atbalsta viedokli, ka septiņas 
attiecībā uz MI izvirzītās prasības, kas 
noteiktas augsta līmeņa ekspertu grupas MI 
jautājumos ētikas pamatnostādnēs par 
uzticamu MI, veido stabilus 
pamatelementus kopīgai Savienības MI 
ētikas sistēmai, cita starpā pievēršoties MI 
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lietojumprogrammu ētiskajiem aspektiem 
vides, veselības un pārtikas aizsardzības 
jomā; aicina uzlabot tiesību aktu kopumu 
pārredzamības, izsekojamības un cilvēka 
veiktas uzraudzības jomā, kas tika 
norādītas kā jomas, kurās nepieciešams 
turpmāks uzlabojums atsauksmēs par 
pamatnostādnēm, ko sniegušas 350 
organizācijas; turklāt mudina izveidot 
Savienības MI ētikas sistēmu, ievērojot 
atvērtību pret citu tādu starptautisko 
partneru darbu, kuri ievēro Savienības 
vērtības, piemēram, pāvesta Franciska 
Romas aicinājumam nodrošināt MI ētiku;

lietojumprogrammu ētiskajiem aspektiem 
vides, veselības un pārtikas aizsardzības 
jomā; aicina uzlabot tiesību aktu kopumu 
pārredzamības, izsekojamības un cilvēka 
veiktas uzraudzības jomā, kas tika 
norādītas kā jomas, kurās nepieciešams 
turpmāks uzlabojums atsauksmēs par 
pamatnostādnēm, ko sniegušas 350 
organizācijas; turklāt mudina izveidot 
Savienības MI ētikas sistēmu, ievērojot 
atvērtību pret citu tādu starptautisko 
partneru darbu, kuri ievēro Savienības 
vērtības, jo īpaši ANO un Eiropas 
Padomes, kura ir izstrādājusi Eiropas 
ētikas hartu par mākslīgā intelekta 
izmantošanu tiesu sistēmās un kurai ir 
savs juridiskās pētniecības centrs — 
Mākslīgā intelekta ad hoc komiteja 
(CAHAI);

Or. fr

Grozījums Nr. 141
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atbalsta viedokli, ka septiņas 
attiecībā uz MI izvirzītās prasības, kas 
noteiktas augsta līmeņa ekspertu grupas MI 
jautājumos ētikas pamatnostādnēs par 
uzticamu MI, veido stabilus 
pamatelementus kopīgai Savienības MI 
ētikas sistēmai, cita starpā pievēršoties MI 
lietojumprogrammu ētiskajiem aspektiem 
vides, veselības un pārtikas aizsardzības 
jomā; aicina uzlabot tiesību aktu kopumu 
pārredzamības, izsekojamības un cilvēka 
veiktas uzraudzības jomā, kas tika 
norādītas kā jomas, kurās nepieciešams 
turpmāks uzlabojums atsauksmēs par 
pamatnostādnēm, ko sniegušas 350 
organizācijas; turklāt mudina izveidot 
Savienības MI ētikas sistēmu, ievērojot 

7. atbalsta viedokli, ka septiņas 
attiecībā uz MI izvirzītās prasības, kas 
noteiktas augsta līmeņa ekspertu grupas MI 
jautājumos ētikas pamatnostādnēs par 
uzticamu MI, veido stabilus 
pamatelementus kopīgai Savienības MI 
ētikas sistēmai ar pienācīgu juridisko 
pamatojumu, cita starpā pievēršoties MI 
lietojumprogrammu ētiskajiem aspektiem 
vides, veselības un pārtikas aizsardzības 
jomā; aicina uzlabot tiesību aktu kopumu 
pārredzamības, izsekojamības un cilvēka 
veiktas uzraudzības jomā, kas tika 
norādītas kā jomas, kurās nepieciešams 
turpmāks uzlabojums atsauksmēs par 
pamatnostādnēm, ko sniegušas 350 
organizācijas; turklāt mudina izveidot 
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atvērtību pret citu tādu starptautisko 
partneru darbu, kuri ievēro Savienības 
vērtības, piemēram, pāvesta Franciska 
Romas aicinājumam nodrošināt MI ētiku;

Savienības MI ētikas sistēmu, ievērojot 
atvērtību pret citu tādu starptautisko 
partneru darbu, kuri ievēro Savienības 
vērtības, piemēram, pāvesta Franciska 
Romas aicinājumam nodrošināt MI ētiku;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez, Frédérique Ries

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina nodrošināt pārredzamību, 
atbildību, revidējamību, prognozējamību 
un pārskatatbildību, jo iedzīvotāji, 
pacienti un lietotāji būtu jāinformē par to, 
ka viņi sadarbojas ar sistēmu, kura 
izmanto mākslīgo intelektu, skaidri un 
saprotami izskaidrojot izmantotos datus, 
algoritma darbību, tās mērķi, rezultātus 
un iespējamos apdraudējumus; uzsver, ka 
pārredzamība un skaidrība ir svarīgi 
priekšnoteikumi, lai nodrošinātu 
uzticēšanos šīm tehnoloģijām; uzskata, ka 
skaidrojums būtu jāpapildina ar 
revidējamību un izsekojamību, jo šo 
principu ievērošana nodrošina 
pārskatatbildību; atgādina, ka MI lietotņu 
veiktspēja var pārsniegt cilvēku veiktspēju 
konkrētu un īpašu uzdevumu veikšanā, 
savukārt var nespēt veikt vispārēju 
analīzi; aicina nodrošināt cilvēku veiktu 
uzraudzību, profesionālo atbildību un 
sistēmu prognozējamību ar iespēju atcelt 
MI sistēmas darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Margrete Auken
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Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atbalsta augsta līmeņa ekspertu 
grupas MI jautājumos ieteikumu izveidot 
720 ekspertu grupu MI ētikas jautājumu 
risināšanai, proti, pa vienam ekspertam 
no katras lielākās Eiropas universitātes; 
uzskata, ka šajā grupā ieceltie eksperti 
varētu arī stiprināt saiknes starp zinātni 
un pilsonisko sabiedrību, uzsākot 
sabiedriskas debates, interpretējot 
pētījumus un piedāvājot starpdisciplīnu 
pienesumu jaunai studentu paaudzei;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez, Frédérique Ries

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzskata, ka ikvienai fiziskai vai 
juridiskai personai jābūt iespējai prasīt 
atlīdzinājumu par augsta riska mākslīgā 
intelekta, robotikas vai saistītas 
tehnoloģijas pieņemtu lēmumu, kas šai 
personai kaitē, un ka ikvienam MI 
pieņemtam lēmumam būtu jāpiemēro 
cilvēka veikta stingra pārbaude un 
pienācīgs process; ierosina paredzēt 
aizsardzības pasākumus saistībā ar augsta 
riska mākslīgā intelekta, robotikas vai 
saistīto tehnoloģiju izmantošanu saskaņā 
ar publiskās varas lēmumu regulējumu, 
tostarp tiesiskā regulējuma periodisku 
novērtējumu un iespējamu pārskatīšanu, 
lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību, 
paredzot saistošas pamatnostādnes par 
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atbilstības novērtēšanas metodiku, kas ir 
jāievēro valstu uzraudzības iestādēm, un 
paredzot nesaistošas pamatnostādnes, 
kuras adresētas izstrādātājiem, 
izvērsējiem un lietotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver MI sniegtos ieguvumus 
slimību profilaksē un kontrolē, kā piemēru 
minot to, ka PVO MI prognozēja Covid-
19 epidēmiju; mudina Komisiju Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centra 
(ECDC) reformā, ko izraisīja Covid-19 
krīze, nodrošināt tiesisko regulējumu un 
resursus, kas ļautu neatkarīgi vākt 
nepieciešamos datus, cita starpā ietverot 
MI risinājumus;

8. uzsver MI sniegtos ieguvumus 
slimību profilaksē un kontrolē, kā arī 
klimata pārmaiņu uzraudzībā, īpaši 
zoonožu gadījumā (piemēram, Covid-19), 
kuru attīstību un izplatību pasliktina mežu 
izciršana; uzsver, ka MI izsekošanas 
tehnoloģiju izstrāde un izmantošana, lai 
reaģētu uz Covid-19 pandēmiju, ir 
izvirzījusi vairākus ētiska rakstura 
jautājumus par lietotāju tiesībām; turklāt 
uzsver, ka daži izsekošanas lietojumi 
nepārprotami pārkāpj ES ētiskās vērtības;

Or. fr

Grozījums Nr. 146
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver MI sniegtos ieguvumus 
slimību profilaksē un kontrolē, kā piemēru 
minot to, ka PVO MI prognozēja Covid-19 
epidēmiju; mudina Komisiju Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centra 

8. uzsver MI sniegtos ieguvumus 
slimību profilaksē un kontrolē, kā piemēru 
minot to, ka PVO MI prognozēja Covid-19 
epidēmiju; mudina Komisiju nodrošināt 
Eiropas Slimību profilakses un kontroles 
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(ECDC) reformā, ko izraisīja Covid-19 
krīze, nodrošināt tiesisko regulējumu un 
resursus, kas ļautu neatkarīgi vākt 
nepieciešamos datus, cita starpā ietverot 
MI risinājumus;

centram (ECDC) atbilstīgus resursus, kas 
tam ļautu neatkarīgi izmantot MI 
risinājumus un vākt nepieciešamos datus, 
lai risinātu Covid-19 krīzes atklātās 
problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Sara Cerdas

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver MI sniegtos ieguvumus 
slimību profilaksē un kontrolē, kā piemēru 
minot to, ka PVO MI prognozēja Covid-19 
epidēmiju; mudina Komisiju Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centra 
(ECDC) reformā, ko izraisīja Covid-19 
krīze, nodrošināt tiesisko regulējumu un 
resursus, kas ļautu neatkarīgi vākt 
nepieciešamos datus, cita starpā ietverot 
MI risinājumus;

8. uzsver MI sniegtos ieguvumus 
uzlabotā veselības aprūpē, slimību 
profilaksē un kontrolē, kā piemēru minot 
sabiedrības veselības apdraudējumus, 
kuru gadījumā tādas iestādes kā ECDC 
un PVO var saņemt agrīnu brīdinājumu; 
mudina Komisiju Eiropas Slimību 
profilakses un kontroles centra (ECDC) 
reformā, ko izraisīja Covid-19 krīze, 
nodrošināt tiesisko regulējumu un resursus, 
kas ļautu neatkarīgi vākt nepieciešamos 
datus kopā ar dalībvalstīm, cita starpā 
ietverot MI risinājumus;

Or. pt

Grozījums Nr. 148
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver MI sniegtos ieguvumus 
slimību profilaksē un kontrolē, kā piemēru 
minot to, ka PVO MI prognozēja Covid-19 
epidēmiju; mudina Komisiju Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centra 

8. uzsver MI sniegtos ieguvumus 
slimību profilaksē un kontrolē, kā piemēru 
minot to, ka PVO MI prognozēja Covid-19 
epidēmiju; mudina Komisiju Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centra 
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(ECDC) reformā, ko izraisīja Covid-19 
krīze, nodrošināt tiesisko regulējumu un 
resursus, kas ļautu neatkarīgi vākt 
nepieciešamos datus, cita starpā ietverot 
MI risinājumus;

(ECDC) reformā, ko izraisīja Covid-19 
krīze, nodrošināt tiesisko regulējumu un 
resursus, kas ļautu neatkarīgi un saskaņā 
ar datu aizsardzības un privātuma 
noteikumiem vākt nepieciešamos datus, 
cita starpā ietverot MI risinājumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 149
Cristian-Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver MI sniegtos ieguvumus 
slimību profilaksē un kontrolē, kā piemēru 
minot to, ka PVO MI prognozēja Covid-19 
epidēmiju; mudina Komisiju Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centra 
(ECDC) reformā, ko izraisīja Covid-19 
krīze, nodrošināt tiesisko regulējumu un 
resursus, kas ļautu neatkarīgi vākt 
nepieciešamos datus, cita starpā ietverot 
MI risinājumus;

8. uzsver MI sniegtos ieguvumus 
slimību profilaksē, ārstēšanā un kontrolē, 
kā piemēru minot to, ka PVO MI 
prognozēja Covid-19 epidēmiju; mudina 
Komisiju Eiropas Slimību profilakses un 
kontroles centra (ECDC) reformā, ko 
izraisīja Covid-19 krīze, kā arī Eiropas 
Zāļu aģentūrai (EMA) nodrošināt tiesisko 
regulējumu un resursus, kas ļautu 
neatkarīgi vākt nepieciešamos datus, cita 
starpā ietverot MI risinājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver MI sniegtos ieguvumus 
slimību profilaksē un kontrolē, kā piemēru 
minot to, ka PVO MI prognozēja Covid-19 
epidēmiju; mudina Komisiju Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centra 

8. uzsver MI sniegtos ieguvumus 
slimību profilaksē un kontrolē, kā piemēru 
minot to, ka PVO MI prognozēja Covid-19 
epidēmiju; mudina Komisiju Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centra 
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(ECDC) reformā, ko izraisīja Covid-19 
krīze, nodrošināt tiesisko regulējumu un 
resursus, kas ļautu neatkarīgi vākt 
nepieciešamos datus, cita starpā ietverot 
MI risinājumus;

(ECDC) reformā, ko izraisīja Covid-19 
krīze, nodrošināt tiesisko regulējumu un 
resursus, kas ļautu neatkarīgi vākt 
nepieciešamos anonimizētos datus, cita 
starpā ietverot MI risinājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka MI lietotņu izstrāde 
varētu samazināt izmaksas un palielināt 
pieejamo pakalpojumu apjomu, 
piemēram, veselības aprūpes 
pakalpojumus, sabiedrisko transportu un 
lauksaimniecību 2.0, padarot to pieejamu 
cenas ziņā lielākai daļai sabiedrības; 
uzsver, ka MI lietotnes var arī novest pie 
bezdarba pieauguma, spiediena uz 
sociālās aprūpes sistēmām un nabadzības 
saasināšanās; saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 3. pantā 
apstiprinātajām vērtībām uzsver 
nepieciešamību pielāgot Savienības MI 
pārveidi sociālekonomiskajām spējām, 
atbilstīgai sociālajai aizsardzībai, izglītībai 
un alternatīvu darbvietu radīšanai; aicina 
apsvērt iespēju izveidot Savienības MI 
pielāgošanās fondu, balstoties uz Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) 
vai pašreiz izveidojamā Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda pieredzi;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
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8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina ES neaizrauties ar 
tehnoloģisko risinājumu pārsvaru un 
saglabāt cilvēku nozīmi lēmumu 
pieņemšanā un sabiedriskajā politikā; 
uzskata, ka jo īpaši veselības nozarē 
robotu klātbūtne ir lietderīga, lai 
atbalstītu ārstu vai veselības aprūpes 
palīgu darbu ar mērķi uzlabot diagnožu 
noteikšanas un ārstēšanas cilvēcisko 
pieredzi, tomēr neaizmirstot to, ka ir 
jānodrošina, lai medicīnas praksi un 
pacientu aprūpes praksi īstenotu cilvēki;

Or. fr

Grozījums Nr. 153
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a norāda, ka tas, ka publiskā sektora 
iestādes Covid-19 krīzes un citu iespējamu 
veselības ārkārtas situāciju laikā izmanto 
izsekošanas un kontaktēšanās izsekošanas 
tehnoloģijas, varētu būt pretrunā datu 
aizsardzībai; šajā saistībā atgādina par 
Komisijas norādījumiem par lietotnēm 
izmantošanai cīņā pret Covid-19 
pandēmiju, kas attiecas uz datu 
aizsardzību un nepieciešamību nodrošināt 
samērīgumu, laika ierobežojumu, 
atbilstību Eiropas vērtībām un cilvēka 
cieņas un pamattiesību ievērošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 154
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina veselības aprūpes jomā 
izveidot kopīgas Eiropas datubāzes, kuras 
analizē MI, lai izmantotu anonimizētus 
medicīniskos datus ātrākai, agrīnākai un 
precīzākai diagnosticēšanai, jo MI un 
robotika sniedz milzīgas iespējas un īsā 
laikā spēj apstrādāt lielus datu apjomus; 
uzskata, ka šīm sistēmām ir vajadzīgs 
pietiekams daudzums salīdzināmu datu, 
lai tās spētu efektīvi darboties, un 
vienlaikus tām ir jāatbilst VDAR un 
jāaizsargā personas dati;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Maria Spyraki

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a norāda, ka, ņemot vērā MI lietotņu 
pieaugošo izstrādi, kam nepieciešami 
analītiski algoritmiskie, uzglabāšanas un 
enerģijas resursi, MI sistēmu ietekme uz 
vidi būtu jānovērtē visā to dzīves ciklā;

Or. en

Grozījums Nr. 156
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Atzinuma projekts
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8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b uzsver, ka MI un robotika var 
nodrošināt vairākus ieguvumus mūsu 
videi, veselības aprūpei un pārtikas 
nekaitīgumam, jo ekonomikas 
dematerializēšana padara Savienību 
mazāk atkarīgu no izejvielām vai no 
personalizētas medicīnas pieaugošas 
izmantošanas; tomēr uzsver, ka to oglekļa 
pēda joprojām ir liela; aicina Komisiju 
veikt pētījumu par MI tehnoloģiju oglekļa 
pēdas ietekmi un par pozitīvo un negatīvo 
ietekmi, ar ko saistīta patērētāju pāreja uz 
MI tehnoloģiju; turklāt aicina Komisiju to 
informāciju par oglekļa pēdu iekļaut 
kopīgā Eiropas datu telpā viedām aprites 
lietotnēm, kas paredzēta ES rīcības plānā 
pārejai uz aprites ekonomiku, un šīs 
tehnoloģijas jo īpaši iekļaut minētā rīcības 
plāna IKT galveno vērtību ķēdē;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina nodrošināt e-veselības 
lietotņu standartizētu sadarbspēju 
Savienības līmenī un izveidot kopīgu 
Eiropas datu piekļuvi receptēm, 
diagnozēm un medicīniskiem ziņojumiem, 
kas būtu vienkārši pieejama visiem 
Savienības iedzīvotājiem visās 
dalībvalstīs;

Or. en



AM\1206810LV.docx 89/97 PE652.646v01-00

LV

Grozījums Nr. 158
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina izglītot speciālistus vides 
aizsardzības, veselības aprūpes un 
pārtikas nekaitīguma jomā, lai 
sagatavotos MI lietotņu izmantošanai un 
vairotu informētību par MI riskiem un 
ētikas problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c uzskata, ka MI un robotika var 
ievērojami uzlabot medicīnisko ierīču 
vadību un atvieglot veselības aprūpes 
speciālistu ikdienas darbu; uzskata, ka 
ļoti svarīgām medicīniskajām ierīcēm ir 
jānodrošina rezerves sistēma, lai 
uzraudzītu un nodrošinātu ierīces 
funkcionalitāti iespējamas iejaukšanās 
gadījumā, un ka ir jāņem vērā un 
jāsamazina iespējamie kiberdraudi šādu 
ierīču vadībai; uzsver, ka papildu 
hakeriem un ārējiem draudiem 
kiberdraudus var radīt arī cilvēku 
piekļautas kļūdas vai sistēmas kļūdas un 
ka ir jāparedz atbilstīgas un 
funkcionējošas rezerves sistēmas; turklāt 
uzskata, ka Savienībai būtu jāizveido MI 
rezerves izstrādes ceļvedis, lai risinātu 
iespējamos problēmjautājumus saistībā ar 
MI sistēmu vadības kļūdām;

Or. en
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Grozījums Nr. 160
Adam Jarubas

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c uzsver, ka publiskajam sektoram 
būtu jākoncentrē uzmanība uz sociālo 
problēmu risināšanu, nevis MI apgūšanas 
veicināšanu šīs jomas labā; aicina uzlabot 
Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumus un pamatnostādnes, ietverot 
ES zaļo publisko iepirkumu, lai attiecīgo 
konkursa piedāvājumu novērtēšanas 
procedūru laikā tiktu ņemts vērā, vai 
konkrētajam jautājumam ir vajadzīga MI 
sistēmas lietotne, un būtu iespējama 
alternatīva piegādes pieeja gadījumos, kad 
novērtējums pierāda, ka šāds ar MI 
nesaistīts risinājums ir labāks veids, kā 
risināt konkrēto sociālo problēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
8.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.d uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt, 
lai MI sistēmas vai domēna izstrādē 
nevienu neatstātu novārtā, jo īpaši 
patērētāju lietojumu jomā; uzsver, ka 
sistēmām vajadzētu būt vērstām uz 
lietotāju un ka MI produktiem un 
pakalpojumiem vajadzētu būt izstrādātiem 
tā, lai tos varētu izmantot visi cilvēki 
neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, 
spējām vai īpašībām, kā arī ka MI 
sistēmām nevajadzētu būt vienādai pieejai 
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"viens der visiem" un ka tajās būtu jāņem 
vērā visplašākajam iespējamam lietotāju 
lokam paredzēto pakalpojumu un 
produktu izstrādes principi, ievērojot 
attiecīgos pieejamības standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina nodrošināt pietiekamu 
finansējumu Savienības MI pārveidei; 
atbalsta Komisijas Baltajā grāmatā 
noteiktos vērienīgos mērķus nākamajos 10 
gados Savienībā piesaistīt MI publiskā un 
privātā sektora ieguldījumus 200 miljardu 
EUR apmērā; atzinīgi vērtē uzmanību, kas 
pievērsta MI ekosistēmu deficītam mazāk 
attīstītos reģionos un MVU un 
jaunuzņēmumu vajadzībām; aicina 
Komisiju veicināt ģeogrāfiski līdzsvarotu 
piekļuvi visam MI finansējumam, tostarp 
MVU un jaunuzņēmumiem; uzsver, ka 
jaunie Savienības mērķi nedrīkst mazināt 
Savienības iesaistīšanos tās ilgtermiņa 
prioritātēs, piemēram, KLP vai kohēzijas 
politikā.

9. aicina nodrošināt pietiekamu 
finansējumu Savienības MI pārveidei; 
atbalsta Komisijas Baltajā grāmatā 
noteiktos vērienīgos mērķus nākamajos 10 
gados Savienībā piesaistīt MI publiskā un 
privātā sektora ieguldījumus 200 miljardu 
EUR apmērā; atzinīgi vērtē uzmanību, kas 
pievērsta MI ekosistēmu deficītam mazāk 
attīstītos reģionos un MVU un 
jaunuzņēmumu vajadzībām; aicina 
Komisiju veicināt ģeogrāfiski līdzsvarotu 
piekļuvi visam MI finansējumam, tostarp 
MVU un jaunuzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 163
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Atzinuma projekts
9. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina nodrošināt pietiekamu 
finansējumu Savienības MI pārveidei; 
atbalsta Komisijas Baltajā grāmatā 
noteiktos vērienīgos mērķus nākamajos 10 
gados Savienībā piesaistīt MI publiskā un 
privātā sektora ieguldījumus 200 miljardu 
EUR apmērā; atzinīgi vērtē uzmanību, kas 
pievērsta MI ekosistēmu deficītam mazāk 
attīstītos reģionos un MVU un 
jaunuzņēmumu vajadzībām; aicina 
Komisiju veicināt ģeogrāfiski līdzsvarotu 
piekļuvi visam MI finansējumam, tostarp 
MVU un jaunuzņēmumiem; uzsver, ka 
jaunie Savienības mērķi nedrīkst mazināt 
Savienības iesaistīšanos tās ilgtermiņa 
prioritātēs, piemēram, KLP vai kohēzijas 
politikā.

9. aicina nodrošināt pietiekamu 
finansējumu Savienības MI pārveidei; 
atbalsta Komisijas Baltajā grāmatā 
noteiktos vērienīgos mērķus nākamajos 10 
gados Savienībā piesaistīt MI publiskā un 
privātā sektora ieguldījumus 200 miljardu 
EUR apmērā; atzinīgi vērtē uzmanību, kas 
pievērsta MI ekosistēmu deficītam mazāk 
attīstītos reģionos un MVU un 
jaunuzņēmumu vajadzībām; aicina 
Komisiju apzināt publisko infrastruktūru 
un veicināt MI finansējuma prioritāšu 
noteikšanu klimata pārmaiņu 
mazināšanas un pielāgošanās tām, 
atjaunojamo energoresursu enerģijas un 
veselības aprūpes jomā; uzsver, ka jaunie 
Savienības mērķi nedrīkst mazināt 
Savienības iesaistīšanos tās prioritātēs, 
piemēram, KLP, kohēzijas politikā, zaļajā 
kursā un Covid-19 atveseļošanas plānā.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzskata, ka jo īpaši veselības 
nozarē robotu klātbūtne ir lietderīga, lai 
atbalstītu ārstu vai veselības aprūpes 
palīgu darbu ar mērķi uzlabot diagnožu 
noteikšanas un ārstēšanas cilvēcisko 
pieredzi, tomēr neaizmirstot to, ka ir 
jānodrošina, lai medicīnas praksi un 
pacientu aprūpes praksi īstenotu cilvēki; 
aicina digitālās tehnoloģijas izmantot, lai 
izstrādātu Eiropas lauksaimniecības 
modeli, kura pamatā būtu agroekoloģija; 
aicina dot priekšroku atklātā pirmkoda 
platformām, kuras tieši vada 
lauksaimnieki, nodrošinot savstarpēju 
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palīdzību un daloties ar labas prakses 
piemēriem lauksaimnieku vidū, kā arī 
nodrošinot pārtikas produktu ražotājiem 
tiešu saziņu ar patērētājiem, izmantojot 
īsas piegādes ķēdes; uzstāj, ka 
lauksaimniekiem ir jāsaglabā 
īpašumtiesības un kontrole pār datiem, 
kas iegūti viņu saimniecībās, pat pēc 
agregēšanas;

Or. fr

Grozījums Nr. 165
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka MI un ar to saistīto 
tehnoloģiju attīstība rada jautājumus par 
datu glabāšanu un no tā izrietošo 
piesārņojumu; šajā saistībā atgādina par 
augstām enerģijas izmaksām datu 
glabāšanai datu centros, kas veido 4 % no 
pasaules elektroenerģijas patēriņa; šajā 
saistībā un vienlaikus ar GAFAM 
iniciatīvām aicina ES apsvērt iespēju 
izveidot "zaļo datu centrus", kas ļautu ES 
nodrošināt savu neatkarību datu vākšanā 
un pārvaldībā un tajā pašā laikā 
nodrošināt, ka šāda glabāšana ir ētiska un 
ilgtspējīga;

Or. fr

Grozījums Nr. 166
Cristian-Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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9.a aicina EMA un valstu 
kompetentajām iestādēm zāļu jomā 
nodrošināt skaidrākas juridiskās 
pilnvaras un pietiekamu finansējumu, lai 
zāļu dzīves ciklā atbalstītu ar MI saistītos 
inovāciju un sabiedrības veselības 
aspektus, jo īpaši lai vāktu un analizētu 
reālās pasaules veselības datus, kas var 
nodrošināt papildu pierādījumus par 
zālēm, lai atbalstītu izpēti un izstrādi un 
optimizētu pašreizējo zāļu drošu un 
efektīvu izmantošanu pacientu un Eiropas 
veselības aprūpes sistēmu interesēs;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b turklāt atgādina, ka datu centri, 
kas ir svarīgi pienācīga MI izstrādei, kā 
zināms, ir galvenais siltuma zudumu 
avots, un tas ietekmē vidi; saistībā ar MI 
izstrādes ētikas aspekta pārdomām 
ierosina izstrādāt ētikas hartu 
uzņēmumiem, lai izveidotu aprites 
ekonomiku datu centru saražotā siltuma 
atkārtotai izmantošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 168
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b aicina Komisiju noteikt pagaidu 
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aizliegumu iegādāties Eiropas MI un 
robotikas nozares uzņēmumus, kuri 
pašreiz ir nepietiekami novērtēti vai 
saskaras ar komerciālām grūtībām 
koronavīrusa krīzes dēļ;

Or. fr

Grozījums Nr. 169
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c norāda, ka MI ētikas sistēma 
nedrīkst aprobežoties tikai ar datiem un 
datu izmantošanu, bet tai jāaptver arī MI 
tehnoloģiju ražošanas nosacījumi; šajā 
saistībā atgādina, ka vajadzīgās izejvielas 
un ražošanas ķēdes galvenokārt atrodas 
trešās valstīs, kurās darba apstākļi un 
izturēšanās pret darba ņēmējiem neatbilst 
ES ētikas standartiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 170
Manuel Bompard

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c atbalsta Komisiju aktīvu un 
uzņēmumu saraksta izveidē tādās īpaši 
svarīgās jomās kā veselība, medicīniskā 
izpēte, biotehnoloģija, digitalizācija, 
mākslīgais intelekts, robotika un 
infrastruktūra, kas ir būtiski mūsu 
drošībai un sabiedriskajai kārtībai; prasa 
noteikt maksimālo robežu, lai liegtu 
ārvalstu uzņēmumiem īpaši svarīgās 
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jomās iegūt kontrolpaketi;

Or. fr

Grozījums Nr. 171
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
9.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.d atzīst, ka MI un digitālajām 
tehnoloģijām var būt liela nozīme cilvēku 
veselībā; šajā saistībā atzinīgi vērtē 
būtiskos sasniegumus genomikā, 
radioloģijā (īpaši vēža noteikšanā), 
dermatoloģijā un oftalmoloģijā;

Or. fr

Grozījums Nr. 172
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
9.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.e atzīst veselības uzraudzības 
priekšrocības, izmantojot mobilo 
lietojumprogrammu, tostarp tādām 
individuālām patoloģijām kā atkarība, 
bezmiegs, depresija un patoloģijas, kurām 
vajadzīga intensīvāka uzraudzība, 
piemēram, epilepsija, Parkinsona slimība 
un izkaisītā skleroze;

Or. fr

Grozījums Nr. 173
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset
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Atzinuma projekts
9.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.f tomēr atgādina par MI 
līdzšinējiem ierobežojumiem un ka, lai arī 
MI jomā notiek pastāvīga attīstība, tas 
neaizstāj ārsta zināšanas vai kontaktu ar 
cilvēkiem; atgādina, ka šajā mūsu 
zināšanu par MI programmēšanu posmā 
indivīdi joprojām ir atbildīgi par to, kā 
viņi programmē algoritmus un 
informāciju, kuru ievada 
lietojumprogrammā; aicina Komisiju šajā 
mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto 
tehnoloģiju ētisko aspektu kontekstā 
iekļaut pamatprincipu, saskaņā ar kuru 
MI ir jāpaliek kā rīkam, kas noder 
speciālistiem un plašai sabiedrībai, un tā 
juridiskajam statusam ir skaidri 
jāatspoguļo šis princips;

Or. fr


