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Grozījums Nr. 1
Kim Van Sparrentak
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. tā kā MI spēj piedāvāt risinājumus 
izglītības nozares ikdienas problēmām, 
piemēram, mācību personalizācija, 
mācīšanās grūtību uzraudzība un 
konkrēta priekšmeta satura/zināšanu 
automatizācija, labākas profesionālās 
apmācības nodrošināšana un atbalsts 
pārejai uz digitālu sabiedrību;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Kim Van Sparrentak
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a tā kā MI varētu būt praktiski 
izmantojams, lai samazinātu pedagogu un 
izglītības iestāžu administratīvo darbu un 
atbrīvotu laiku viņu pamatdarbam — 
mācīšanai un pašizglītībai;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Kim Van Sparrentak
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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-1.b tā kā MI piemērošana izglītībā 
rada bažas par datu ētisku izmantošanu, 
izglītojamo tiesībām, piekļuvi datiem un 
personas datu aizsardzību un tādējādi 
ietver pamattiesību apdraudējuma riskus, 
piemēram, izglītojamo personu profilu un 
uzvedības stereotipu modeļu izveidi, kas 
varētu radīt diskrimināciju vai kaitējuma 
risku, palielinot sliktas pedagoģiskās 
prakses piemēru skaitu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Kim Van Sparrentak
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.c tā kā MI lietojumi ir plaši izplatīti 
audiovizuālajā nozarē, jo īpaši 
audiovizuālā satura platformās;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Kim Van Sparrentak
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.d tā kā rekomendācijas algoritmi un 
personalizēts mārketings var uzlabot 
patērētāju pieredzi, bet sev līdzi var nest 
tādus riskus kā selektīvu satura 
pasniegšanu dzimuma vai citu iemeslu 
dēļ, arvien ekstremālāku saturu, lai 
palielinātu platformā pavadīto laiku, un 
selektīvu ziņu piedāvājumu; 
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Or. en

Grozījums Nr. 6
Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski;

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski; 
pauž bažas par to, ka dažos Eiropas 
Savienības reģionos trūkst 
telekomunikāciju infrastruktūras, kas 
ierobežo piekļuvi MI produktiem un 
pakalpojumiem, un aicina Komisiju 
pielikt pastāvīgas pūles, lai šādos reģionos 
uzlabotu telekomunikāciju infrastruktūru, 
jo īpaši tādā mērā, kas skar publiskās 
izglītības nozari;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver 
pievienoto vērtību, ko rada publiskā un 
privātā sektora partnerību veicināšana, lai 
nodrošinātu šā mērķa sasniegšanu un 
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un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski;

pilnībā izmantotu MI potenciālu 
izglītības, kultūras un audiovizuālajā 
nozarē; uzsver, ka izglītības nozarē šajā 
ieviešanā būtu jāiesaista pedagogi, 
izglītojamie un plašāka sabiedrība un 
jāņem vērā viņu vajadzības un gaidāmie 
ieguvumi, lai nodrošinātu, ka MI tiek 
izmantots mērķtiecīgi un ētiski; norāda, ka 
MI tiesiskajam regulējumam izglītības 
nozarē jo īpaši būtu jāparedz juridiski 
saistoši pasākumi un standarti, lai 
novērstu dažādu iesaistīto privāto un 
publisko aktoru praksi, kas apdraud 
pamattiesības un pamatbrīvības, un lai 
nodrošinātu uzticamu, ētisku un tehniski 
stabilu MI lietojumu izstrādi;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Maria Manuel Leitão Marques

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski;

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski; 
uzsver, ka šāda ieviešana ir svarīga 
Eiropas darba tirgus pārkvalificēšanai un 
prasmju uzlabošanai, jo īpaši kultūras un 
audiovizuālajā nozarē, ko smagi ietekmēs 
Covid krīze;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Monika Beňová
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski;

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski un 
ka tas uzlabo publisko sektoru un sniedz 
tam labumu; atzīst, ka ir jāintegrē 
digitālie rīki, pakalpojumi un produkti, 
piemēram, robotika un mašīnmācīšanās; 
atzīst, ka attiecībā uz uzvedības 
ietekmēšanu bērni ir neaizsargāta grupa; 
uzsver, ka MI lietojumi izglītības nozarē ir 
jāpiemēro saprātīgi, nodrošinot 
pienācīgus aizsardzības pasākumus un uz 
cilvēku vērstu pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Marco Zullo

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski;

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šāda ieviešana būtu 
jāpapildina ar attiecīgā nozares tiesiskā 
regulējuma pārskatīšanu un 
atjaunināšanu un būtu jāiesaista pedagogi, 
izglītojamie un plašāka sabiedrība un 
jāņem vērā viņu vajadzības, reālās iespējas 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski, 
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nodrošinot maksimālu pamattiesību 
aizsardzību un panākot, ka galu galā 
cilvēks ir tas, kas vienmēr spēj kontrolēt 
un koriģēt sistēmas lēmumus;

Or. it

Grozījums Nr. 11
Svenja Hahn, Claudia Gamon

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski;

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski; 
uzskata, ka visi produkti un pakalpojumi, 
kas izstrādāti par publisko finansējumu, 
būtu jāpublicē saskaņā ar atklātā 
pirmkoda licencēm un tiem vajadzētu būt 
pieejamiem plašai sabiedrībai;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Dominik Tarczyński

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
atbalstīt publisko iepirkumu intelektisko 
digitālo pakalpojumu jomā, lai mudinātu 
publiskās iestādes sabiedrības interešu 
jomās un publiskajā sektorā ātri ieviest uz 
MI balstītus produktus un pakalpojumus; 
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sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski;

uzsver, ka izglītības nozarē šajā ieviešanā 
būtu jāiesaista pedagogi, izglītojamie un 
plašāka sabiedrība un jāņem vērā viņu 
vajadzības un gaidāmie ieguvumi, lai 
nodrošinātu, ka MI tiek izmantots 
mērķtiecīgi un ētiski un par pieņemamu 
samaksu sniedz reālus uzlabojumus tiem 
nodokļu maksātājiem, kam tādi vajadzīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Edina Tóth

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski;

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski; 
uzsver nepieciešamību izglītībā ņemt vērā 
MI ieviešanas tehnoloģiskos, regulatīvos 
un sociālos aspektus;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Brando Benifei

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
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izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski;

izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības, 
jo īpaši visneaizsargātāko un 
nelabvēlīgākajā situācijā esošo cilvēku 
vajadzības, un gaidāmie ieguvumi, lai 
nodrošinātu, ka MI tiek izmantots 
mērķtiecīgi, likumīgi un ētiski;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Pilar del Castillo Vera

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski;

1. atbalsta Komisijas ierosinājumu 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Salvatore De Meo

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, vecāki, izglītojamie un 
plašāka sabiedrība un jāņem vērā viņu 
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un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski;

vajadzības un gaidāmie ieguvumi, lai 
nodrošinātu, ka MI tiek izmantots 
mērķtiecīgi un ētiski;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Maria Grapini

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski;

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, vecāki, izglītojamie, 
skolēni un studenti un plašāka sabiedrība 
un jāņem vērā viņu vajadzības un gaidāmie 
ieguvumi, lai nodrošinātu, ka MI tiek 
izmantots mērķtiecīgi, efektīvi un ētiski;

Or. ro

Grozījums Nr. 18
Adriana Maldonado López

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski;

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē MI izstrādē un ieviešanā 
būtu jāiesaista pedagogi, izglītojamie un 
plašāka sabiedrība un jāņem vērā viņu 
vajadzības un gaidāmie ieguvumi, lai 
nodrošinātu, ka MI tiek izmantots 
mērķtiecīgi un ētiski;
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Or. es

Grozījums Nr. 19
Anne-Sophie Pelletier

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka 
sabiedrība un jāņem vērā viņu vajadzības 
un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka 
MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski;

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 
sabiedrības interešu jomās un publiskajā 
sektorā ātri ieviest uz MI balstītus 
produktus un pakalpojumus; uzsver, ka 
izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu 
jāiesaista pedagogi, pasniedzēji, 
izglītojamie un plašāka sabiedrība un 
jāņem vērā viņu vajadzības un gaidāmie 
ieguvumi, lai nodrošinātu, ka MI tiek 
izmantots mērķtiecīgi un ētiski;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Arba Kokalari

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē MI produktu 
izmantošanu izglītībā un tehnoloģiju 
potenciālu augstas kvalitātes izglītības 
nodrošināšanā visiem ES skolēniem, jo 
īpaši mazapdzīvotos un sociālekonomiski 
neaizsargātos apgabalos;

Or. sv

Grozījums Nr. 21
Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
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1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzīst — lai gan MI attīstība un 
automatizēti lēmumu pieņemšanas procesi 
var radīt problēmas patērētāju uzticībai 
un labklājībai, tas ir svarīgs instruments, 
kas var dot labumu ES patērētājiem un 
uzņēmumiem un stimulēt ekonomiku un 
iekšējo tirgu; atzinīgi vērtē uz cilvēku 
vērstu pieeju MI jomā kā līdzekli, kas 
kalpo cilvēkiem ar galīgo mērķi palielināt 
labjutību;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Kim Van Sparrentak
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka algoritmiskās sistēmas 
var paātrināt digitālās plaisas 
samazināšanu, bet nevienlīdzīga ieviešana 
būtībā rada jaunas plaisas vai paātrina 
esošo plaisu padziļināšanos; prasa veikt 
pasākumus un investēt, lai nodrošinātu 
MI un ar to saistīto tehnoloģiju sniegto 
ieguvumu vienotu nodrošinājumu un 
sadali;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)



PE650.362v01-00 14/63 AM\1202442LV.docx

LV

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ir svarīgi izvairīties no 
tīri abstraktas un sterilas MI 
izmantošanas izglītībā, kas apdraudētu 
izglītības saiknes starp skolēniem, 
studentiem un citiem izglītojamajiem un 
skolotājiem, kā arī starp bērniem un 
vecākiem; arī turpmāk izglītībā 
priekšplānā jābūt cilvēka dimensijai;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Monika Beňová

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
jebkāda veida diskriminācijas un 
aizspriedumiem, tostarp dzimumu 
stereotipiem; uzsver izglītības nozarei un 
publiskajam sektoram kopumā pieejamo 
datu kopu vērtību; uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt datu integritāti, vienlaikus 
cenšoties panākt pēc iespējas augstāku 
datu kvalitāti; atzīst, ka vienotais tirgus ir 
nenovērtējamu datu avots, kas ar 
atbilstošiem aizsardzības pasākumiem 
varētu būt instruments, ar ko veicināt un 
saskaņot publiskās izglītības nozari; 
uzsver, ka izglītības nozarē ir jāizstrādā 
vienots ES ētikas kodekss MI jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; norāda, ka 
izglītība ir nozare, kurā noteikti MI 
lietojumi visticamāk radīs ievērojamus 
riskus, kas varētu apdraudēt 
pamattiesības un izmaksāt dārgi gan 
cilvēku, gan sociālajā ziņā; uzsver, ka 
datu kopām, ko izmanto MI apmācībā, 
būtu jāatbilst pamatotām un vispārējām 
obligātām prasībām, lai nodrošinātu, ka 
tās ir pietiekami plašas, lai izvairītos no 
aizspriedumainiem rezultātiem un 
diskriminācijas sociālo, ekonomisko, 
etnisko, rasu, seksuālo, dzimuma, 
invaliditātes statusa vai citu faktoru dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Marco Zullo

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; norāda, ka 
līdz ar to ir vajadzīgi attiecīgi atbilstības 
novērtējumi, lai pārbaudītu un 
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dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

nodrošinātu visu to noteikumu 
ievērošanu, kas attiecas uz augsta riska 
lietojumiem, tostarp prasības par 
testēšanu, pārbaudēm un sertifikāciju; 
uzsver, ka būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai tās būtu 
uzticamas un precīzas un lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu no dzimuma, 
etniskās vai rases izcelsmes, reliģijas vai 
ticības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas izrietošu 
aizspriedumu pastiprināšanas;

Or. it

Grozījums Nr. 27
Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

2. aicina Komisiju iekļaut gan 
publisko, gan privāto izglītības nozares 
daļu augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas; un attiecīgā gadījumā MI 
būtu jāizmanto cilvēka radītu 
aizspriedumu, kur vien tādi varētu 
pastāvēt, identificēšanai un koriģēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Claudia Gamon

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu 
tiesiskajā regulējumā, ņemot vērā to, cik 
svarīgi ir nodrošināt izglītības turpmāku 
ieguldījumu sabiedrības labā, un ņemot 
vērā to, ka dati par skolēniem, studentiem 
un citiem izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; 
uzsver, ka būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

2. aicina Komisiju augsta riska MI 
lietojuma tiesisko regulējumu attiecināt 
uz tādu dažu MI lietojumu izmantošanu 
izglītības nozarē, kuriem piemēro 
sertifikācijas shēmas vai kuros ir sensitīvi 
personas dati, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Dominik Tarczyński

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

2. aicina Komisiju izpētīt, vai uz daļu 
izglītības nozares būtu jāattiecina augsta 
riska MI lietojumu tiesiskais regulējums, 
ņemot vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt 
izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; norāda, ka 
MI apmācībai izmantojamajās datu kopās 
varētu būt raksturīgie aizspriedumi, un 
mudina censties tos mazināt, taču 
vienlaikus būtu jāpārskata MI lietojumu 
rezultāti, lai no netaisnīgajiem 
aizspriedumiem izvairītos; 

Or. en

Grozījums Nr. 30
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Brando Benifei

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
MI apmācībai izmantojamām datu kopām 
vajadzētu būt visaugstākās kvalitātes un 
tās būtu jāpārskata, lai izvairītos no 
aizspriedumu un diskriminācijas saistībā 
ar dzimumu, rasi un citām personiskām 
īpašībām pastiprināšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Salvatore De Meo

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

2. aicina Komisiju novērtēt izglītības 
nozares attiecīgo riska līmeni, lai 
konstatētu, vai uz šo nozari būtu 
jāattiecina augsta riska MI lietojumu 
tiesiskais regulējums, ņemot vērā to, cik 
svarīgi ir nodrošināt izglītības turpmāku 
ieguldījumu sabiedrības labā, un ņemot 
vērā to, ka dati par skolēniem, studentiem 
un citiem izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; 
uzsver, ka būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
noteiktu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi;

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 34
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Adriana Maldonado López

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

2. aicina Komisiju nolūkā veicināt 
sabiedrisko labumu un sabiedrības 
labjutību iekļaut izglītības nozari augsta 
riska MI lietojumu tiesiskajā regulējumā, 
ņemot vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt 
izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

Or. es

Grozījums Nr. 35
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi, apsverot 
arī apdraudējumu un neaizsargātību, ko 
rada kibertelpa; uzsver, ka būtu jāpārskata 
MI apmācībai izmantojamās datu kopas, lai 
izvairītos no dzimumu stereotipu un citu 
aizspriedumu pastiprināšanas;

Or. en



AM\1202442LV.docx 21/63 PE650.362v01-00

LV

Grozījums Nr. 36
Maria Grapini

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu, reliģisku, kulturālu un 
nacionālu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

Or. ro

Grozījums Nr. 37
Kim Van Sparrentak
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas un rezultāti, lai 
izvairītos no dzimumu stereotipu un citu 
aizspriedumu pastiprināšanas;

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Edina Tóth

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
diskriminācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Tomislav Sokol

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu 
pastiprināšanas;

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības 
nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati 
par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka 
būtu jāpārskata MI apmācībai 
izmantojamās datu kopas, lai izvairītos no 
stereotipu un aizspriedumu pastiprināšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Adriana Maldonado López
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka visiem bērniem ir 
tiesības uz augstas kvalitātes publisko 
izglītību visos līmeņos; tādēļ aicina 
izstrādāt, ieviest un izmantot augstas 
kvalitātes MI sistēmas, kas skolēniem 
visos līmeņos nodrošina kvalitatīvus 
izglītības instrumentus, un uzsver, ka 
jaunu MI sistēmu ieviešanai skolās 
nevajadzētu palielināt digitālo plaisu 
sabiedrībā; aicina Komisiju izpētīt, kā šīs 
sistēmas īstenot, jo īpaši 
visneaizsargātākajās izglītības iestādēs un 
mazapdzīvotās teritorijās, kurās nav 
piekļuves internetam vai tā ir slikta;

Or. es

Grozījums Nr. 41
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a brīdina Komisiju par riskiem, ko 
rada jaunu digitālo tehnoloģiju 
izmantošana pamatizglītībā un vidējā 
izglītībā vai pat pirmsskolas izglītībā; 
atgādina, ka nepilngadīgajiem būtu 
jānodrošina īpaša aizsardzība attiecībā uz 
digitālo saturu, ar kuru viņi visticamāk 
saskarsies, un attiecībā uz to, kā tādas 
jaunas tehnoloģijas kā mākslīgais 
intelekts varētu izmantot viņu personas 
datus, jo īpaši skolās vai izglītības 
pasākumos; uzsver, ka ir pierādīts, ka 
digitālo resursu izmantošana izglītībā ir 
negatīvi ietekmējusi skolēnu uzmanību, 
attīstību un spējas; tādēļ aicina Komisiju 
paredzēt mākslīgā intelekta izmantošanu 
tikai augstākajā izglītībā un pētniecībā 
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gadījumos, kad izglītojamajiem nāksies 
nonākt saskarē ar to;

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Marco Zullo

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a mudina Komisiju aizsargāt un 
veicināt to atsauces teoriju pluralitāti, uz 
kurām būtu jābalsta MI sistēmu attīstība;

Or. it

Grozījums Nr. 43
Kim Van Sparrentak
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, cik svarīgi ir apmācīt 
augsti kvalificētus speciālistus šajā jomā, 
tostarp par mācību programmu ētiskajiem 
aspektiem, un atbalstīt nepietiekami 
pārstāvētas grupas, kā arī radīt stimulus 
augsti kvalificētiem speciālistiem meklēt 
darbu Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Brando Benifei

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

2.a uzsver, ka pieaug vajadzība 
nodrošināt MI prasmju minimālo 
profesionālo kvalifikāciju savstarpēju 
atzīšanu visā ES, jo vairākas dalībvalstis 
uzlabo izglītības piedāvājumu ar MI 
saistītām prasmēm un ievieš īpašas 
mācību programmas MI izstrādātājiem; 
uzsver, ka tām ir jāatbilst Uzticama 
mākslīgā intelekta ētikas pamatnostādņu 
novērtēšanas sarakstam; aicina Komisiju 
ierosināmā satvara šajā nozīmē 
izstrādāšanā balstīties uz savu 
priekšlikumu baltajā grāmatā par MI;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Adriana Maldonado López

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina Komisiju izstrādāt metodi, 
saskaņā ar kuru tādu ierīču ražotāji, 
kuros ir izmantots MI, var kontrolēt 
saturu, izmantojot datu tagu vai līdzīgus 
informācijas sniegšanas līdzekļus, kas 
ļauj lietotājiem pieņemt bezmaksas un 
apzinātus lēmumus, ņemot vērā, ka 
daudzi skolēni būs nepilngadīgie, kuru 
piekļuve noteiktam nepiemērotam 
saturam ir jāierobežo viņu vecuma dēļ;

Or. es

Grozījums Nr. 46
Marco Zullo

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

2.b pauž bažas par MI lietojumu 
izmantošanu atsevišķās vietās attālinātas 
biometriskās identificēšanas nolūkos; 
atgādina, ka intruzīvu novērošanas 
tehnoloģiju izmantošana, jo īpaši augsta 
riska nozarēs, kāda ir izglītība, var būt 
pamattiesību pārkāpums, jo paredz 
sensitīvu datu izmantošanu; 

Or. it

Grozījums Nr. 47
Brando Benifei

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b mudina dalībvalstis, kas to vēl nav 
izdarījušas, modernizēt savas izglītības 
sistēmas, lielāku uzsvaru liekot uz 
STEAM priekšmetiem, lai nodrošinātu 
skolēnus ar minimālajām 
nepieciešamajām prasmēm arvien 
digitalizētākā sabiedrībā;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Jordi Cañas, Svenja Hahn, Claudia Gamon

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu 
piekļuvi datiem un ierobežot konkurenci, 

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu 
piekļuvi datiem un ierobežot konkurenci, 
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samazinot patērētāju izvēli; aicina šos 
datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm, lai tos varētu 
izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir 
sabiedrisks labums);

samazinot patērētāju izvēli; šajā sakarā 
uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt MI ieviešanu 
izglītības, kultūras un audiovizuālās 
nozares MVU, sniedzot finansiālu 
atbalstu un citus piemērotus stimulus, kas 
neuzliek nesamērīgu slogu un rada 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus; 
prasa, lai dati, ko izmanto MI lietotnēs 
izglītības nozarē, tiktu nodoti attiecīgajām 
valsts iestādēm, lai tos saskaņā ar Eiropas 
datu aizsardzības un privātuma 
noteikumiem un ētikas, demokrātijas un 
pārredzamības standartiem varētu 
izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši, ja 
šie pakalpojumi tiek pirkti par publiskiem 
līdzekļiem vai piedāvāti publiskiem 
izglītības sniedzējiem bez maksas, ņemot 
vērā to, ka izglītība ir sabiedrisks labums); 

Or. en

Grozījums Nr. 49
Geoffroy Didier

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu 
piekļuvi datiem un ierobežot konkurenci, 
samazinot patērētāju izvēli; aicina šos 
datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm, lai tos varētu 
izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir 
sabiedrisks labums);

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz lieli augsto tehnoloģiju 
uzņēmumi, kuri ir gandrīz 
monopolstāvoklī un neļauj dalīties ar 
nekādu savākto informāciju, ko veido 
personu savstarpējo attiecību un 
uzvedības dati; uzsver, ka tas rada 
nevienlīdzīgu piekļuvi datiem, noteikti 
ierobežojot konkurenci, bet rada arī 
jaunas varas un dominances formas, kas 
īpaši negatīvi ietekmē piekļuvi zināšanām, 
kultūrai un izglītībai; aicina Komisiju 
sadarbībā ar dalībvalstīm attīstīt 
alternatīvas izglītības, privātas 
mākoņglabāšanas un viedā darba 
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infrastruktūras;

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu 
piekļuvi datiem un ierobežot konkurenci, 
samazinot patērētāju izvēli; aicina šos 
datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm, lai tos varētu 
izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir 
sabiedrisks labums);

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka šī atkarība visticamāk novedīs 
pie tādas izglītības zinātības zuduma, ko 
var izmantot bez digitāliem rīkiem, un 
galu galā pie Eiropas izglītības galīgas 
atkarības no šīs jomas tehnoloģiju 
uzņēmumiem, kas ierobežotu individuālo 
un institucionālo patērētāju autonomiju 
vai radītu nevienlīdzību starp tām 
iestādēm, kurām ir šīs tehnoloģijas, un 
tām, kurām tādu nav; aicina Komisiju 
atstāt dalībvalstīm iespēju regulēt jaunu 
digitālo tehnoloģiju izmantošanu un 
ieviešanu to teritorijā atbilstoši to 
īpatnībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
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ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu 
piekļuvi datiem un ierobežot konkurenci, 
samazinot patērētāju izvēli; aicina šos 
datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm, lai tos varētu 
izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir 
sabiedrisks labums);

ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu 
piekļuvi datiem un ierobežot konkurenci, 
samazinot patērētāju izvēli; prasa, lai šie 
dati būtu pieejami visai sabiedrībai 
(ievērojot brīvas piekļuves principus un 
nekaitējot autortiesību un 
komercnoslēpuma tiesību aktiem) 
standartizētā veidā, lai tos varētu izmantot 
mācību programmu un pedagoģiskās 
prakses novērtēšanai, uzlabošanai un 
attīstībai; tehnoloģijas, ko izmanto 
publiskie izglītības sniedzēji vai kas 
iegādātas, izmantojot publiskos līdzekļus, 
pēc iespējas būtu jābalsta uz atvērtā 
pirmkoda tehnoloģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Salvatore De Meo

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu 
piekļuvi datiem un ierobežot konkurenci, 
samazinot patērētāju izvēli; aicina šos 
datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm, lai tos varētu 
izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir 
sabiedrisks labums);

3. ņem vērā, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji arvien vairāk 
izmanto izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumus, tostarp MI lietojumus; 
pauž bažas par to, ka šīs tehnoloģijas 
pašlaik nodrošina tikai daži tehnoloģiju 
uzņēmumi;  uzsver, ka tas var radīt 
nevienlīdzīgu piekļuvi datiem un ierobežot 
konkurenci, samazinot patērētāju izvēli; 
tādēļ prasa investēt Eiropas IT 
uzņēmumos, lai varētu izstrādāt 
nepieciešamās tehnoloģijas Eiropas 
Savienībā, kā arī izstrādāt labvēlīgu datu 
stratēģiju, kas ļautu šiem uzņēmumiem 
MI sistēmu apmācībā izmantot 
nepieciešamās datu kopas;

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Arba Kokalari

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju 
uzņēmumi; uzsver, ka tas var radīt 
nevienlīdzīgu piekļuvi datiem un ierobežot 
konkurenci, samazinot patērētāju izvēli; 
aicina šos datus darīt zināmus 
attiecīgajām publiskajām iestādēm, lai tos 
varētu izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir 
sabiedrisks labums);

3. uzsver, ka ir svarīgi, lai izglītībā 
izmantoto tehnoloģisko pakalpojumu 
tirgu raksturotu brīva konkurence un 
pakalpojumu sniedzēju daudzveidība; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu 
piekļuvi datiem un ierobežot konkurenci, 
samazinot patērētāju izvēli; atzinīgi vērtē 
MI lietojumu datu izmantošanu 
publiskajā sektorā mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē;

Or. sv

Grozījums Nr. 54
Monika Beňová

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu 
piekļuvi datiem un ierobežot konkurenci, 
samazinot patērētāju izvēli; aicina šos 
datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm, lai tos varētu 
izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu 
piekļuvi datiem un ierobežot konkurenci, 
samazinot patērētāju izvēli; aicina šos 
datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm, lai tos varētu 
izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
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tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir sabiedrisks 
labums);

tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir sabiedrisks 
labums); uzsver, ka ir svarīgi iekļaut 
vairākus MI pakalpojumu sniedzējus, lai 
veicinātu konkurenci un paplašinātu 
patērētāju izvēles iespējas; mudina 
izmantot atvērtā pirmkoda sistēmas, lai 
ES veicinātu inovāciju un attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Dominik Tarczyński

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju 
uzņēmumi; uzsver, ka tas var radīt 
nevienlīdzīgu piekļuvi datiem un ierobežot 
konkurenci, samazinot patērētāju izvēli; 
aicina šos datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm, lai tos varētu 
izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir sabiedrisks 
labums);

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji var saskarties 
ar ierobežotu izvēli MI lietojumu jomā; 
mudina publiskās iestādes īstenot 
inovatīvu pieeju publiskajam iepirkumam, 
tostarp veidojot partnerības ar citām 
publiskajām iestādēm, lai paplašinātu 
piedāvājumu klāstu, kas tiek piedāvāts 
publiskās izglītības sniedzējiem visā 
Eiropā; aicina datus darīt zināmus 
attiecīgajām publiskajām iestādēm, lai tos 
varētu izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir sabiedrisks 
labums);

Or. en

Grozījums Nr. 56
Marco Zullo

Atzinuma projekts
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3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu 
piekļuvi datiem un ierobežot konkurenci, 
samazinot patērētāju izvēli; aicina šos 
datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm, lai tos varētu 
izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir sabiedrisks 
labums);

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu 
piekļuvi datiem un ierobežot konkurenci, 
samazinot patērētāju izvēli; aicina šos 
datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm un nodrošināt 
savietojamību un augstu kvalitāti, lai tos 
varētu izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir sabiedrisks 
labums);

Or. it

Grozījums Nr. 57
Edina Tóth

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu 
piekļuvi datiem un ierobežot konkurenci, 
samazinot patērētāju izvēli; aicina šos 
datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm, lai tos varētu 
izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt turpmāku iekšējā 
tirgus sadrumstalotību, izraisīt 
nevienlīdzīgu piekļuvi datiem un ierobežot 
konkurenci, samazinot patērētāju izvēli; 
aicina šos datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm, lai tos varētu 
izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
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maksas, un tāpēc, ka izglītība ir sabiedrisks 
labums);

publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir sabiedrisks 
labums);

Or. en

Grozījums Nr. 58
Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu 
piekļuvi datiem un ierobežot konkurenci, 
samazinot patērētāju izvēli; aicina šos 
datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm, lai tos varētu 
izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir sabiedrisks 
labums);

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu 
piekļuvi datiem un ierobežot konkurenci, 
samazinot patērētāju izvēli; aicina šos 
datus, ievērojot privātuma prasības, darīt 
zināmus attiecīgajām publiskajām 
iestādēm, lai tos varētu izmantot mācību 
programmu un pedagoģiskās prakses 
izstrādē (jo īpaši tāpēc, ka šie pakalpojumi 
tiek pirkti par publiskajiem līdzekļiem vai 
piedāvāti publiskajiem izglītības 
sniedzējiem bez maksas, un tāpēc, ka 
izglītība ir sabiedrisks labums);

Or. en

Grozījums Nr. 59
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
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ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu 
piekļuvi datiem un ierobežot konkurenci, 
samazinot patērētāju izvēli; aicina šos 
datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm, lai tos varētu 
izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir sabiedrisks 
labums);

ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu 
piekļuvi datiem un ierobežot konkurenci, 
samazinot patērētāju izvēli; aicina šos 
datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm un veikt to 
uzraudzību, lai tos varētu izmantot mācību 
programmu un pedagoģiskās prakses 
izstrādē (jo īpaši tāpēc, ka šie pakalpojumi 
tiek pirkti par publiskajiem līdzekļiem vai 
piedāvāti publiskajiem izglītības 
sniedzējiem bez maksas, un tāpēc, ka 
izglītība ir sabiedrisks labums);

Or. en

Grozījums Nr. 60
Maria Grapini

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu 
piekļuvi datiem un ierobežot konkurenci, 
samazinot patērētāju izvēli; aicina šos 
datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm, lai tos varētu 
izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir sabiedrisks 
labums);

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju uzņēmumi; 
uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu un 
nepietiekamu piekļuvi datiem un ierobežot 
konkurenci, samazinot patērētāju izvēli; 
aicina šos datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm, lai tos varētu 
izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir sabiedrisks 
labums);

Or. ro

Grozījums Nr. 61
Brando Benifei



AM\1202442LV.docx 35/63 PE650.362v01-00

LV

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi 
publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju 
pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, 
ko sniedz tikai daži tehnoloģiju 
uzņēmumi; uzsver, ka tas var radīt 
nevienlīdzīgu piekļuvi datiem un ierobežot 
konkurenci, samazinot patērētāju izvēli; 
aicina šos datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm, lai tos varētu 
izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir sabiedrisks 
labums);

3. pauž bažas par to, ka tikai daži 
tehnoloģiju uzņēmumi sniedz izglītības 
tehnoloģiju pakalpojumus, tostarp MI 
lietojumus, un skolas un citi publiskie 
izglītības sniedzēji kļūst arvien atkarīgāki 
no tiem; uzsver, ka tas var radīt 
nevienlīdzīgu piekļuvi datiem un ierobežot 
konkurenci, samazinot patērētāju izvēli; 
aicina šos datus darīt zināmus attiecīgajām 
publiskajām iestādēm, lai tos varētu 
izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši 
tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti 
publiskajiem izglītības sniedzējiem bez 
maksas, un tāpēc, ka izglītība ir sabiedrisks 
labums);

Or. en

Grozījums Nr. 62
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka šādā veidā radītā 
atkarība no neliela skaita izglītības 
tehnoloģiju jomas dalībnieku kaitēs 
daudziem piegādātājiem, aprīkojuma 
ražotājiem vai dalībniekiem gan fizisko 
resursu nozarē, gan zināšanu radītāju 
vidū, tostarp attiecībā uz iepriekšējās 
paaudzes IT rīkiem; uzsver, ka tas varētu 
arī radīt netaisnīgas atšķirības piekļuvē 
datiem un mazināt konkurenci, 
ierobežojot patērētāju izvēli, jo šie riski 
rodas arī kultūras jomā; aicina šos datus 
darīt zināmus attiecīgajām publiskajām 
iestādēm, lai tos varētu izmantot mācību 
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programmu un pedagoģiskās prakses 
izstrādē (jo īpaši tāpēc, ka šie pakalpojumi 
tiek pirkti par publiskajiem līdzekļiem vai 
piedāvāti publiskajiem izglītības 
sniedzējiem bez maksas, un tāpēc, ka 
izglītība ir sabiedrisks labums);

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Anne-Sophie Pelletier

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina par cilvēku būtisko lomu 
zināšanu tālāknodošanā un digitālās 
plaisas risku attiecībā uz piekļuvi 
digitālajam izglītības saturam;

Or. fr

Grozījums Nr. 64
Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka valdībām un izglītības 
iestādēm ir jāpārdomā un jāpārstrādā 
izglītības programmas, lai sagatavotu 
izglītojamos un patērētājus pieaugošajai 
MI klātbūtnei visos cilvēka darbības 
aspektos;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Brando Benifei
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Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a mudina Komisiju cīnīties pret 
tirgus praksi, kuras rezultātā nepamatoti 
tiek monopolizēta datu vākšana un 
ierobežota piekļuve datiem izglītības 
tehnoloģiju pakalpojumu jomā; aicina 
Komisiju nodrošināt taisnīgu piekļuvi 
datiem visiem uzņēmumiem, jo īpaši MVU 
un kultūras un radošajiem uzņēmumiem, 
kuriem ir būtiska loma sociālās kohēzijas 
un kultūras daudzveidības, kā arī 
demokrātisko vērtību saglabāšanā Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Anne-Sophie Pelletier

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b tādēļ uzskata, ka MI izmantošana 
zināšanu un prasmju apguvē ir 
instruments, kuram vajadzētu būt 
pieejamam pēc iespējas lielākam cilvēku 
skaitam, lai izvairītos no pastāvošās 
nevienlīdzības palielināšanās;

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Geoffroy Didier

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, cik svarīgi ir izveidot 
pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu 

4. uzsver, cik svarīgi ir izveidot 
pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu 
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publiskajam iepirkumam publiskajam 
sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, lai 
nodrošinātu patērētāju izvēli un 
pamattiesību ievērošanu; uzsver, ka 
publiskajiem pircējiem ir jāņem vērā īpaši 
kritēriji, piemēram, nediskriminācija un 
datu privātums, un, jo īpaši pērkot 
pakalpojumus publiskajiem izglītības 
sniedzējiem, ir jāņem vērā pedagogu un 
izglītojamo iesaistīšana;

publiskajam iepirkumam publiskajam 
sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, lai 
nodrošinātu patērētāju izvēli un 
pamattiesību ievērošanu; uzsver, ka 
publiskajiem pircējiem ir jāņem vērā īpaši 
kritēriji, piemēram, nediskriminācija un 
datu privātums, un, jo īpaši pērkot 
pakalpojumus publiskajiem izglītības 
sniedzējiem, ir jāņem vērā pedagogu un 
izglītojamo iesaistīšana; prasa īstenot MI 
pētniecības un izstrādes plānu, galveno 
uzmanību pievēršot izglītībai, zināšanām 
un kultūrai, lai varētu apturēt intelektuālā 
darbaspēka emigrāciju un prasmju 
zudumu no Eiropas; prasa arī veicināt 
kognitīvo prasmju apguvi un samazināt 
mūsu sabiedrībā pastāvošo plaisu 
attiecībā uz piekļuvi līdzekļiem šādu 
prasmju apguvei;

Or. fr

Grozījums Nr. 68
Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, cik svarīgi ir izveidot 
pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu 
publiskajam iepirkumam publiskajam 
sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, lai 
nodrošinātu patērētāju izvēli un 
pamattiesību ievērošanu; uzsver, ka 
publiskajiem pircējiem ir jāņem vērā īpaši 
kritēriji, piemēram, nediskriminācija un 
datu privātums, un, jo īpaši pērkot 
pakalpojumus publiskajiem izglītības 
sniedzējiem, ir jāņem vērā pedagogu un 
izglītojamo iesaistīšana;

4. uzsver, cik svarīgi ir izveidot 
pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu 
publiskajam iepirkumam publiskajam 
sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, lai 
nodrošinātu patērētāju izvēli un 
pamattiesību ievērošanu; uzsver, ka 
publiskajiem pircējiem ir jāņem vērā īpaši 
kritēriji, piemēram, nediskriminācija un 
datu privātums, un, jo īpaši pērkot 
pakalpojumus publiskajiem izglītības 
sniedzējiem, ir jāņem vērā pedagogu un 
izglītojamo iesaistīšana; uzsver 
nepieciešamību šajā nozarē iesaistīt visu 
izmēru tehnoloģiju uzņēmumus, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus;

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Brando Benifei

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, cik svarīgi ir izveidot 
pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu 
publiskajam iepirkumam publiskajam 
sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, lai 
nodrošinātu patērētāju izvēli un 
pamattiesību ievērošanu; uzsver, ka 
publiskajiem pircējiem ir jāņem vērā īpaši 
kritēriji, piemēram, nediskriminācija un 
datu privātums, un, jo īpaši pērkot 
pakalpojumus publiskajiem izglītības 
sniedzējiem, ir jāņem vērā pedagogu un 
izglītojamo iesaistīšana;

4. uzsver, cik svarīgi ir izveidot 
pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu 
publiskajam iepirkumam publiskajam 
sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, lai 
nodrošinātu patērētāju izvēli un 
pamattiesību ievērošanu; uzsver, ka 
publiskajiem pircējiem ir jāņem vērā īpaši 
kritēriji, piemēram, nediskriminācija, 
augstākie datu aizsardzības standarti, 
pieejamība izglītojamajiem ar īpašām 
vajadzībām un, jo īpaši pērkot 
pakalpojumus publiskajiem izglītības 
sniedzējiem, ir jāņem vērā pedagogu un 
izglītojamo iesaistīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Salvatore De Meo

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, cik svarīgi ir izveidot 
pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu 
publiskajam iepirkumam publiskajam 
sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, lai 
nodrošinātu patērētāju izvēli un 
pamattiesību ievērošanu; uzsver, ka 
publiskajiem pircējiem ir jāņem vērā īpaši 
kritēriji, piemēram, nediskriminācija un 
datu privātums, un, jo īpaši pērkot 
pakalpojumus publiskajiem izglītības 
sniedzējiem, ir jāņem vērā pedagogu un 
izglītojamo iesaistīšana;

4. uzsver, cik svarīgi ir izdot 
vadlīnijas par šādu pakalpojumu publisko 
iepirkumu publiskajam sektoram, tostarp 
izglītības sniedzējiem, lai nodrošinātu 
attiecīgus izglītības mērķus, patērētāju 
izvēli un pamattiesību ievērošanu; uzsver, 
ka publiskajiem pircējiem ir jāņem vērā 
īpaši kritēriji, kas saistīti ar attiecīgiem 
izglītības mērķiem, piemēram, 
nediskriminācija un datu privātums, un, jo 
īpaši pērkot pakalpojumus publiskajiem 
izglītības sniedzējiem, ir jāņem vērā 
pedagogu, vecāku un izglītojamo 
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iesaistīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Dominik Tarczyński

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, cik svarīgi ir izveidot 
pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu 
publiskajam iepirkumam publiskajam 
sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, lai 
nodrošinātu patērētāju izvēli un 
pamattiesību ievērošanu; uzsver, ka 
publiskajiem pircējiem ir jāņem vērā īpaši 
kritēriji, piemēram, nediskriminācija un 
datu privātums, un, jo īpaši pērkot 
pakalpojumus publiskajiem izglītības 
sniedzējiem, ir jāņem vērā pedagogu un 
izglītojamo iesaistīšana;

4. uzsver, cik svarīgi ir izstrādāt 
pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu 
publiskajam iepirkumam publiskajam 
sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, lai 
nodrošinātu patērētāju izvēli un 
padziļinātu tirgu, piedāvājot MVU iespēju 
piedalīties MI lietojumu iepirkumā; 
uzsver, ka publiskajiem pircējiem ir jāņem 
vērā īpaši kritēriji, piemēram, 
nediskriminācija un datu privātums, un, jo 
īpaši pērkot pakalpojumus publiskajiem 
izglītības sniedzējiem, ir jāņem vērā 
pedagogu un izglītojamo iesaistīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Claudia Gamon

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, cik svarīgi ir izveidot 
pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu 
publiskajam iepirkumam publiskajam 
sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, 
lai nodrošinātu patērētāju izvēli un 
pamattiesību ievērošanu; uzsver, ka 
publiskajiem pircējiem ir jāņem vērā īpaši 
kritēriji, piemēram, nediskriminācija un 
datu privātums, un, jo īpaši pērkot 
pakalpojumus publiskajiem izglītības 

4. uzsver, cik svarīgi ir pilnībā 
izmantot publiskā iepirkuma direktīvas un 
pienācīgi apmācīt publiskos pircējus, lai 
nodrošinātu patērētāju izvēli un 
pamattiesību ievērošanu šādu 
pakalpojumu iepirkumā publiskajā 
sektorā; uzsver, ka šajā nolūkā 
publiskajiem pircējiem ir jāņem vērā īpaši 
kritēriji, piemēram, nediskriminācija un 
datu privātums, un, jo īpaši pērkot 
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sniedzējiem, ir jāņem vērā pedagogu un 
izglītojamo iesaistīšana;

pakalpojumus publiskajiem izglītības 
sniedzējiem, ir jāņem vērā pedagogu un 
izglītojamo iesaistīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, cik svarīgi ir izveidot 
pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu 
publiskajam iepirkumam publiskajam 
sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, lai 
nodrošinātu patērētāju izvēli un 
pamattiesību ievērošanu; uzsver, ka 
publiskajiem pircējiem ir jāņem vērā īpaši 
kritēriji, piemēram, nediskriminācija un 
datu privātums, un, jo īpaši pērkot 
pakalpojumus publiskajiem izglītības 
sniedzējiem, ir jāņem vērā pedagogu un 
izglītojamo iesaistīšana;

4. uzsver, cik svarīgi ir izveidot 
pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu 
publiskajam iepirkumam publiskajam 
sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, 
radot vienlīdzīgus un taisnīgus 
konkurences apstākļus MI risinājumu 
sniedzējiem, lai nodrošinātu patērētāju 
izvēli un pamattiesību ievērošanu; uzsver, 
ka publiskajiem pircējiem ir jāņem vērā 
īpaši kritēriji, piemēram, nediskriminācija 
un datu privātums, un, jo īpaši pērkot 
pakalpojumus publiskajiem izglītības 
sniedzējiem, ir jāņem vērā pedagogu un 
izglītojamo iesaistīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Marco Zullo

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, cik svarīgi ir izveidot 
pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu 
publiskajam iepirkumam publiskajam 
sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, lai 
nodrošinātu patērētāju izvēli un 
pamattiesību ievērošanu; uzsver, ka 
publiskajiem pircējiem ir jāņem vērā īpaši 

4. uzsver, cik svarīgi ir izveidot 
pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu 
publiskajam iepirkumam publiskajam 
sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, lai 
nodrošinātu maksimālu pārredzamību, 
patērētāju izvēli un pamattiesību 
ievērošanu; uzsver, ka publiskajiem 
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kritēriji, piemēram, nediskriminācija un 
datu privātums, un, jo īpaši pērkot 
pakalpojumus publiskajiem izglītības 
sniedzējiem, ir jāņem vērā pedagogu un 
izglītojamo iesaistīšana;

pircējiem ir jāņem vērā īpaši kritēriji, 
piemēram, nediskriminācija, vides ilgtspēja 
un datu privātums, un, jo īpaši pērkot 
pakalpojumus publiskajiem izglītības 
sniedzējiem, ir jāņem vērā pedagogu un 
izglītojamo iesaistīšana;

Or. it

Grozījums Nr. 75
Adriana Maldonado López

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, cik svarīgi ir izveidot 
pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu 
publiskajam iepirkumam publiskajam 
sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, lai 
nodrošinātu patērētāju izvēli un 
pamattiesību ievērošanu; uzsver, ka 
publiskajiem pircējiem ir jāņem vērā īpaši 
kritēriji, piemēram, nediskriminācija un 
datu privātums, un, jo īpaši pērkot 
pakalpojumus publiskajiem izglītības 
sniedzējiem, ir jāņem vērā pedagogu un 
izglītojamo iesaistīšana;

4. uzsver, cik svarīgi ir izveidot 
pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu 
publiskajam iepirkumam publiskajam 
sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, lai 
nodrošinātu patērētāju izvēli un 
pamattiesību ievērošanu; uzsver, ka 
publiskajiem pircējiem ir jāņem vērā īpaši 
kritēriji, piemēram, nediskriminācija un 
ētiskais regulējums attiecībā uz datu 
privātumu un pamattiesībām, un, jo īpaši 
pērkot pakalpojumus publiskajiem 
izglītības sniedzējiem, ir jāņem vērā 
pedagogu un izglītojamo iesaistīšana;

Or. es

Grozījums Nr. 76
Monika Beňová

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, cik svarīgi ir izveidot 
pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu 
publiskajam iepirkumam publiskajam 
sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, lai 
nodrošinātu patērētāju izvēli un 

4. uzsver, cik svarīgi ir izveidot 
pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu 
publiskajam iepirkumam publiskajam 
sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, lai 
nodrošinātu patērētāju izvēli un 
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pamattiesību ievērošanu; uzsver, ka 
publiskajiem pircējiem ir jāņem vērā īpaši 
kritēriji, piemēram, nediskriminācija un 
datu privātums, un, jo īpaši pērkot 
pakalpojumus publiskajiem izglītības 
sniedzējiem, ir jāņem vērā pedagogu un 
izglītojamo iesaistīšana;

pamattiesību ievērošanu; uzsver, ka 
publiskajiem pircējiem ir jāņem vērā īpaši 
kritēriji, piemēram, daudzveidība, 
nediskriminācija un datu privātums, un, jo 
īpaši pērkot pakalpojumus publiskajiem 
izglītības sniedzējiem, ir jāņem vērā 
pedagogu un izglītojamo iesaistīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Salvatore De Meo

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a attiecībā uz to, ka palielinās 
dziļviltojumu un cita kaitīga vai 
nelikumīga satura izplatīšana ar MI 
palīdzību, uzsver, ka ir jāpabeidz e-
komercijas direktīvas izstrāde un, 
pamatojoties uz tās stabilo pamatu, 
jāprecizē tiesiskais regulējums un cita 
starpā jāievieš efektīvāki noteikumi cīņai 
pret kaitīgu un nelikumīgu saturu, 
efektīvākas stratēģijas nepilngadīgo 
aizsardzībai un proaktīvi un atbilstīgi 
pasākumi pakalpojumu sniedzējiem, lai 
sistemātiski novērstu lietotāju ļaunprātīgu 
rīcību, jo īpaši vēršoties pret šāda satura 
izplatīšanu sabiedrībā;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Kim Van Sparrentak
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, cik svarīgi ir pielāgotā 
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un iekļaujošā veidā veicināt, stimulēt un 
atbalstīt tādu plašsaziņas līdzekļu, 
digitālās un informācijas lietotprasmes 
līmeni, kas ļauj kompetenti un kritiski 
apsvērt algoritmiskās sistēmas un to 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a mudina izstrādāt vadlīnijas MI 
publiskajam iepirkumam, lai nodrošinātu 
pārskatatbildību, pārredzamību un 
ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Stéphanie Yon-Courtin

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nav uzticami; prasa 
aizliegt vispārējus ierobežojumus un 
automatizētus satura filtrus;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Salvatore De Meo
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nav uzticami; prasa 
aizliegt vispārējus ierobežojumus un 
automatizētus satura filtrus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 82
Monika Beňová

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nav uzticami; prasa 
aizliegt vispārējus ierobežojumus un 
automatizētus satura filtrus;

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nav uzticami; prasa 
aizliegt vispārējus ierobežojumus un 
automatizētus satura filtrus; uzsver MI 
lietojumu galvenās prasības, piemēram, 
pārskatatbildību, tostarp revidējamību un 
ziņošanu par negatīvu ietekmi; uzsver, ka 
pārredzamībai būtu jāietver arī attiecīgo 
sistēmu izsekojamība un izskaidrojamība; 
atgādina, ka MI lietojumiem ir jāievēro 
iekšējie un ārējie drošības protokoli, 
kuriem vajadzētu būt tehniski precīziem 
un noturīgiem; tam būtu vienlīdz 
jāattiecas uz darbību normālās, 
nezināmās un neparedzamās situācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Dominik Tarczyński

Atzinuma projekts
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5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nav uzticami; prasa 
aizliegt vispārējus ierobežojumus un 
automatizētus satura filtrus;

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nav uzticami, jo var 
novest pie netīšas likumīga satura 
izņemšanas; norāda —ja vien šādās 
sistēmās nebūs iekļautas apmierinošas 
pārredzamības metodes un pilnībā 
pieejamas pārskatatbildības sistēmas, 
automatizētas sistēmas nespēs pienācīgi 
aizsargāt lietotāju tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Geoffroy Didier

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nav uzticami; prasa 
aizliegt vispārējus ierobežojumus un 
automatizētus satura filtrus;

5. uzsver, ka automatizētie līdzekļi 
tādu ar autortiesībām aizsargātu darbu 
dzēšanai, kas bez atļaujas ievietoti 
tiešsaistes platformās, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, būtu jāstandartizē 
Eiropas līmenī, lai nodrošinātu to pareizu 
darbību gan lietotāju, gan autortiesību 
īpašnieku interesēs;

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 5. uzsver, ka saskaņā ar spēkā 
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līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nav uzticami; prasa 
aizliegt vispārējus ierobežojumus un 
automatizētus satura filtrus;

esošajām tiesību normām tehnoloģijas, 
kurās izmanto mākslīgo intelektu, var būt 
nozīmīgs un efektīvs līdzeklis cīņā pret 
nelikumīgu saturu tiešsaistē; uzsver, ka 
šīs tehnoloģijas ir jāizmanto samērīgi, 
paredzot aizsardzības pasākumus un 
nodrošinot pamattiesību ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nav uzticami; prasa 
aizliegt vispārējus ierobežojumus un 
automatizētus satura filtrus;

5. uzsver, ka automatizētie līdzekļi 
nelikumīga satura izņemšanai no tiešsaistes 
platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nedrīkst kavēt ar 
autortiesībām aizsargāta materiāla 
likumīgu izmantošanu; atgādina par sen 
iedibināto principu, kas aizliedz vispārējas 
uzraudzības pienākumus saskaņā ar 
Direktīvas 2000/31/EK 15. pantu; 

Or. en

Grozījums Nr. 87
Alex Agius Saliba

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nav uzticami; prasa 
aizliegt vispārējus ierobežojumus un 
automatizētus satura filtrus;

5. atgādina, ka nevajadzētu veikt 
vispārēju uzraudzību saskaņā ar E-
komercijas direktīvas 15. pantu un ka 
audiovizuālo pakalpojumu specifiska 
satura uzraudzībai būtu jāatbilst 
izņēmumiem, kas paredzēti Eiropas 
tiesību aktos;
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Or. en

Grozījums Nr. 88
Brando Benifei

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nav uzticami; prasa 
aizliegt vispārējus ierobežojumus un 
automatizētus satura filtrus;

5. atgādina, ka saskaņā ar E-
komercijas direktīvas1a 15. pantu 
nevajadzētu veikt audiovizuālā satura 
vispārēju uzraudzību;

_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. 
gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par 
dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo 
īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā 
tirgū (Direktīva par elektronisko 
tirdzniecību) (OV L 178, 17.7.2000., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 89
Arba Kokalari

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nav uzticami; prasa 
aizliegt vispārējus ierobežojumus un 
automatizētus satura filtrus;

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, ne vienmēr ir 
pietiekami;

Or. sv
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Grozījums Nr. 90
Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nav uzticami; prasa 
aizliegt vispārējus ierobežojumus un 
automatizētus satura filtrus;

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nav uzticami;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Pilar del Castillo Vera

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nav uzticami; prasa 
aizliegt vispārējus ierobežojumus un 
automatizētus satura filtrus;

5. uzsver, ka ir svarīgi turpināt 
uzlabot pašreizējos automatizētos 
līdzekļus nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Edina Tóth

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
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audiovizuālais saturs, nav uzticami; prasa 
aizliegt vispārējus ierobežojumus un 
automatizētus satura filtrus;

audiovizuālais saturs, nav uzticami; 
norāda, ka ne E-komercijas direktīva1a, ne 
pārskatītā Audiovizuālo mediju 
pakalpojumu direktīva2a par video 
koplietošanas platformām neuzliek 
vispārējas uzraudzības pienākumu; šajā 
nolūkā prasa arī turpmāk saglabāt 
aizliegumu izmantot vispārējus 
ierobežojumus un automatizētus satura 
filtrus;

_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 
Nr. 2000/31/EK par dažiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem 
aspektiem, jo īpaši elektronisko 
tirdzniecību, iekšējā tirgū ("Direktīva par 
elektronisko tirdzniecību").
2a Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. 
gada 14. novembra Direktīva (ES) 
2018/1808, ar ko, ņemot vērā mainīgos 
tirgus apstākļus, groza Direktīvu 
2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus 
dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos paredzētus 
noteikumus par audiovizuālo mediju 
pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo 
mediju pakalpojumu direktīva).

Or. en

Grozījums Nr. 93
Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nav uzticami; prasa 
aizliegt vispārējus ierobežojumus un 
automatizētus satura filtrus;

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga un maldinoša satura 
izņemšanai nav uzticami, jo var 
nepamatoti bloķēt likumīgu saturu; prasa 
aizliegt vispārējus ierobežojumus un 
automatizētus satura filtrus;
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Or. en

Grozījums Nr. 94
Maria Grapini

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nav uzticami; prasa 
aizliegt vispārējus ierobežojumus un 
automatizētus satura filtrus;

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie 
līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no 
tiešsaistes platformām, kurās tiek kopīgots 
audiovizuālais saturs, nav uzticami; prasa 
aizliegt vispārējus ierobežojumus un 
automatizētus satura filtrus, kuru mērķis ir 
novērst nelikumīga satura izplatīšanu 
tiešsaistes platformās;

Or. ro

Grozījums Nr. 95
Salvatore De Meo

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka automatizēti līdzekļi 
kaitīga vai nelikumīga satura izņemšanai 
no tiešsaistes platformām ir efektīvs 
līdzeklis aizsardzībai pret šādu saturu, 
tāpēc mudina platformu operatorus 
nekavējoties izņemt nelikumīgu saturu un 
konsekventi nosūtīt to un šim nolūkam 
nepieciešamos metadatus 
tiesībaizsardzības iestādēm turpmākai 
saukšanai pie atbildības;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Maria da Graça Carvalho



PE650.362v01-00 52/63 AM\1202442LV.docx

LV

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a prasa nodrošināt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un taisnīgu 
līdzsvaru starp audiovizuālo pakalpojumu 
sniedzējiem un tiešsaistes platformām;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, cik svarīga ir cilvēka veikta 
MI tehnoloģiju ieviešanas pārraudzība, 
lai garantētu cilvēktiesību un ētikas 
principu ievērošanu un pareizu algoritmu 
izmantošanu nolūkā izvairīties no 
netaisnīgas neobjektivitātes; atgādina, ka 
ar ES finansējumu būtu jo īpaši jāatbalsta 
MI risinājumi, kas atbilst ētikas 
vadlīnijām;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa nodrošināt pārredzamību 
attiecībā uz ieteikumu algoritmiem un 
personalizētu tirgvedību audiovizuālajās 
platformās, tostarp video straumēšanas 
platformās un ziņu platformās, lai sniegtu 

6. prasa nodrošināt pārredzamību 
attiecībā uz ieteikumu algoritmiem un 
personalizētu tirgvedību audiovizuālajās 
platformās, tostarp video straumēšanas 
platformās un ziņu platformās, lai sniegtu 
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patērētājiem ieskatu šajos procesos un 
nodrošinātu, ka individualizētie 
pakalpojumi nav diskriminējoši; uzsver, ka 
ir jāgarantē un pienācīgi jāīsteno lietotāju 
tiesības atteikties no ieteiktajiem un 
individualizētajiem pakalpojumiem.

patērētājiem ieskatu šajos procesos un 
nodrošinātu, ka individualizētie 
pakalpojumi nav diskriminējoši; uzsver, ka 
ir jāgarantē un pienācīgi jāīsteno lietotāju 
tiesības atteikties no ieteiktajiem un 
individualizētajiem pakalpojumiem; šajā 
sakarā norāda, ka lietotājiem būtu 
jāsaņem skaidri un saprotami 
paskaidrojumi, jo īpaši par izmantotajiem 
datiem, algoritma mērķi, personalizāciju, 
tās rezultātiem un iespējamiem 
apdraudējumiem, ievērojot 
izskaidrojamības, taisnīguma un 
atbildības principus; aicina Komisiju 
apsvērt pielāgotus produktu drošuma un 
atbildības noteikumus gadījumam, kad 
MI lietojumi tiek izmantoti izglītojošiem 
mērķiem, ņemot vērā augsto risku, kam ir 
pakļauti adresāti, piemēram, skolēni, 
studenti un citi izglītojamie;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Monika Beňová

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa nodrošināt pārredzamību 
attiecībā uz ieteikumu algoritmiem un 
personalizētu tirgvedību audiovizuālajās 
platformās, tostarp video straumēšanas 
platformās un ziņu platformās, lai sniegtu 
patērētājiem ieskatu šajos procesos un 
nodrošinātu, ka individualizētie 
pakalpojumi nav diskriminējoši; uzsver, ka 
ir jāgarantē un pienācīgi jāīsteno lietotāju 
tiesības atteikties no ieteiktajiem un 
individualizētajiem pakalpojumiem.

6. prasa nodrošināt pārredzamību 
attiecībā uz ieteikumu algoritmiem un 
personalizētu tirgvedību audiovizuālajās 
platformās, tostarp video straumēšanas 
platformās un ziņu platformās, lai sniegtu 
patērētājiem ieskatu šajos procesos un 
nodrošinātu, ka individualizētie 
pakalpojumi nav diskriminējoši; uzsver, ka 
ir jāgarantē un pienācīgi jāīsteno lietotāju 
tiesības atteikties no ieteiktajiem un 
individualizētajiem pakalpojumiem; atzīst 
patērētāju privātuma nozīmi Eiropas 
Savienībā; prasa izstrādāt mehānismus, 
ar kuriem uzraudzīt patērētāju tiesības uz 
informētu piekrišanu un izvēles brīvību, 
kad tiek iesniegti dati;
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Or. en

Grozījums Nr. 100
Arba Kokalari

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa nodrošināt pārredzamību 
attiecībā uz ieteikumu algoritmiem un 
personalizētu tirgvedību audiovizuālajās 
platformās, tostarp video straumēšanas 
platformās un ziņu platformās, lai sniegtu 
patērētājiem ieskatu šajos procesos un 
nodrošinātu, ka individualizētie 
pakalpojumi nav diskriminējoši; uzsver, 
ka ir jāgarantē un pienācīgi jāīsteno 
lietotāju tiesības atteikties no ieteiktajiem 
un individualizētajiem pakalpojumiem.

6. uzsver, cik svarīga ir piekļuve 
patērētāju informācijai saistībā ar 
ieteikumu sistēmu un personalizētu 
tirgvedību audiovizuālajās platformās, 
tostarp video straumēšanas platformās un 
ziņu platformās; uzsver, ka ir jāgarantē un 
pienācīgi jāīsteno lietotāju tiesības 
atteikties no ieteiktajiem un 
individualizētajiem pakalpojumiem; 
uzsver, ka pasākumiem, ar kuriem 
nodrošina pārredzamību un iespēju 
atteikties no personalizētiem ieteikumiem, 
ir jābūt samērīgiem un tajos jāņem vērā 
īstenošanas izmaksas, kas rodas MVU.

Or. sv

Grozījums Nr. 101
Dominik Tarczyński

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa nodrošināt pārredzamību 
attiecībā uz ieteikumu algoritmiem un 
personalizētu tirgvedību audiovizuālajās 
platformās, tostarp video straumēšanas 
platformās un ziņu platformās, lai sniegtu 
patērētājiem ieskatu šajos procesos un 
nodrošinātu, ka individualizētie 
pakalpojumi nav diskriminējoši; uzsver, ka 
ir jāgarantē un pienācīgi jāīsteno lietotāju 
tiesības atteikties no ieteiktajiem un 
individualizētajiem pakalpojumiem.

6. prasa nodrošināt pārredzamību 
attiecībā uz ieteikumu algoritmiem un 
personalizētu tirgvedību audiovizuālajās 
platformās, tostarp video straumēšanas 
platformās un ziņu platformās, lai sniegtu 
patērētājiem ieskatu šajos procesos un 
nodrošinātu, ka individualizētie 
pakalpojumi nav diskriminējoši, ievērojot 
pieņemto Uzņēmējdarbības regulējuma 
platformu un jauno kursu attiecībā uz 
Kopoto direktīvu par patērētāju 
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aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Brando Benifei

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa nodrošināt pārredzamību 
attiecībā uz ieteikumu algoritmiem un 
personalizētu tirgvedību audiovizuālajās 
platformās, tostarp video straumēšanas 
platformās un ziņu platformās, lai sniegtu 
patērētājiem ieskatu šajos procesos un 
nodrošinātu, ka individualizētie 
pakalpojumi nav diskriminējoši; uzsver, ka 
ir jāgarantē un pienācīgi jāīsteno lietotāju 
tiesības atteikties no ieteiktajiem un 
individualizētajiem pakalpojumiem.

6. prasa nodrošināt pārredzamību 
attiecībā uz ieteikumu algoritmiem un 
personalizētu tirgvedību audiovizuālajās 
platformās, tostarp video straumēšanas 
platformās un ziņu platformās, un kultūras 
un radošā satura izplatīšanas platformās, 
lai sniegtu patērētājiem un lietotājiem 
ieskatu šajos procesos un nodrošinātu, ka 
individualizētie pakalpojumi nav 
diskriminējoši; uzsver, ka ir jāgarantē un 
pienācīgi jāīsteno lietotāju tiesības viegli 
un atgriezeniski atteikties no ieteiktajiem 
un individualizētajiem pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Maria Grapini

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa nodrošināt pārredzamību 
attiecībā uz ieteikumu algoritmiem un 
personalizētu tirgvedību audiovizuālajās 
platformās, tostarp video straumēšanas 
platformās un ziņu platformās, lai sniegtu 
patērētājiem ieskatu šajos procesos un 
nodrošinātu, ka individualizētie 
pakalpojumi nav diskriminējoši; uzsver, ka 
ir jāgarantē un pienācīgi jāīsteno lietotāju 
tiesības atteikties no ieteiktajiem un 

6. prasa nodrošināt pārredzamību 
attiecībā uz ieteikumu algoritmiem un 
personalizētu tirgvedību audiovizuālajās 
platformās, tostarp video straumēšanas 
platformās un ziņu platformās, lai sniegtu 
patērētājiem precīzu un visaptverošu 
ieskatu šajos procesos un nodrošinātu, ka 
individualizētie pakalpojumi nav 
diskriminējoši vai nepilnīgi; uzsver, ka ir 
jāgarantē un pienācīgi jāīsteno lietotāju 
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individualizētajiem pakalpojumiem. tiesības atteikties no ieteiktajiem un 
individualizētajiem pakalpojumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 104
Adriana Maldonado López

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa nodrošināt pārredzamību 
attiecībā uz ieteikumu algoritmiem un 
personalizētu tirgvedību audiovizuālajās 
platformās, tostarp video straumēšanas 
platformās un ziņu platformās, lai sniegtu 
patērētājiem ieskatu šajos procesos un 
nodrošinātu, ka individualizētie 
pakalpojumi nav diskriminējoši; uzsver, ka 
ir jāgarantē un pienācīgi jāīsteno lietotāju 
tiesības atteikties no ieteiktajiem un 
individualizētajiem pakalpojumiem.

6. prasa nodrošināt pārredzamību 
attiecībā uz ieteikumu algoritmiem un 
personalizētu tirgvedību audiovizuālajās 
platformās, tostarp video straumēšanas 
platformās un ziņu platformās, lai sniegtu 
patērētājiem precīzu ieskatu šajos procesos 
un attiecībā uz saturu un nodrošinātu, ka 
individualizētie pakalpojumi nav 
diskriminējoši; uzsver, ka ir jāgarantē un 
pienācīgi jāīsteno lietotāju tiesības 
atteikties no ieteiktajiem un 
individualizētajiem pakalpojumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 105
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa nodrošināt pārredzamību 
attiecībā uz ieteikumu algoritmiem un 
personalizētu tirgvedību audiovizuālajās 
platformās, tostarp video straumēšanas 
platformās un ziņu platformās, lai sniegtu 
patērētājiem ieskatu šajos procesos un 
nodrošinātu, ka individualizētie 
pakalpojumi nav diskriminējoši; uzsver, ka 
ir jāgarantē un pienācīgi jāīsteno lietotāju 
tiesības atteikties no ieteiktajiem un 

6. prasa nodrošināt pārredzamību un 
vieglu atpazīstamību attiecībā uz 
ieteikumu algoritmiem un personalizētu 
tirgvedību audiovizuālajās platformās, 
tostarp video straumēšanas platformās un 
ziņu platformās, lai sniegtu patērētājiem 
ieskatu šajos procesos un nodrošinātu, ka 
individualizētie pakalpojumi nav 
diskriminējoši; uzsver, ka ir jāgarantē un 
pienācīgi jāīsteno lietotāju tiesības 
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individualizētajiem pakalpojumiem. atteikties no ieteiktajiem un 
individualizētajiem pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Salvatore De Meo

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa nodrošināt pārredzamību 
attiecībā uz ieteikumu algoritmiem un 
personalizētu tirgvedību audiovizuālajās 
platformās, tostarp video straumēšanas 
platformās un ziņu platformās, lai sniegtu 
patērētājiem ieskatu šajos procesos un 
nodrošinātu, ka individualizētie 
pakalpojumi nav diskriminējoši; uzsver, ka 
ir jāgarantē un pienācīgi jāīsteno lietotāju 
tiesības atteikties no ieteiktajiem un 
individualizētajiem pakalpojumiem.

6. prasa nodrošināt paskaidrojumus 
attiecībā uz ieteikumu algoritmiem un 
personalizētu tirgvedību audiovizuālajās 
platformās, tostarp video straumēšanas 
platformās un ziņu platformās, lai sniegtu 
patērētājiem ieskatu šajos procesos un 
nodrošinātu, ka individualizētie 
pakalpojumi nav diskriminējoši; uzsver, ka 
ir jāgarantē un pienācīgi jāīsteno lietotāju 
tiesības atteikties no ieteiktajiem un 
individualizētajiem pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Adriana Maldonado López

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a prasa audiovizuālajām platformām 
būt atbildīgām par savu saturu, lai 
aizsargātu gan patērētāju, gan skolēnu 
tiesības, nodrošinot, ka netiek pārkāptas 
viņu pamattiesības, un lai novērstu viltus 
ziņas un dezinformāciju;

Or. es
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Grozījums Nr. 108
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka, tā kā automātiskās 
tulkošanas rīki ir tik ļoti pilnveidojušies, 
satura nodrošinātāji un komerciālās 
digitālās platformas būtu jāmudina 
nodrošināt izglītības un kultūras 
programmām subtitrus Eiropas 
Savienības valodās;

Or. fr

Grozījums Nr. 109
Kim Van Sparrentak
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka piekļuve datiem ir 
problēma, ar ko saskaras ieinteresētās 
personas un kas varētu ietekmēt attīstību 
un MI ekosistēmu; norāda uz 
anahroniskiem tiesību aktiem, piemēram, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. 
gada 11. marta Direktīvu 96/9/EK par 
datubāzu tiesisko aizsardzību, un prasa to 
atcelt.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

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

6.a atgādina, ka mākslīgais intelekts 
varētu būt lielisks instruments, kas ļautu 
plašai lietotāju auditorijai attālināti 
baudīt publisko kultūras mantojumu 
(piemēram, izstādes vai muzejus) 
informācijas, "tūrisma" un arī 
pētniecības nolūkos; tādēļ mudina 
kultūras iestādes izmantot MI potenciālu, 
lai padarītu savu saturu plaši pieejamu;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja vārdā

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a iesaka izglītojošiem mērķiem 
paredzētu audiovizuālo saturu kataloģizēt 
un klasificēt atbilstoši vecuma grupām, lai 
atvieglotu piemērotākā satura efektīvu 
atlasi;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Dominik Tarczyński

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka MI ieviešana muitas 
pārbaudes procedūrās var atbalstīt 
centienus novērst nelikumīgu tirdzniecību 
ar kultūras mantojumu, jo īpaši, lai 
papildinātu sistēmas, kas ļauj muitas 
iestādēm novirzīt savus centienus un 
resursus uz precēm, kas rada vislielāko 
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risku.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Monika Beňová

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver nepieciešamību uzlabot 
pedagogu, izglītojamo un plašākas 
sabiedrības digitālās prasmes, vienlaikus 
ņemot vērā "digitālajam laikmetam 
gatavu Eiropu"; uzsver, ka MI 
risinājumiem, produktiem un 
pakalpojumiem, kas paredzēti 
publiskajam sektoram un jo īpaši 
izglītībai, ir jābūt antropocentriskiem vai 
tiem ir jāizmanto pieeja “kontrole 
jāsaglabā cilvēkam”; atzīst, ka MI tirgus 
apmērs sasniedz aptuveni 664 miljonus 
USD un tiek prognozēts, ka līdz 2025. 
gadam tas varētu palielināties līdz 
38,8 miljardiem USD; sagaida, ka ES 
uzlabos savu pieeju attiecībā uz investīciju 
un finansēšanas veicināšanu jaunu MI 
risinājumu jomā; uzsver, ka nepieciešams 
pastāvīgi stiprināt vienoto tirgu un 
nepieļaut tā sadrumstalotību; uzsver 
nepieciešamību integrēt MI pakalpojumus 
digitālā vienotā tirgus stratēģijā;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka patērētāji ir jāinformē, 
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kad viņi mijiedarbojas ar automatizētu 
lēmumu pieņemšanas procesu, un ka viņu 
izvēle un sniegums nav ierobežots; uzsver, 
ka ir jāvēršas pret MI mehānismu 
izmantošana patērētāju komerciālajā 
uzraudzībā, pat ja tas attiecas uz 
“bezmaksas pakalpojumiem”, un ir 
jānodrošina, ka tas stingri atbilst 
pamattiesībām un VDAR; visās 
regulējuma izmaiņās ir jāņem vērā 
ietekme uz neaizsargātiem patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Brando Benifei

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka MI radītie darbi, ja tos 
pārdod, varētu radīt izkropļojumus 
kultūras un radošajā nozarē, ietekmējot 
cenu noteikšanu un atlīdzību un kaitējot 
radošiem cilvēkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Adriana Maldonado López

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b norāda, ka MI ieviešanai, izstrādei 
un īstenošanai ir jāatvieglo iespējas 
patērētājiem un skolēniem ar invaliditāti 
izmantot rīkus, lai piekļūtu 
audiovizuālajam saturam;

Or. es
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Grozījums Nr. 117
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzskata, ka komerciālās digitālās 
platformas būtu jāmudina nodrošināt 
piekļuvi to programmām visās valodās, 
kurās to saturs tiek izplatīts Eiropā, t. i., 
nebloķējot piekļuvi konkrētām valodām 
atkarībā no patērētāja ģeogrāfiskās 
atrašanās vietas, ja mutiskā vai rakstiskā 
versija ir pieejama citām izplatīšanas 
valstīm.

Or. fr

Grozījums Nr. 118
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atbalsta MI izmantošanu saistībā 
ar tekstu un manuskriptu, jo īpaši seno 
tekstu, izplatīšanu tīmeklī, lai pasargātu 
tos no iznīcināšanas, vienlaikus padarot 
tos pieejamus plašam lietotāju lokam, 
tostarp pētniekiem, ekspertiem un 
zinātniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Monika Beňová

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

6.b aicina iestādes un privātos 
izglītības sniedzējus izglītības 
programmās iekļaut saturu digitālo 
prasmju veidošanai arvien vairāk 
digitalizētā sabiedrībā un uzsver, ka ir 
jāuzlabo nākotnes darbaspēka prasmes; 
atzīst ieguvumus, ko sniedz prognozēšana 
attiecībā uz darbvietām, kuru izzušanu 
izraisīs digitālās tehnoloģijas, piemēram, 
automatizācija, digitalizācija un MI.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Adriana Maldonado López

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c norāda, ka MI sistēmām, kas tiek 
izstrādātas, īstenotas un izmantotas 
Eiropas Savienībā jebkurā no trim šajā 
ziņojumā minētajām nozarēm, ir 
jāatspoguļo ES kultūru daudzveidība un 
daudzvalodība.

Or. es


