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Amendamentul 1
Kim Van Sparrentak
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. întrucât IA are potențialul de a 
oferi soluții la provocări de zi cu zi cu 
care se confruntă sectorul educației, cum 
ar fi personalizarea învățării, 
monitorizarea dificultăților de învățare și 
automatizarea conținutului / cunoștințelor 
specifice unei materii, furnizarea de 
formare profesională mai bună și 
sprijinirea tranziției către o societate 
digitală;

Or. en

Amendamentul 2
Kim Van Sparrentak
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. întrucât IA ar putea avea aplicații 
practice care ar reduce munca 
administrativă a cadrelor didactice și a 
instituțiilor de învățământ, lăsându-le 
astfel mai mult timp pentru activitățile lor 
centrale de predare și de învățare;

Or. en

Amendamentul 3
Kim Van Sparrentak
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
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Punctul -1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1b. întrucât aplicarea IA în educație 
dă naștere unor preocupări legate de 
utilizarea etică a datelor, drepturile 
cursanților, accesul la date, protecția 
datelor personale și, prin urmare, prezintă 
riscuri în ceea ce privește drepturile 
fundamentale cum ar fi crearea unor 
modele stereotipice ale profilurilor și 
comportamentului cursanților, ceea ce ar 
putea duce la discriminare sau la riscul de 
a face rău prin amplificarea practicilor 
pedagogice rele;

Or. en

Amendamentul 4
Kim Van Sparrentak
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1c. întrucât aplicațiile IA sunt 
omniprezente în sectorul audio-vizual, în 
special pe platformele de conținut audio-
vizual;

Or. en

Amendamentul 5
Kim Van Sparrentak
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1d. întrucât algoritmii pentru 
recomandări și marketingul personalizat 
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au potențialul de a îmbunătăți experiența 
consumatorului, dar comportă riscuri 
precum prezentarea selectivă a 
conținuturilor pe baza genului sau a altor 
motive, prezentarea unor conținuturi tot 
mai extreme, cu scopul de a crește timpul 
petrecut pe platformă, și prezentarea 
selectivă a știrilor;

Or. en

Amendamentul 6
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic;

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic; își exprimă îngrijorarea 
cu privire la faptul că în unele regiuni din 
Uniunea Europeană lipsesc 
infrastructurile de telecomunicații, ceea 
ce limitează accesibilitatea produselor și 
serviciilor care au la bază IA și invită 
Comisia să depună eforturi susținute 
pentru a îmbunătăți infrastructurile de 
telecomunicații în astfel de regiuni, în 
special în ceea ce privește sectorul 
învățământului public;

Or. en

Amendamentul 7
Jordi Cañas
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic;

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază valoarea adăugată a 
promovării parteneriatelor public-privat 
pentru a asigura realizarea acestui 
obiectiv și a valorifica întregul potențial al 
IA în educație, cultură și sectorul 
audiovizual; subliniază că, în sectorul 
educației, această introducere ar trebui să 
implice cadrele didactice, cursanții și 
societatea în sens larg și să ia în 
considerare nevoile lor și beneficiile 
preconizate, pentru a se asigura că IA este 
utilizată în mod conștient și etic; 
subliniază că cadrul juridic care 
reglementează utilizarea IA în sectorul 
educației ar trebui să prevadă în special 
măsuri cu caracter juridic obligatoriu și 
standarde care să prevină practici ale 
diferiților actori publici și privați implicați 
care ar submina drepturile și libertățile 
fundamentale și să asigure dezvoltarea 
unor aplicații de IA fiabile, etice și 
robuste din punct de vedere tehnic;

Or. en

Amendamentul 8
Maria Manuel Leitão Marques

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
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cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic;

cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic; subliniază importanța 
acestei introduceri pentru recalificare și 
perfecționare pe piața europeană a 
muncii, în special în sectorul culturii și 
cel audiovizual, care vor fi puternic 
afectate de criza COVID;

Or. en

Amendamentul 9
Monika Beňová

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic;

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic și aduce cu sine 
îmbunătățiri și beneficii pentru sectorul 
public; recunoaște necesitatea integrării 
instrumentelor, serviciilor și produselor 
digitale, cum ar fi robotica și învățarea 
automată; recunoaște că copiii reprezintă 
un grup vulnerabil în ceea ce privește 
influențarea comportamentului acestora; 
scoate în evidență că aplicațiile IA în 
sectorul educației trebuie utilizate 
rezonabil, cu garanții adecvate și plasând 
omul în centrul atenției;

Or. en
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Amendamentul 10
Marco Zullo

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic;

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să fie însoțită 
de un proces de revizuire și actualizare a 
normelor relevante din sector și ar trebui 
să implice cadrele didactice, cursanții și 
societatea în sens larg și să ia în 
considerare nevoile lor, posibilitățile lor 
reale și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic, astfel încât să se 
garanteze protecția maximă a drepturilor 
fundamentale și că oamenii vor putea 
întotdeauna, în ultimă instanță, să 
controleze și să corecteze deciziile 
sistemului;

Or. it

Amendamentul 11
Svenja Hahn, Claudia Gamon

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
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conștient și etic; conștient și etic; consideră că toate 
produsele și serviciile dezvoltate din 
fonduri publice ar trebui să fie publicate 
în temeiul unor licențe cu sursă deschisă 
și să fie accesibile publicului larg;

Or. en

Amendamentul 12
Dominik Tarczyński

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic;

1. ia act de propunerea Comisiei de a 
sprijini achizițiile publice de servicii 
digitale inteligente, pentru a încuraja 
autoritățile publice să introducă rapid 
produse și servicii care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic și aduce cu sine 
îmbunătățiri efective pentru cei în cauză, 
la un cost acceptabil pentru contribuabili;

Or. en

Amendamentul 13
Edina Tóth

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
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public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic;

public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic; subliniază că este necesar 
să se țină seama de aspectele tehnologice, 
sociale și de reglementare ale introducerii 
IA în educație;

Or. en

Amendamentul 14
Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic;

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor, 
în special ale celor mai vulnerabili și 
defavorizați, și beneficiile preconizate, 
pentru a se asigura că IA este utilizată în 
mod conștient, legal și etic;

Or. en

Amendamentul 15
Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 

1. sprijină propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
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serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic;

serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic;

Or. en

Amendamentul 16
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic;

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, părinții, cursanții și 
societatea în sens larg și să ia în 
considerare nevoile lor și beneficiile 
preconizate, pentru a se asigura că IA este 
utilizată în mod conștient și etic;

Or. en

Amendamentul 17
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
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public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic;

public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții, elevii, studenții 
și societatea în sens larg și să ia în 
considerare nevoile lor și beneficiile 
preconizate, pentru a se asigura că IA este 
utilizată în mod conștient, eficient și etic;

Or. ro

Amendamentul 18
Adriana Maldonado López

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic;

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
dezvoltarea și introducerea IA ar trebui să 
implice cadrele didactice, cursanții și 
societatea în sens larg și să ia în 
considerare nevoile lor și beneficiile 
preconizate, pentru a se asigura că IA este 
utilizată în mod conștient și etic;

Or. es

Amendamentul 19
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 

1. ia act de propunerea Comisiei de 
introducere rapidă a produselor și 
serviciilor care se bazează pe IA în 
domenii de interes public și în sectorul 
public; subliniază că, în sectorul educației, 
această introducere ar trebui să implice 
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cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile lor 
și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic;

cadrele didactice, profesorii, cursanții și 
societatea în sens larg și să ia în 
considerare nevoile lor și beneficiile 
preconizate, pentru a se asigura că IA este 
utilizată în mod conștient și etic;

Or. fr

Amendamentul 20
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută utilizarea produselor bazate 
pe IA în educație și potențialul 
tehnologiei de a face accesibilă educația 
de înaltă calitate pentru toți elevii din UE, 
mai ales în zonele slab populate și 
vulnerabile din punct de vedere socio-
economic;

Or. sv

Amendamentul 21
Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște că deși dezvoltarea IA 
și a proceselor automatizate de luare a 
deciziilor pot însemna provocări din 
punctul de vedere al încrederii și 
bunăstării consumatorilor, aceasta 
reprezintă un instrument important care 
poate aduce beneficii consumatorilor și 
companiilor din UE, impulsionând 
economia și piața internă; salută 
abordarea care plasează omul în centrul 
atenției în cadrul IA, instrument menit să 
fie în folosul oamenilor cu scopul final de 
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a le amplifica starea de bine;

Or. en

Amendamentul 22
Kim Van Sparrentak
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că sistemele algoritmice 
pot constitui un factor care să contribuie 
la reducerea decalajului digital într-un 
ritm accelerat, însă introducerea inegală 
are potențialul de a crea noi decalaje sau 
de a accelera lărgirea celor existente; 
solicită măsuri și investiții menite să 
asigure coeziunea și partajarea 
beneficiilor IA și ale tehnologiilor conexe;

Or. en

Amendamentul 23
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
în numele Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că este important să se 
evite o utilizare pur conceptuală și sterilă 
a IA în educație, lucru care ar submina 
legăturile educaționale dintre elevi, 
studenți și alți cursanți și profesori, 
precum și dintre copii și părinți; 
dimensiunea umană a educației trebuie să 
rămână în prim plan;

Or. en
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Amendamentul 24
Monika Beňová

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți;

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
toate formele de discriminare și 
prejudecățile, inclusiv stereotipurile de 
gen; subliniază valoarea seturilor de date 
disponibile sectorului educației și 
sectorului public în general; subliniază că 
este important să se asigure integritatea 
datelor și, în același timp, să se depună 
eforturi pentru a obține cea mai înaltă 
calitate posibilă a datelor; recunoaște că 
piața unică constituie o sursă de date 
neprețuite care, în combinație cu garanții 
adecvate, ar putea reprezenta un 
instrument pentru promovarea și 
armonizarea sectorului învățământului 
public; subliniază necesitatea elaborării 
unui cod deontologic unic al UE privind 
utilizarea IA în sectorul educației;

Or. en

Amendamentul 25
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
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aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți;

aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; ia act de 
faptul că educația este un sector în care 
este probabil să apară riscuri 
semnificative din cauza anumitor utilizări 
ale aplicațiilor IA, ceea ce ar putea 
submina drepturi fundamentale și ar 
putea implica costuri ridicate atât din 
punct de vedere uman, cât și social; 
subliniază că seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA ar trebui să respecte 
cerințe obligatorii rezonabile și 
cuprinzătoare, cu scopul de a se asigura 
că acestea sunt suficient de ample pentru 
a evita rezultatele subiective și 
discriminarea bazată pe factori sociali, 
economici, etnici, rasiali, sexuali, de gen, 
de handicap sau de altă natură;

Or. en

Amendamentul 26
Marco Zullo

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți;

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; prin urmare, 
sunt necesare evaluări corespunzătoare 
ale conformității pentru a verifica toate 
dispozițiile referitoare la cererile cu risc 
ridicat, inclusiv cerințele privind testarea, 
inspecțiile și certificarea, și a asigura 
respectarea lor; subliniază că ar trebui 
revizuite seturile de date utilizate pentru 
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antrenarea IA, pentru a le face fiabile și 
precise, cu scopul de a evita consolidarea 
stereotipurilor de gen și a altor prejudecăți 
bazate pe gen, origine etnică sau rasială, 
religie sau credință, dizabilități, vârstă sau 
orientare sexuală;

Or. it

Amendamentul 27
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți;

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației publice și private în cadrul de 
reglementare pentru aplicațiile de IA cu 
grad ridicat de risc, având în vedere că este 
important să se asigure faptul că 
educația contribuie, în continuare, la binele 
public și dat fiind caracterul deosebit de 
sensibil al datelor referitoare la elevi, 
studenți și alți cursanți; subliniază că ar 
trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți, iar, atunci când este 
cazul, să se recurgă la inteligența 
artificială pentru a identifica și corecta 
subiectivitatea umană care ar putea 
apărea;

Or. en

Amendamentul 28
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Claudia Gamon

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să includă sectorul 2. invită Comisia să includă utilizările 
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educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți;

anumitor aplicații de IA în sectorul 
educației care fac obiectul unor sisteme de 
certificare sau includ date cu caracter 
personal sensibile în cadrul de 
reglementare pentru aplicațiile de IA cu 
grad ridicat de risc, având în vedere că este 
important ca educația să contribuie, în 
continuare, la binele public și dat fiind 
caracterul deosebit de sensibil al datelor 
referitoare la elevi, studenți și alți cursanți; 
subliniază că ar trebui revizuite seturile de 
date utilizate pentru antrenarea IA, cu 
scopul de a evita consolidarea 
stereotipurilor de gen și a altor prejudecăți;

Or. en

Amendamentul 29
Dominik Tarczyński

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți;

2. invită Comisia să examineze dacă 
părți ale sectorului educației ar trebui să 
facă obiectul cadrului de reglementare 
pentru aplicațiile de IA cu grad ridicat de 
risc, având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; observă că 
seturile de date utilizate pentru antrenarea 
IA ar putea conține erori inerente și 
încurajează eforturile de a le remedia, iar 
rezultatele aplicațiilor IA ar trebui 
revizuite cu scopul de a evita prejudecățile 
inechitabile;

Or. en

Amendamentul 30
Brando Benifei
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți;

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
seturile de date utilizate pentru antrenarea 
IA ar trebui să fie de cea mai înaltă 
calitate și că ar trebui revizuite, cu scopul 
de a evita consolidarea prejudecăților și 
discriminării bazate pe gen, rasă și alte 
caracteristici personale;

Or. en

Amendamentul 31
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți;

2. invită Comisia să evalueze nivelul 
adecvat de risc în sectorul educației pentru 
a stabili dacă acest sector ar trebui să fie 
inclus în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea anumitor stereotipuri și a 
altor prejudecăți;

Or. en
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Amendamentul 32
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți;

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți;

Or. fr

Amendamentul 33
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți;

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți;

Or. en
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Amendamentul 34
Adriana Maldonado López

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți;

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți, cu obiectivul 
de a promova bunul public și bunăstarea 
publică a societății; subliniază că ar trebui 
revizuite seturile de date utilizate pentru 
antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți;

Or. es

Amendamentul 35
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți;

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți, ținând cont 
și de amenințările și vulnerabilitățile 
spațiului cibernetic; subliniază că ar trebui 
revizuite seturile de date utilizate pentru 
antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți;
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Or. en

Amendamentul 36
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți;

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen, religie, 
cultură, naționalitate și a altor prejudecăți;

Or. ro

Amendamentul 37
Kim Van Sparrentak
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți;

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA și rezultatele 
obținute, cu scopul de a evita consolidarea 
stereotipurilor de gen și a altor prejudecăți;
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Or. en

Amendamentul 38
Edina Tóth

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți;

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
discriminarea;

Or. en

Amendamentul 39
Tomislav Sokol

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor de gen și a 
altor prejudecăți;

2. invită Comisia să includă sectorul 
educației în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la 
elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că 
ar trebui revizuite seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita 
consolidarea stereotipurilor și a 
prejudecăților;
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Amendamentul 40
Adriana Maldonado López

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că toți copiii au dreptul 
la o educație publică de calitate la toate 
nivelurile; prin urmare, solicită 
dezvoltarea, implementarea și utilizarea 
sistemelor de IA de calitate care 
furnizează și oferă instrumente de 
educație de calitate pentru toți elevii de la 
toate nivelurile și subliniază că 
implementarea de noi sisteme de IA în 
școli nu ar trebui să conducă la un 
decalaj digital și mai mare în societate; 
solicită Comisiei să examineze modul de 
implementare a acestor sisteme mai ales 
în centrele educative mai vulnerabile și în 
zonele depopulate unde accesul la internet 
nu există sau este insuficient;

Or. es

Amendamentul 41
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. atrage atenția Comisiei cu privire 
la riscurile pe care le presupune utilizarea 
noilor tehnologii digitale în învățământul 
primar și secundar și chiar începând cu 
învățământul preșcolar; reamintește că 
minorii trebuie să beneficieze de o 
protecție specifică în ceea ce privește 
conținuturile digitale la care pot fi expuși, 
precum și în ceea ce privește potențiala 
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utilizare a datelor lor personale de către 
noile tehnologii, cum ar fi inteligența 
artificială, mai ales atunci când datele 
respective sunt comunicate în cadrul 
școlii sau al activităților de învățământ; 
afirmă că utilizarea instrumentelor 
digitale în educație are efecte negative 
dovedite asupra atenției, dezvoltării și 
capacităților elevilor; invită, în 
consecință, Comisia să limiteze 
implementarea inteligenței artificiale la 
învățământul superior și la cercetare, în 
cazul în care cursanții ar fi susceptibili să 
intre în contact cu aceasta;

Or. fr

Amendamentul 42
Marco Zullo

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să mențină și să 
promoveze multitudinea teoriilor de 
referință pe care să se bazeze dezvoltarea 
de sisteme de inteligență artificială;

Or. it

Amendamentul 43
Kim Van Sparrentak
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța formării de 
cadre cu un nivel ridicat de pregătire în 
domeniu, a includerii aspectelor etice în 
programa de învățământ, și a sprijinirii 
grupurilor subreprezentate în domeniu; 



PE650.362v01-00 26/67 AM\1202442RO.docx

RO

subliniază și importanța creării de 
stimulente pentru ca cadrele cu un nivel 
ridicat de pregătire să își caute de lucru în 
Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 44
Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază necesitatea crescândă 
de a asigura recunoașterea reciprocă a 
unui nivel minim de calificări 
profesionale în domeniul IA în întreaga 
Europă, câteva state membre 
diversificându-și oferta educațională 
legată de competențele IA și adoptând un 
curriculum specific pentru dezvoltatorii 
IA; subliniază necesitatea ca acestea să 
fie în conformitate cu lista de evaluare a 
orientărilor etice pentru o IA fiabilă; 
invită Comisia să dezvolte propunerea sa 
în Cartea albă privind IA, pentru a 
prezenta un cadru în acest sens;

Or. en

Amendamentul 45
Adriana Maldonado López

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită Comisiei să stabilească o 
metodă prin care producătorii de 
dispozitive care utilizează IA să controleze 
conținutul cu ajutorul unei etichete de 
date sau un mijloc similar care furnizează 
informații care permit utilizatorilor să ia 
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decizii libere și în cunoștință de cauză, 
având în vedere că multor elevi, fiind 
minori, trebuie să li se restricționeze 
accesul la un anumit conținut neadecvat, 
din cauza vârstei lor;

Or. es

Amendamentul 46
Marco Zullo

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. își exprimă preocuparea față de 
utilizarea, în anumite zone locale, a 
aplicațiilor de IA cu scopul identificării 
biometrice de la distanță; reamintește că 
utilizarea tehnologiilor de supraveghere 
intruzivă, în special în sectoare cu risc 
înalt, cum ar fi cel al educației, poate 
încălca drepturile fundamentale în ceea 
ce privește utilizarea datelor sensibile;

Or. it

Amendamentul 47
Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. îndeamnă statele membre care nu 
au făcut acest lucru să își modernizeze 
sistemele de educație cu un accent 
suplimentar pe materiile STIAM pentru 
ca elevii să dispună de un nivel minim de 
competențe necesare într-o societate cu 
un caracter digital tot mai pronunțat;

Or. en



PE650.362v01-00 28/67 AM\1202442RO.docx

RO

Amendamentul 48
Jordi Cañas, Svenja Hahn, Claudia Gamon

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că acest lucru poate duce la un acces inegal 
la date și la limitarea concurenței, 
restricționând opțiunile consumatorilor; 
solicită ca aceste date să fie comunicate 
autorităților publice competente, astfel 
încât să poată fi utilizate în elaborarea 
programelor de învățământ și a practicilor 
pedagogice (în special deoarece aceste 
servicii sunt achiziționate cu bani publici 
sau sunt oferite gratuit furnizorilor de 
învățământ public și deoarece educația este 
un bun comun);

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că acest lucru poate duce la un acces inegal 
la date și la limitarea concurenței, 
restricționând opțiunile consumatorilor; 
subliniază, în acest sens, importanța 
sprijinirii utilizării IA de către IMM-uri 
în sectorul educației, al culturii și al 
audiovizualului prin sprijin financiar și 
prin alte stimulente adecvate care nu 
implică o sarcină disproporționată și 
creează condiții de concurență echitabile; 
solicită ca datele utilizate de aplicațiile AI 
în sectorul educației să fie comunicate 
autorităților publice competente, astfel 
încât să poată fi utilizate, în conformitate 
cu normele europene privind protecția 
datelor și viața privată, precum și cu 
standardele etice, democratice și în 
materie de transparență, în elaborarea 
programelor de învățământ și a practicilor 
pedagogice (în special atunci când aceste 
servicii sunt achiziționate cu bani publici 
sau sunt oferite gratuit furnizorilor de 
învățământ public, având în vedere că 
educația este un bun comun);

Or. en

Amendamentul 49
Geoffroy Didier

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că acest lucru poate duce la un acces inegal 
la date și la limitarea concurenței, 
restricționând opțiunile consumatorilor; 
solicită ca aceste date să fie comunicate 
autorităților publice competente, astfel 
încât să poată fi utilizate în elaborarea 
programelor de învățământ și a practicilor 
pedagogice (în special deoarece aceste 
servicii sunt achiziționate cu bani publici 
sau sunt oferite gratuit furnizorilor de 
învățământ public și deoarece educația 
este un bun comun);

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
marile întreprinderi din domeniul High 
Tech, care sunt în situație de cvasi-
monopol și nu permit nicio partajare a 
capitalului lor informațional bazat pe 
captarea datelor personale relaționale și 
comportamentale ale persoanelor; 
subliniază că acest lucru conduce la un 
acces inegal la date, care limitează, cu 
siguranță, concurența, dar care creează și 
noi forme de putere și de dominație, 
deosebit de dăunătoare în ceea ce privește 
accesul la cunoaștere, la cultură și la 
educație; invită Comisia, în cooperare cu 
statele membre, să dezvolte infrastructuri 
alternative în materie de educație, de 
cloud privat și de smart working;

Or. fr

Amendamentul 50
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că acest lucru poate duce la un acces 
inegal la date și la limitarea concurenței, 
restricționând opțiunile consumatorilor; 
solicită ca aceste date să fie comunicate 
autorităților publice competente, astfel 
încât să poată fi utilizate în elaborarea 
programelor de învățământ și a practicilor 

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că această dependență poate avea drept 
consecință o pierdere a competențelor 
educative practice, independente de 
instrumentele digitale, și poate conduce, 
în timp, la subjugarea învățământului 
european de către actorii tehnologici din 
acest domeniu, ceea ce ar avea drept efect 
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pedagogice (în special deoarece aceste 
servicii sunt achiziționate cu bani publici 
sau sunt oferite gratuit furnizorilor de 
învățământ public și deoarece educația 
este un bun comun);

limitarea autonomiei consumatorilor 
individuali și instituționali, sau crearea 
unor inegalități între instituțiile care sunt 
dotate cu aceste tehnologii și cele care nu 
sunt; îndeamnă Comisia să lase statelor 
membre marjă de manevră pentru a 
reglementa utilizarea și implementarea 
noilor tehnologii digitale pe teritoriul lor, 
în funcție de caracteristicile lor specifice;

Or. fr

Amendamentul 51
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că acest lucru poate duce la un acces inegal 
la date și la limitarea concurenței, 
restricționând opțiunile consumatorilor; 
solicită ca aceste date să fie comunicate 
autorităților publice competente, astfel 
încât să poată fi utilizate în elaborarea 
programelor de învățământ și a practicilor 
pedagogice (în special deoarece aceste 
servicii sunt achiziționate cu bani publici 
sau sunt oferite gratuit furnizorilor de 
învățământ public și deoarece educația 
este un bun comun);

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că acest lucru poate duce la un acces inegal 
la date și la limitarea concurenței, 
restricționând opțiunile consumatorilor; 
solicită ca aceste date să fie accesibile 
publicului larg (conform principiilor 
accesului deschis, fără a aduce atingere 
legislației privind drepturile de autor și 
secretele comerciale) într-un mod 
standardizat, astfel încât să poată fi 
utilizate pentru evaluarea, îmbunătățirea 
și reelaborarea programelor de învățământ 
și a practicilor pedagogice; tehnologiile 
utilizate de furnizorii de educație publică 
sau achiziționate cu bani publici ar trebui 
să se bazeze pe o tehnologie cu sursă 
deschisă acolo unde este posibil;

Or. en

Amendamentul 52
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Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la faptul că școlile și alți furnizori de 
servicii publice devin din ce în ce mai 
dependenți de serviciile de tehnologie 
educațională, inclusiv de aplicațiile IA, 
furnizate de puține întreprinderi 
tehnologice; subliniază că acest lucru poate 
duce la un acces inegal la date și la 
limitarea concurenței, restricționând 
opțiunile consumatorilor; solicită ca aceste 
date să fie comunicate autorităților 
publice competente, astfel încât să poată fi 
utilizate în elaborarea programelor de 
învățământ și a practicilor pedagogice (în 
special deoarece aceste servicii sunt 
achiziționate cu bani publici sau sunt 
oferite gratuit furnizorilor de învățământ 
public și deoarece educația este un bun 
comun);

3. constată că școlile și alți furnizori 
de servicii publice utilizează din ce în ce 
mai mult serviciile de tehnologie 
educațională, inclusiv aplicațiile IA; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul 
că aceste tehnologii sunt oferite în prezent 
doar de puține întreprinderi tehnologice; 
subliniază că acest lucru poate duce la un 
acces inegal la date și la limitarea 
concurenței, restricționând opțiunile 
consumatorilor; solicită, prin urmare, 
investiții în companiile IT europene 
pentru a putea dezvolta tehnologiile 
necesare în Uniunea Europeană, precum 
și o strategie favorabilă privind datele 
care să permită acestor companii să 
includă în sistemele lor IA seturile de date 
necesare;

Or. en

Amendamentul 53
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la faptul că școlile și alți furnizori de 
servicii publice devin din ce în ce mai 
dependenți de serviciile de tehnologie 
educațională, inclusiv de aplicațiile IA, 
furnizate de puține întreprinderi 
tehnologice; subliniază că acest lucru poate 
duce la un acces inegal la date și la 
limitarea concurenței, restricționând 
opțiunile consumatorilor; solicită ca aceste 
date să fie comunicate autorităților 

3. subliniază că este important ca 
piața serviciilor tehnice utilizate în 
domeniile educative să fie caracterizată de 
concurență liberă și diversitatea 
furnizorilor; subliniază că acest lucru 
poate duce la un acces inegal la date și la 
limitarea concurenței, restricționând 
opțiunile consumatorilor; salută utilizarea 
datelor din aplicațiile IA folosite în 
sectorul public în elaborarea programelor 
de învățământ și a practicilor pedagogice;
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publice competente, astfel încât să poată fi 
utilizate în elaborarea programelor de 
învățământ și a practicilor pedagogice (în 
special deoarece aceste servicii sunt 
achiziționate cu bani publici sau sunt 
oferite gratuit furnizorilor de învățământ 
public și deoarece educația este un bun 
comun);

Or. sv

Amendamentul 54
Monika Beňová

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că acest lucru poate duce la un acces inegal 
la date și la limitarea concurenței, 
restricționând opțiunile consumatorilor; 
solicită ca aceste date să fie comunicate 
autorităților publice competente, astfel 
încât să poată fi utilizate în elaborarea 
programelor de învățământ și a practicilor 
pedagogice (în special deoarece aceste 
servicii sunt achiziționate cu bani publici 
sau sunt oferite gratuit furnizorilor de 
învățământ public și deoarece educația este 
un bun comun);

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că acest lucru poate duce la un acces inegal 
la date și la limitarea concurenței, 
restricționând opțiunile consumatorilor; 
solicită ca aceste date să fie comunicate 
autorităților publice competente, astfel 
încât să poată fi utilizate în elaborarea 
programelor de învățământ și a practicilor 
pedagogice (în special deoarece aceste 
servicii sunt achiziționate cu bani publici 
sau sunt oferite gratuit furnizorilor de 
învățământ public și deoarece educația este 
un bun comun); subliniază importanța 
includerii mai multor furnizori de IA 
pentru a facilita concurența și a extinde 
opțiunile consumatorilor; încurajează 
sistemele cu sursă deschisă pentru a 
stimula inovarea și progresele în UE;

Or. en

Amendamentul 55
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Dominik Tarczyński

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; 
subliniază că acest lucru poate duce la un 
acces inegal la date și la limitarea 
concurenței, restricționând opțiunile 
consumatorilor; solicită ca aceste date să 
fie comunicate autorităților publice 
competente, astfel încât să poată fi utilizate 
în elaborarea programelor de învățământ și 
a practicilor pedagogice (în special 
deoarece aceste servicii sunt achiziționate 
cu bani publici sau sunt oferite gratuit 
furnizorilor de învățământ public și 
deoarece educația este un bun comun);

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice educaționale s-ar putea confrunta 
cu o gamă limitată de aplicații IA; 
încurajează autoritățile publice să adopte 
o abordare inovatoare în ceea ce privește 
achizițiile publice, inclusiv prin 
parteneriate cu alte autorități publice, 
astfel încât să extindă gama de oferte 
făcute furnizorilor de educație publică din 
întreaga Europă; solicită ca datele să fie 
comunicate autorităților publice 
competente, astfel încât să poată fi utilizate 
în elaborarea programelor de învățământ și 
a practicilor pedagogice (în special 
deoarece aceste servicii sunt achiziționate 
cu bani publici sau sunt oferite gratuit 
furnizorilor de învățământ public și 
deoarece educația este un bun comun);

Or. en

Amendamentul 56
Marco Zullo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că acest lucru poate duce la un acces inegal 
la date și la limitarea concurenței, 
restricționând opțiunile consumatorilor; 
solicită ca aceste date să fie comunicate 
autorităților publice competente, astfel 

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că acest lucru poate duce la un acces inegal 
la date și la limitarea concurenței, 
restricționând opțiunile consumatorilor; 
solicită ca aceste date să fie accesibile, 
interoperabile, de înaltă calitate și să fie 
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încât să poată fi utilizate în elaborarea 
programelor de învățământ și a practicilor 
pedagogice (în special deoarece aceste 
servicii sunt achiziționate cu bani publici 
sau sunt oferite gratuit furnizorilor de 
învățământ public și deoarece educația este 
un bun comun);

comunicate autorităților publice 
competente, astfel încât să poată fi utilizate 
în elaborarea programelor de învățământ și 
a practicilor pedagogice (în special 
deoarece aceste servicii sunt achiziționate 
cu bani publici sau sunt oferite gratuit 
furnizorilor de învățământ public și 
deoarece educația este un bun comun);

Or. it

Amendamentul 57
Edina Tóth

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că acest lucru poate duce la un acces inegal 
la date și la limitarea concurenței, 
restricționând opțiunile consumatorilor; 
solicită ca aceste date să fie comunicate 
autorităților publice competente, astfel 
încât să poată fi utilizate în elaborarea 
programelor de învățământ și a practicilor 
pedagogice (în special deoarece aceste 
servicii sunt achiziționate cu bani publici 
sau sunt oferite gratuit furnizorilor de 
învățământ public și deoarece educația este 
un bun comun);

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că acest lucru poate duce la fragmentarea 
în continuare a pieței interne, la un acces 
inegal la date și la limitarea concurenței, 
restricționând opțiunile consumatorilor; 
solicită ca aceste date să fie comunicate 
autorităților publice competente, astfel 
încât să poată fi utilizate în elaborarea 
programelor de învățământ și a practicilor 
pedagogice (în special deoarece aceste 
servicii sunt achiziționate cu bani publici 
sau sunt oferite gratuit furnizorilor de 
învățământ public și deoarece educația este 
un bun comun);

Or. en

Amendamentul 58
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că acest lucru poate duce la un acces inegal 
la date și la limitarea concurenței, 
restricționând opțiunile consumatorilor; 
solicită ca aceste date să fie comunicate 
autorităților publice competente, astfel 
încât să poată fi utilizate în elaborarea 
programelor de învățământ și a practicilor 
pedagogice (în special deoarece aceste 
servicii sunt achiziționate cu bani publici 
sau sunt oferite gratuit furnizorilor de 
învățământ public și deoarece educația este 
un bun comun);

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că acest lucru poate duce la un acces inegal 
la date și la limitarea concurenței, 
restricționând opțiunile consumatorilor; 
solicită ca aceste date să fie comunicate 
autorităților publice competente, într-un 
mod care să respecte sfera privată, astfel 
încât să poată fi utilizate în elaborarea 
programelor de învățământ și a practicilor 
pedagogice (în special deoarece aceste 
servicii sunt achiziționate cu bani publici 
sau sunt oferite gratuit furnizorilor de 
învățământ public și deoarece educația este 
un bun comun);

Or. en

Amendamentul 59
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că acest lucru poate duce la un acces inegal 
la date și la limitarea concurenței, 
restricționând opțiunile consumatorilor; 
solicită ca aceste date să fie comunicate 
autorităților publice competente, astfel 
încât să poată fi utilizate în elaborarea 
programelor de învățământ și a practicilor 
pedagogice (în special deoarece aceste 
servicii sunt achiziționate cu bani publici 

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că acest lucru poate duce la un acces inegal 
la date și la limitarea concurenței, 
restricționând opțiunile consumatorilor; 
solicită ca aceste date să fie comunicate 
autorităților publice competente și să fie 
monitorizate de acestea, astfel încât să 
poată fi utilizate în elaborarea programelor 
de învățământ și a practicilor pedagogice 
(în special deoarece aceste servicii sunt 
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sau sunt oferite gratuit furnizorilor de 
învățământ public și deoarece educația este 
un bun comun);

achiziționate cu bani publici sau sunt 
oferite gratuit furnizorilor de învățământ 
public și deoarece educația este un bun 
comun);

Or. en

Amendamentul 60
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că acest lucru poate duce la un acces inegal 
la date și la limitarea concurenței, 
restricționând opțiunile consumatorilor; 
solicită ca aceste date să fie comunicate 
autorităților publice competente, astfel 
încât să poată fi utilizate în elaborarea 
programelor de învățământ și a practicilor 
pedagogice (în special deoarece aceste 
servicii sunt achiziționate cu bani publici 
sau sunt oferite gratuit furnizorilor de 
învățământ public și deoarece educația este 
un bun comun);

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 
publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; subliniază 
că acest lucru poate duce la un acces inegal 
și insuficient la date și la limitarea 
concurenței, restricționând opțiunile 
consumatorilor; solicită ca aceste date să 
fie comunicate autorităților publice 
competente, astfel încât să poată fi utilizate 
în elaborarea programelor de învățământ și 
a practicilor pedagogice (în special 
deoarece aceste servicii sunt achiziționate 
cu bani publici sau sunt oferite gratuit 
furnizorilor de învățământ public și 
deoarece educația este un bun comun);

Or. ro

Amendamentul 61
Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că școlile și alți furnizori de servicii 

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că doar puține întreprinderi 
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publice devin din ce în ce mai dependenți 
de serviciile de tehnologie educațională, 
inclusiv de aplicațiile IA, furnizate de 
puține întreprinderi tehnologice; 
subliniază că acest lucru poate duce la un 
acces inegal la date și la limitarea 
concurenței, restricționând opțiunile 
consumatorilor; solicită ca aceste date să 
fie comunicate autorităților publice 
competente, astfel încât să poată fi utilizate 
în elaborarea programelor de învățământ și 
a practicilor pedagogice (în special 
deoarece aceste servicii sunt achiziționate 
cu bani publici sau sunt oferite gratuit 
furnizorilor de învățământ public și 
deoarece educația este un bun comun);

tehnologice furnizează servicii 
tehnologice educaționale, inclusiv 
aplicații IA, că școlile și alți furnizori de 
servicii publice devin din ce în ce mai 
dependenți de ele; subliniază că acest lucru 
poate duce la un acces inegal la date și la 
limitarea concurenței, restricționând 
opțiunile consumatorilor; solicită ca aceste 
date să fie comunicate autorităților publice 
competente, astfel încât să poată fi utilizate 
în elaborarea programelor de învățământ și 
a practicilor pedagogice (în special 
deoarece aceste servicii sunt achiziționate 
cu bani publici sau sunt oferite gratuit 
furnizorilor de învățământ public și 
deoarece educația este un bun comun);

Or. en

Amendamentul 62
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că dependența de un 
număr mic de actori din domeniul 
tehnologiilor educative, astfel creată, ar 
putea dăuna unui număr mare de 
furnizori, producători de echipamente sau 
alți actori, atât în sectorul instrumentelor 
fizice, cât și în cel al producătorilor de 
competențe și de cunoștințe, inclusiv în 
ceea ce privește generația precedentă de 
instrumente informatice; că ar putea, mai 
mult, să conducă la un acces inechitabil 
la date și să limiteze concurența, 
restrângând opțiunile consumatorilor, iar 
aceste riscuri apar și în domeniul culturii; 
solicită ca aceste date să fie comunicate 
autorităților publice competente, astfel 
încât să poată fi utilizate în elaborarea 
programelor de învățământ și a practicilor 
pedagogice (în special deoarece aceste 
servicii sunt achiziționate cu bani publici 
sau sunt oferite gratuit furnizorilor de 



PE650.362v01-00 38/67 AM\1202442RO.docx

RO

învățământ public și deoarece educația 
este un bun comun);

Or. fr

Amendamentul 63
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește rolul fundamental 
jucat de om în transmiterea cunoștințelor, 
precum și riscul unui decalaj digital în 
ceea ce privește accesul la conținuturile 
educative digitale;

Or. fr

Amendamentul 64
Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea ca 
guvernele și instituțiile educaționale să 
regândească și să reelaboreze programele 
educaționale pentru a-i pregăti pe cei care 
studiază și pe consumatori pentru 
prezența crescândă a IA în toate aspectele 
activității umane;

Or. en

Amendamentul 65
Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă Comisia să combată 
practicile de piață care au drept rezultat 
un monopol nejustificat asupra colectării 
datelor și restricții privind accesul la date 
în domeniul serviciilor tehnologice 
educaționale; invită Comisia să asigure 
un acces echitabil al tuturor companiilor 
la date, în particular IMM-uri și companii 
culturale și creative, care joacă un rol 
esențial în sprijinirea coeziunii sociale și 
a diversității culturale în Europa, precum 
și a valorilor democratice;

Or. en

Amendamentul 66
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră, prin urmare, că 
utilizarea IA pentru dobândirea de 
cunoștințe și competențe este un 
instrument la care trebuie să se dea acces 
cât mai multor persoane, pentru a nu 
înrăutăți inegalitățile existente; 

Or. fr

Amendamentul 67
Geoffroy Didier

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța instituirii 
unui cadru adecvat referitor la atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru 

4. subliniază importanța instituirii 
unui cadru adecvat referitor la atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru 
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astfel de servicii în sectorul public, inclusiv 
pentru furnizorii de servicii de învățământ, 
cu scopul de asigura libertatea de alegere a 
consumatorilor și respectarea drepturilor 
fundamentale; subliniază necesitatea ca 
achizitorii publici să ia în considerare 
criterii specifice, cum ar fi nediscriminarea 
și confidențialitatea datelor, și, în special, 
atunci când achiziționează servicii pentru 
furnizorii de educație publică, implicarea 
educatorilor și a cursanților;

astfel de servicii în sectorul public, inclusiv 
pentru furnizorii de servicii de învățământ, 
cu scopul de asigura libertatea de alegere a 
consumatorilor și respectarea drepturilor 
fundamentale; subliniază necesitatea ca 
achizitorii publici să ia în considerare 
criterii specifice, cum ar fi nediscriminarea 
și confidențialitatea datelor, și, în special, 
atunci când achiziționează servicii pentru 
furnizorii de educație publică, implicarea 
educatorilor și a cursanților; solicită 
implementarea unui plan de cercetare și 
dezvoltare privind inteligența artificială 
axat pe educație, cunoaștere și cultură, 
care să poată opri exodul creierelor și al 
competențelor din Europa; cere, de 
asemenea, să se faciliteze dobândirea de 
competențe cognitive și să se reducă 
decalajul din societățile noaste provocat 
de deținerea de mijloace de dobândire a 
acestor competențe;

Or. fr

Amendamentul 68
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța instituirii 
unui cadru adecvat referitor la atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru 
astfel de servicii în sectorul public, inclusiv 
pentru furnizorii de servicii de învățământ, 
cu scopul de asigura libertatea de alegere a 
consumatorilor și respectarea drepturilor 
fundamentale; subliniază necesitatea ca 
achizitorii publici să ia în considerare 
criterii specifice, cum ar fi nediscriminarea 
și confidențialitatea datelor, și, în special, 
atunci când achiziționează servicii pentru 
furnizorii de educație publică, implicarea 
educatorilor și a cursanților;

4. subliniază importanța instituirii 
unui cadru adecvat referitor la atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru 
astfel de servicii în sectorul public, inclusiv 
pentru furnizorii de servicii de învățământ, 
cu scopul de asigura libertatea de alegere a 
consumatorilor și respectarea drepturilor 
fundamentale; subliniază necesitatea ca 
achizitorii publici să ia în considerare 
criterii specifice, cum ar fi nediscriminarea 
și confidențialitatea datelor, și, în special, 
atunci când achiziționează servicii pentru 
furnizorii de educație publică, implicarea 
educatorilor și a cursanților; subliniază 
necesitatea de a solicita implicarea în 
sector a companiilor tehnologice de toate 



AM\1202442RO.docx 41/67 PE650.362v01-00

RO

dimensiunile pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile;

Or. en

Amendamentul 69
Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța instituirii 
unui cadru adecvat referitor la atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru 
astfel de servicii în sectorul public, inclusiv 
pentru furnizorii de servicii de învățământ, 
cu scopul de asigura libertatea de alegere a 
consumatorilor și respectarea drepturilor 
fundamentale; subliniază necesitatea ca 
achizitorii publici să ia în considerare 
criterii specifice, cum ar fi nediscriminarea 
și confidențialitatea datelor, și, în special, 
atunci când achiziționează servicii pentru 
furnizorii de educație publică, implicarea 
educatorilor și a cursanților;

4. subliniază importanța instituirii 
unui cadru adecvat referitor la atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru 
astfel de servicii în sectorul public, inclusiv 
pentru furnizorii de servicii de învățământ, 
cu scopul de asigura libertatea de alegere a 
consumatorilor și respectarea drepturilor 
fundamentale; subliniază necesitatea ca 
achizitorii publici să ia în considerare 
criterii specifice, cum ar fi nediscriminarea, 
cele mai înalte standarde de protecție a 
confidențialității și a datelor, 
accesibilitatea pentru cursanții cu nevoi 
speciale și, în special, atunci când 
achiziționează servicii pentru furnizorii de 
educație publică, implicarea educatorilor și 
a cursanților;

Or. en

Amendamentul 70
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța instituirii 
unui cadru adecvat referitor la atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru 
astfel de servicii în sectorul public, inclusiv 
pentru furnizorii de servicii de învățământ, 

4. subliniază importanța elaborării de 
orientări referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru 
astfel de servicii în sectorul public, inclusiv 
pentru furnizorii de servicii de învățământ, 
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cu scopul de asigura libertatea de alegere a 
consumatorilor și respectarea drepturilor 
fundamentale; subliniază necesitatea ca 
achizitorii publici să ia în considerare 
criterii specifice, cum ar fi nediscriminarea 
și confidențialitatea datelor, și, în special, 
atunci când achiziționează servicii pentru 
furnizorii de educație publică, implicarea 
educatorilor și a cursanților;

cu scopul de asigura obiectivele 
educaționale relevante, libertatea de 
alegere a consumatorilor și respectarea 
drepturilor fundamentale; subliniază 
necesitatea ca achizitorii publici să ia în 
considerare criterii specifice legate de 
obiectivele educaționale relevante și care 
includ nediscriminarea și confidențialitatea 
datelor, și, în special, atunci când 
achiziționează servicii pentru furnizorii de 
educație publică, implicarea educatorilor, 
părinților și a cursanților;

Or. en

Amendamentul 71
Dominik Tarczyński

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța instituirii 
unui cadru adecvat referitor la atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru 
astfel de servicii în sectorul public, inclusiv 
pentru furnizorii de servicii de învățământ, 
cu scopul de asigura libertatea de alegere a 
consumatorilor și respectarea drepturilor 
fundamentale; subliniază necesitatea ca 
achizitorii publici să ia în considerare 
criterii specifice, cum ar fi nediscriminarea 
și confidențialitatea datelor, și, în special, 
atunci când achiziționează servicii pentru 
furnizorii de educație publică, implicarea 
educatorilor și a cursanților;

4. subliniază importanța dezvoltării 
cadrului de atribuire a contractelor de 
achiziții publice pentru astfel de servicii în 
sectorul public, inclusiv pentru furnizorii 
de servicii de învățământ, cu scopul de a 
asigura libertatea de alegere a 
consumatorilor și de a aprofunda piața, 
oferindu-le IMM-urilor posibilitatea de a 
participa la procedurile de achiziții pentru 
aplicațiile de IA; subliniază necesitatea ca 
achizitorii publici să ia în considerare 
criterii specifice, cum ar fi nediscriminarea 
și confidențialitatea datelor, și, în special, 
atunci când achiziționează servicii pentru 
furnizorii de educație publică, implicarea 
educatorilor și a cursanților;

Or. en

Amendamentul 72
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Claudia Gamon

Proiect de aviz
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Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța instituirii 
unui cadru adecvat referitor la atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru 
astfel de servicii în sectorul public, 
inclusiv pentru furnizorii de servicii de 
învățământ, cu scopul de asigura libertatea 
de alegere a consumatorilor și respectarea 
drepturilor fundamentale; subliniază 
necesitatea ca achizitorii publici să ia în 
considerare criterii specifice, cum ar fi 
nediscriminarea și confidențialitatea 
datelor, și, în special, atunci când 
achiziționează servicii pentru furnizorii de 
educație publică, implicarea educatorilor și 
a cursanților;

4. subliniază importanța valorizării 
depline a directivelor privind achizițiile 
publice și importanța formării 
corespunzătoare a achizitorilor publici, cu 
scopul de a asigura libertatea de alegere a 
consumatorilor și respectarea drepturilor 
fundamentale în cadrul procedurilor de 
achiziție de astfel de servicii în sectorul 
public; subliniază, în acest sens, 
necesitatea ca achizitorii publici să ia în 
considerare criterii specifice, cum ar fi 
nediscriminarea și confidențialitatea 
datelor, și, în special, atunci când 
achiziționează servicii pentru furnizorii de 
educație publică, implicarea educatorilor și 
a cursanților;

Or. en

Amendamentul 73
Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța instituirii 
unui cadru adecvat referitor la atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru 
astfel de servicii în sectorul public, inclusiv 
pentru furnizorii de servicii de învățământ, 
cu scopul de asigura libertatea de alegere a 
consumatorilor și respectarea drepturilor 
fundamentale; subliniază necesitatea ca 
achizitorii publici să ia în considerare 
criterii specifice, cum ar fi nediscriminarea 
și confidențialitatea datelor, și, în special, 
atunci când achiziționează servicii pentru 
furnizorii de educație publică, implicarea 
educatorilor și a cursanților;

4. subliniază importanța instituirii 
unui cadru adecvat referitor la atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru 
astfel de servicii în sectorul public, inclusiv 
pentru furnizorii de servicii de învățământ, 
creând condiții de concurență egale și 
echitabile pentru furnizorii de soluții de 
IA, cu scopul de a asigura libertatea de 
alegere a consumatorilor și respectarea 
drepturilor fundamentale; subliniază 
necesitatea ca achizitorii publici să ia în 
considerare criterii specifice, cum ar fi 
nediscriminarea și confidențialitatea 
datelor, și, în special, atunci când 
achiziționează servicii pentru furnizorii de 
educație publică, implicarea educatorilor și 
a cursanților;
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Or. en

Amendamentul 74
Marco Zullo

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța instituirii 
unui cadru adecvat referitor la atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru 
astfel de servicii în sectorul public, inclusiv 
pentru furnizorii de servicii de învățământ, 
cu scopul de asigura libertatea de alegere a 
consumatorilor și respectarea drepturilor 
fundamentale; subliniază necesitatea ca 
achizitorii publici să ia în considerare 
criterii specifice, cum ar fi nediscriminarea 
și confidențialitatea datelor, și, în special, 
atunci când achiziționează servicii pentru 
furnizorii de educație publică, implicarea 
educatorilor și a cursanților;

4. subliniază importanța instituirii 
unui cadru adecvat referitor la atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru 
astfel de servicii în sectorul public, inclusiv 
pentru furnizorii de servicii de învățământ, 
cu scopul de asigura transparența 
maximă, libertatea de alegere a 
consumatorilor și respectarea drepturilor 
fundamentale; subliniază necesitatea ca 
achizitorii publici să ia în considerare 
criterii specifice, cum ar fi nediscriminarea, 
durabilitatea mediului și confidențialitatea 
datelor, și, în special, atunci când 
achiziționează servicii pentru furnizorii de 
educație publică, implicarea educatorilor și 
a cursanților;

Or. it

Amendamentul 75
Adriana Maldonado López

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța instituirii 
unui cadru adecvat referitor la atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru 
astfel de servicii în sectorul public, inclusiv 
pentru furnizorii de servicii de învățământ, 
cu scopul de asigura libertatea de alegere a 
consumatorilor și respectarea drepturilor 
fundamentale; subliniază necesitatea ca 
achizitorii publici să ia în considerare 

4. subliniază importanța instituirii 
unui cadru adecvat referitor la atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru 
astfel de servicii în sectorul public, inclusiv 
pentru furnizorii de servicii de învățământ, 
cu scopul de asigura libertatea de alegere a 
consumatorilor și respectarea drepturilor 
fundamentale; subliniază necesitatea ca 
achizitorii publici să ia în considerare 
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criterii specifice, cum ar fi nediscriminarea 
și confidențialitatea datelor, și, în special, 
atunci când achiziționează servicii pentru 
furnizorii de educație publică, implicarea 
educatorilor și a cursanților;

criterii specifice, cum ar fi nediscriminarea, 
reglementarea etică privind 
confidențialitatea datelor și drepturile 
fundamentale, și, în special, atunci când 
achiziționează servicii pentru furnizorii de 
educație publică, implicarea educatorilor și 
a cursanților;

Or. es

Amendamentul 76
Monika Beňová

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța instituirii 
unui cadru adecvat referitor la atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru 
astfel de servicii în sectorul public, inclusiv 
pentru furnizorii de servicii de învățământ, 
cu scopul de asigura libertatea de alegere a 
consumatorilor și respectarea drepturilor 
fundamentale; subliniază necesitatea ca 
achizitorii publici să ia în considerare 
criterii specifice, cum ar fi nediscriminarea 
și confidențialitatea datelor, și, în special, 
atunci când achiziționează servicii pentru 
furnizorii de educație publică, implicarea 
educatorilor și a cursanților;

4. subliniază importanța instituirii 
unui cadru adecvat referitor la atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru 
astfel de servicii în sectorul public, inclusiv 
pentru furnizorii de servicii de învățământ, 
cu scopul de a asigura libertatea de alegere 
a consumatorilor și respectarea drepturilor 
fundamentale; subliniază necesitatea ca 
achizitorii publici să ia în considerare 
criterii specifice, cum ar fi diversitatea, 
nediscriminarea și confidențialitatea 
datelor, și, în special, atunci când 
achiziționează servicii pentru furnizorii de 
educație publică, implicarea educatorilor și 
a cursanților;

Or. en

Amendamentul 77
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. în ceea ce privește răspândirea de 
materiale false ultrarealiste și a altor 
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conținuturi nocive sau ilegale cu ajutorul 
IA, subliniază necesitatea finalizării 
directivei privind comerțul electronic, iar 
pe baza solidă creată de aceasta trebuie 
clarificat cadrul normativ și introduse, 
printre altele, norme mai eficace pentru 
combaterea conținutului nociv și ilegal, 
strategii mai eficiente pentru protecția 
minorilor și măsuri proactive și adecvate 
pentru ca prestatorii de servicii să prevină 
sistematic abuzurile din partea 
utilizatorilor, îndeosebi să combată 
difuzarea publică a acestui tip de 
conținut;

Or. en

Amendamentul 78
Kim Van Sparrentak
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește importanța 
promovării, încurajării și a sprijinirii, în 
mod adaptat și favorabil incluziunii, a 
unui nivel de alfabetizare în materie de 
mass-media, mijloace digitale și 
informații, care să permită o evaluare și 
utilizare competente și critice ale 
sistemelor algoritmice;

Or. en

Amendamentul 79
Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. încurajează stabilirea unor 
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orientări pentru achizițiile publice de 
soluții de IA, pentru a asigura 
răspunderea, transparența și 
sustenabilitatea;

Or. en

Amendamentul 80
Stéphanie Yon-Courtin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual; solicită 
interzicerea moderării generalizate și a 
filtrelor automate de conținut;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 81
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual; solicită 
interzicerea moderării generalizate și a 
filtrelor automate de conținut;

eliminat

Or. en

Amendamentul 82
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Monika Beňová

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual; solicită interzicerea 
moderării generalizate și a filtrelor 
automate de conținut;

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual; solicită interzicerea 
moderării generalizate și a filtrelor 
automate de conținut; atrage atenția 
asupra cerințelor principale față de 
aplicațiile IA, cum ar fi răspunderea, 
inclusiv posibilitatea de a efectua audituri 
și de a raporta efectele negative; 
subliniază că transparența ar trebui să 
includă, de asemenea, trasabilitatea 
sistemelor relevante și posibilitatea de a le 
explica; reamintește că aplicațiile de IA 
trebuie să respecte protocoale de 
siguranță interne și externe, care trebuie 
să fie exacte și solide din punct de vedere 
tehnic; aceste condiții trebuie să se aplice, 
în egală măsură, situațiilor de funcționare 
normală, situațiilor necunoscute și celor 
imprevizibile;

Or. en

Amendamentul 83
Dominik Tarczyński

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual; solicită 
interzicerea moderării generalizate și a 
filtrelor automate de conținut;

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual, ceea ce poate duce 
la eliminarea din greșeală a conținutului 
legitim; observă că, dacă nu conțin 
metode satisfăcătoare de asigurare a 
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transparenței și sisteme pe deplin 
accesibile de asigurare a răspunderii, 
sistemele automatizate nu vor proteja în 
mod corespunzător drepturile 
utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 84
Geoffroy Didier

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual; solicită 
interzicerea moderării generalizate și a 
filtrelor automate de conținut;

5. subliniază că mijloacele 
automatizate de retragere a operelor 
protejate de dreptul de autor publicate pe 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual ar trebui să facă 
obiectul unei standardizări la nivel 
european, pentru a garanta buna lor 
funcționare, atât pentru utilizatori, cât și 
pentru deținătorii drepturilor;

Or. fr

Amendamentul 85
Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual; solicită 
interzicerea moderării generalizate și a 
filtrelor automate de conținut;

5. subliniază că, în conformitate cu 
dispozițiile juridice în vigoare, 
tehnologiile bazate pe inteligența 
artificială pot să reprezinte un instrument 
pertinent și eficient în lupta împotriva 
conținutului ilegal online; subliniază că 
aceste tehnologii trebuie utilizate în mod 
proporțional, cu măsuri de protecție, și 
trebuie să garanteze respectarea 
drepturilor fundamentale;
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Or. en

Amendamentul 86
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual; solicită 
interzicerea moderării generalizate și a 
filtrelor automate de conținut;

5. subliniază că mijloacele 
automatizate de eliminare a conținutului 
ilegal de pe platformele online pe care este 
partajat conținutul audiovizual nu trebuie 
să împiedice utilizarea legitimă a 
materialelor supuse drepturilor de autor; 
reamintește principiul stabilit de mult 
timp prin care se interzic, în temeiul 
articolului 15 din Directiva 2000/31/CE, 
obligațiile generale de monitorizare;

Or. en

Amendamentul 87
Alex Agius Saliba

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual; solicită 
interzicerea moderării generalizate și a 
filtrelor automate de conținut;

5. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 15 din Directiva privind comerțul 
electronic, nu trebuie să existe măsuri de 
monitorizare generală, iar monitorizarea 
unor anumite tipuri de conținut pentru 
serviciile audiovizuale trebuie să respecte 
excepțiile prevăzute în legislația 
europeană;

Or. en

Amendamentul 88
Brando Benifei
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual; solicită 
interzicerea moderării generalizate și a 
filtrelor automate de conținut;

5. reamintește că nu trebuie să existe 
o monitorizare generală a conținutului 
audiovizual, în conformitate cu articolul 
15 din Directiva privind comerțul 
electronic1a;

_________________
1a Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 
2000 privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Amendamentul 89
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual; solicită 
interzicerea moderării generalizate și a 
filtrelor automate de conținut;

5. subliniază că mijloacele 
automatizate actuale de eliminare a 
conținutului ilegal din platformele online 
pe care este partajat conținutul audiovizual 
nu sunt întotdeauna suficiente;

Or. sv

Amendamentul 90
Maria da Graça Carvalho
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual; solicită 
interzicerea moderării generalizate și a 
filtrelor automate de conținut;

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual;

Or. en

Amendamentul 91
Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual; solicită 
interzicerea moderării generalizate și a 
filtrelor automate de conținut;

5. subliniază importanța unei 
îmbunătățiri continue a mijloacelor 
automatizate actuale de eliminare a 
conținutului ilegal din platformele online 
pe care este partajat conținutul audiovizual;

Or. en

Amendamentul 92
Edina Tóth

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual; solicită 

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual; observă că nici 
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interzicerea moderării generalizate și a 
filtrelor automate de conținut;

Directiva privind comerțul electronic1a, 
nici Directiva revizuită a serviciilor mass-
media audiovizuale2a prind platformele de 
partajare a materialelor video nu impun o 
obligație generală de monitorizare; 
solicită, în acest sens, menținerea 
interdicției ce vizează moderarea 
generalizată și filtrele automate de 
conținut;

_________________
1a Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 
2000 privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic).
2a Directiva (UE) 2018/1808 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 noiembrie 2018 de modificare a 
Directivei 2010/13/UE privind 
coordonarea anumitor dispoziții stabilite 
prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative în cadrul statelor membre 
cu privire la furnizarea de servicii mass-
media audiovizuale („Directiva serviciilor 
mass-media audiovizuale”) având în 
vedere evoluția realităților pieței.

Or. en

Amendamentul 93
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual; solicită interzicerea 
moderării generalizate și a filtrelor 
automate de conținut;

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal și cu 
caracter dezinformator, care ar putea să 
blocheze în mod nejustificat conținutul 
legitim; solicită interzicerea moderării 
generalizate și a filtrelor automate de 
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conținut;

Or. en

Amendamentul 94
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual; solicită interzicerea 
moderării generalizate și a filtrelor 
automate de conținut;

5. subliniază lipsa de fiabilitate a 
mijloacelor automatizate actuale de 
eliminare a conținutului ilegal din 
platformele online pe care este partajat 
conținutul audiovizual; solicită interzicerea 
moderării generalizate și a filtrelor 
automate de conținut pentru evitarea 
diseminării conținutului ilegal din 
platformele online;

Or. ro

Amendamentul 95
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că mijloacele 
automatizate de eliminare a conținutului 
ilegal de pe platformele online constituie 
un instrument eficace de protecție 
împotriva acestui tip de conținut; 
îndeamnă, prin urmare, operatorii de 
platforme să elimine fără întârziere 
conținutul ilegal și să-l transmită 
sistematic autorităților de aplicare a legii 
în vederea urmăririi penale, inclusiv 
metadatele necesare în acest scop;

Or. en
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Amendamentul 96
Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită condiții de concurență 
echitabile și un echilibru just între 
prestatorii de servicii audiovizuale și 
platformele online;

Or. en

Amendamentul 97
Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază importanța 
supravegherii umane a instalării 
tehnologiilor bazate pe IA, pentru a 
garanta respectarea drepturilor omului, 
principiile etice și utilizarea corectă a 
algoritmilor, astfel încât să se evite 
soluțiile părtinitoare; reamintește că 
finanțarea din partea UE ar trebui să 
sprijine în special soluțiile bazate pe IA 
care respectă Orientările etice;

Or. en

Amendamentul 98
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită ca algoritmii de 6. solicită ca algoritmii de 
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recomandare și marketingul personalizat de 
pe platformele audiovizuale, inclusiv 
platformele de streaming video și 
platformele de știri, să fie transparenți, 
pentru a oferi consumatorilor informații cu 
privire la aceste procese și astfel încât 
serviciile personalizate să nu fie 
discriminatorii; subliniază necesitatea de a 
garanta și a pune în aplicare în mod 
corespunzător dreptul utilizatorilor de a 
renunța la serviciile recomandate și 
personalizate;

recomandare și marketingul personalizat de 
pe platformele audiovizuale, inclusiv 
platformele de streaming video și 
platformele de știri, să fie transparenți, 
pentru a oferi consumatorilor informații cu 
privire la aceste procese și astfel încât 
serviciile personalizate să nu fie 
discriminatorii; subliniază necesitatea de a 
garanta și a pune în aplicare în mod 
corespunzător dreptul utilizatorilor de a 
renunța la serviciile recomandate și 
personalizate; subliniază, în acest sens, că 
utilizatorilor trebuie să li se ofere 
explicații clare și inteligibile, în special cu 
privire la datele utilizate, scopul 
algoritmului, personalizare, rezultatele 
sale și posibilele pericole, în conformitate 
cu principiile explicației, echității și 
responsabilității; invită Comisia să aibă în 
vedere adoptarea unor norme specifice 
privind siguranța produselor și 
răspunderea conexă atunci când 
aplicațiile bazate pe IA sunt utilizate în 
învățământ, având în vedere riscul ridicat 
la care sunt expuși utilizatorii, de exemplu 
elevii, studenții și alte tipuri de cursanți;

Or. en

Amendamentul 99
Monika Beňová

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită ca algoritmii de 
recomandare și marketingul personalizat de 
pe platformele audiovizuale, inclusiv 
platformele de streaming video și 
platformele de știri, să fie transparenți, 
pentru a oferi consumatorilor informații cu 
privire la aceste procese și astfel încât 
serviciile personalizate să nu fie 
discriminatorii; subliniază necesitatea de a 
garanta și a pune în aplicare în mod 
corespunzător dreptul utilizatorilor de a 

6. solicită ca algoritmii de 
recomandare și marketingul personalizat de 
pe platformele audiovizuale, inclusiv 
platformele de streaming video și 
platformele de știri, să fie transparenți, 
pentru a oferi consumatorilor informații cu 
privire la aceste procese și astfel încât 
serviciile personalizate să nu fie 
discriminatorii; subliniază necesitatea de a 
garanta și a pune în aplicare în mod 
corespunzător dreptul utilizatorilor de a 
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renunța la serviciile recomandate și 
personalizate;

renunța la serviciile recomandate și 
personalizate; recunoaște importanța 
protecției vieții private a consumatorilor 
din UE; solicită să fie elaborate 
mecanisme de monitorizare a respectării 
drepturilor consumatorilor de a-și da 
consimțământul în cunoștință de cauză și 
de a dispune de libertatea de alegere 
atunci când își pun la dispoziție datele;

Or. en

Amendamentul 100
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită ca algoritmii de 
recomandare și marketingul personalizat 
de pe platformele audiovizuale, inclusiv 
platformele de streaming video și 
platformele de știri, să fie transparenți, 
pentru a oferi consumatorilor informații 
cu privire la aceste procese și astfel încât 
serviciile personalizate să nu fie 
discriminatorii; subliniază necesitatea de a 
garanta și a pune în aplicare în mod 
corespunzător dreptul utilizatorilor de a 
renunța la serviciile recomandate și 
personalizate;

6. subliniază că este important ca 
consumatorii să aibă acces la informațiile 
cu privire la sistemele de recomandări și 
marketing personalizat de pe platformele 
audiovizuale, inclusiv platformele de 
streaming video și platformele de știri; 
subliniază necesitatea de a garanta și a 
pune în aplicare în mod corespunzător 
dreptul utilizatorilor de a renunța la 
serviciile recomandate și personalizate; 
subliniază că măsurile de asigurare a 
transparenței și posibilitatea de a exclude 
recomandările personale trebuie să fie 
proporționale și să țină seama de costurile 
de punere în aplicare a IMM-urilor;

Or. sv

Amendamentul 101
Dominik Tarczyński

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul
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6. solicită ca algoritmii de 
recomandare și marketingul personalizat de 
pe platformele audiovizuale, inclusiv 
platformele de streaming video și 
platformele de știri, să fie transparenți, 
pentru a oferi consumatorilor informații cu 
privire la aceste procese și astfel încât 
serviciile personalizate să nu fie 
discriminatorii; subliniază necesitatea de a 
garanta și a pune în aplicare în mod 
corespunzător dreptul utilizatorilor de a 
renunța la serviciile recomandate și 
personalizate;

6. solicită ca algoritmii de 
recomandare și marketingul personalizat de 
pe platformele audiovizuale, inclusiv 
platformele de streaming video și 
platformele de știri, să fie transparenți, 
pentru a oferi consumatorilor informații cu 
privire la aceste procese și astfel încât 
serviciile personalizate să nu fie 
discriminatorii, în conformitate cu 
Regulamentul privind platformele pentru 
întreprinderi și cu Directiva omnibus 
privind îmbunătățirea protecției 
consumatorilor, adoptate recent;

Or. en

Amendamentul 102
Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită ca algoritmii de 
recomandare și marketingul personalizat de 
pe platformele audiovizuale, inclusiv 
platformele de streaming video și 
platformele de știri, să fie transparenți, 
pentru a oferi consumatorilor informații cu 
privire la aceste procese și astfel încât 
serviciile personalizate să nu fie 
discriminatorii; subliniază necesitatea de a 
garanta și a pune în aplicare în mod 
corespunzător dreptul utilizatorilor de a 
renunța la serviciile recomandate și 
personalizate;

6. solicită ca algoritmii de 
recomandare și marketingul personalizat de 
pe platformele audiovizuale, inclusiv 
platformele de streaming video și 
platformele de știri, precum și platformele 
care difuzează conținut cultural și creativ 
să fie transparente, pentru a oferi 
consumatorilor și utilizatorilor informații 
cu privire la aceste procese și astfel încât 
serviciile personalizate să nu fie 
discriminatorii; subliniază necesitatea de a 
garanta și a pune în aplicare în mod 
corespunzător dreptul utilizatorilor de a 
renunța cu ușurință și reversibil la 
serviciile recomandate și personalizate;

Or. en

Amendamentul 103
Maria Grapini

Proiect de aviz



AM\1202442RO.docx 59/67 PE650.362v01-00

RO

Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită ca algoritmii de 
recomandare și marketingul personalizat de 
pe platformele audiovizuale, inclusiv 
platformele de streaming video și 
platformele de știri, să fie transparenți, 
pentru a oferi consumatorilor informații cu 
privire la aceste procese și astfel încât 
serviciile personalizate să nu fie 
discriminatorii; subliniază necesitatea de a 
garanta și a pune în aplicare în mod 
corespunzător dreptul utilizatorilor de a 
renunța la serviciile recomandate și 
personalizate;

6. solicită ca algoritmii de 
recomandare și marketingul personalizat de 
pe platformele audiovizuale, inclusiv 
platformele de streaming video și 
platformele de știri, să fie transparenți, 
pentru a oferi consumatorilor informații 
corecte și complete cu privire la aceste 
procese și astfel încât serviciile 
personalizate să nu fie discriminatorii și 
incomplete; subliniază necesitatea de a 
garanta și a pune în aplicare în mod 
corespunzător dreptul utilizatorilor de a 
renunța la serviciile recomandate și 
personalizate;

Or. ro

Amendamentul 104
Adriana Maldonado López

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită ca algoritmii de 
recomandare și marketingul personalizat de 
pe platformele audiovizuale, inclusiv 
platformele de streaming video și 
platformele de știri, să fie transparenți, 
pentru a oferi consumatorilor informații cu 
privire la aceste procese și astfel încât 
serviciile personalizate să nu fie 
discriminatorii; subliniază necesitatea de a 
garanta și a pune în aplicare în mod 
corespunzător dreptul utilizatorilor de a 
renunța la serviciile recomandate și 
personalizate;

6. solicită ca algoritmii de 
recomandare și marketingul personalizat de 
pe platformele audiovizuale, inclusiv 
platformele de streaming video și 
platformele de știri, să fie transparenți, 
pentru a oferi consumatorilor informații 
corecte cu privire la aceste procese și 
conținut și astfel încât serviciile 
personalizate să nu fie discriminatorii; 
subliniază necesitatea de a garanta și a 
pune în aplicare în mod corespunzător 
dreptul utilizatorilor de a renunța la 
serviciile recomandate și personalizate;

Or. es

Amendamentul 105
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Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită ca algoritmii de 
recomandare și marketingul personalizat de 
pe platformele audiovizuale, inclusiv 
platformele de streaming video și 
platformele de știri, să fie transparenți, 
pentru a oferi consumatorilor informații cu 
privire la aceste procese și astfel încât 
serviciile personalizate să nu fie 
discriminatorii; subliniază necesitatea de a 
garanta și a pune în aplicare în mod 
corespunzător dreptul utilizatorilor de a 
renunța la serviciile recomandate și 
personalizate;

6. solicită ca algoritmii de 
recomandare și marketingul personalizat de 
pe platformele audiovizuale, inclusiv 
platformele de streaming video și 
platformele de știri, să fie transparenți și 
ușor de recunoscut, pentru a oferi 
consumatorilor informații cu privire la 
aceste procese și astfel încât serviciile 
personalizate să nu fie discriminatorii; 
subliniază necesitatea de a garanta și a 
pune în aplicare în mod corespunzător 
dreptul utilizatorilor de a renunța la 
serviciile recomandate și personalizate;

Or. en

Amendamentul 106
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită ca algoritmii de 
recomandare și marketingul personalizat de 
pe platformele audiovizuale, inclusiv 
platformele de streaming video și 
platformele de știri, să fie transparenți, 
pentru a oferi consumatorilor informații cu 
privire la aceste procese și astfel încât 
serviciile personalizate să nu fie 
discriminatorii; subliniază necesitatea de a 
garanta și a pune în aplicare în mod 
corespunzător dreptul utilizatorilor de a 
renunța la serviciile recomandate și 
personalizate;

6. solicită ca algoritmii de 
recomandare și marketingul personalizat de 
pe platformele audiovizuale, inclusiv 
platformele de streaming video și 
platformele de știri, să conțină explicații 
clare, pentru a oferi consumatorilor 
informații cu privire la aceste procese și 
astfel încât serviciile personalizate să nu fie 
discriminatorii; subliniază necesitatea de a 
garanta și a pune în aplicare în mod 
corespunzător dreptul utilizatorilor de a 
renunța la serviciile recomandate și 
personalizate;

Or. en
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Amendamentul 107
Adriana Maldonado López

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită ca platformele 
audiovizuale să fie responsabile pentru 
conținutul lor pentru a preveni încălcarea 
drepturilor consumatorilor și elevilor, 
asigurând protecția drepturilor lor 
fundamentale, și pentru a preveni știrile 
false și dezinformarea;

Or. es

Amendamentul 108
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. întrucât instrumentele automate de 
traducere au progresat atât de mult, este 
necesar să fie încurajați furnizorii de 
conținuturi și platformele digitale cu plată 
să furnizeze subtitrări ale programelor 
educative și culturale, în limbile Uniunii 
Europene.

Or. fr

Amendamentul 109
Kim Van Sparrentak
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. observă că accesul la date 
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reprezintă o dificultate cu care se 
confruntă părțile interesate și care ar 
putea afecta conceperea unui ecosistem 
bazat pe IA; atrage atenția asupra actelor 
legislative anacronice, cum este Directiva 
96/9/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 11 martie 1996 privind 
protecția juridică a bazelor de date, și 
asupra apelurilor de eliminare a acestora;

Or. en

Amendamentul 110
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că inteligența 
artificială ar putea fi un instrument 
perfect care să permită unui număr mare 
de utilizatori să se bucure de la distanță 
de patrimoniul cultural public (de 
exemplu, de expoziții sau muzee), pentru 
a se informa, a-și satisface curiozitatea, 
dar și pentru a efectua cercetări; 
încurajează, prin urmare, instituțiile 
culturale să valorifice potențialul oferit de 
IA pentru a pune la dispoziția publicului 
larg conținuturilor de care dispun;

Or. en

Amendamentul 111
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
în numele Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. propune ca conținutul audiovizual 
destinat învățământului să fie catalogat și 
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clasificat pe categorii de vârstă, pentru a 
facilita alegerea eficientă a celor mai 
potrivite materiale;

Or. en

Amendamentul 112
Dominik Tarczyński

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. observă că aplicarea IA în 
procedurile de control vamal ar putea 
contribui la eforturile de prevenire a 
traficului ilicit cu obiecte din patrimoniul 
cultural, îndeosebi pentru a completa 
sistemele care le permit autorităților 
vamale să-și axeze eforturile și resursele 
pe obiectele care prezintă riscul cel mai 
ridicat;

Or. en

Amendamentul 113
Monika Beňová

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. atrage atenția asupra necesității de 
a fi îmbunătățite competențele digitale ale 
învățătorilor, cursanților și ale societății 
în general, ținând seama totodată de 
„Europa pregătită pentru era digitală”; 
subliniază că soluțiile, produsele și 
serviciile bazate pe IA, destinate 
sectorului public și, mai ales, 
învățământului, trebuie să se axeze pe 
oameni și să se bazeze pe principiul 
dirijării de către om; constată faptul că 
dimensiunea pieței IA este de aproximativ 
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664 de milioane USD, fiind preconizată o 
creștere până la 38,8 miliarde USD până 
în 2025; se așteaptă ca UE să-și 
intensifice acțiunile de promovare a 
investițiilor în soluții de IA noi și a 
finanțării acestora; subliniază necesitatea 
consolidării constante a pieței unice și a 
evitării fragmentării acesteia; subliniază 
că serviciile IA trebuie integrate în 
Strategia pentru piața unică digitală;

Or. en

Amendamentul 114
Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că consumatorii trebuie 
să fie informați atunci când 
interacționează cu un proces decizional 
automatizat, iar opțiunile și acțiunile 
consumatorilor nu trebuie limitate; 
subliniază că trebuie combătută utilizarea 
mecanismelor bazate pe IA pentru 
monitorizarea comercială a 
consumatorilor, chiar dacă este vorba 
despre „servicii gratuite”, și trebuie 
asigurată, în aceste cazuri, respectarea 
strictă a drepturilor fundamentale și a 
RGPD; toate modificările normative 
trebuie să țină seama de impactul asupra 
consumatorilor vulnerabili.

Or. en

Amendamentul 115
Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. atrage atenția asupra faptului că, 
dacă sunt comercializate, obiectele de 
creație realizate de IA ar putea crea 
denaturări în sectorul cultural și creativ, 
afectând prețurile și remunerația în 
detrimentul creatorilor umani.

Or. en

Amendamentul 116
Adriana Maldonado López

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că introducerea, 
dezvoltarea și implementarea IA trebuie 
să faciliteze utilizarea instrumentelor de 
acces la conținutul audiovizual de către 
consumatorii și elevii care prezintă o 
formă de dizabilitate;

Or. es

Amendamentul 117
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. este necesar ca platformele digitale 
cu plată să fie încurajate să ofere accesul 
la programele lor în toate limbile în care 
sunt difuzate conținuturile lor în Europa, 
adică fără a bloca accesul la anumite 
limbi în funcție de situația geografică a 
consumatorului, atunci când versiunea 
orală sau scrisă este disponibilă pentru 
alte țări de difuzare.
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Or. fr

Amendamentul 118
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. sprijină utilizarea IA în legătură 
cu difuzarea pe internet a textelor și a 
manuscriselor, mai ales a celor vechi, 
pentru a le feri de distrugere, dar și 
pentru a le pune la dispoziția unui număr 
mare de utilizatori, inclusiv a 
cercetătorilor, experților și oamenilor de 
știință.

Or. en

Amendamentul 119
Monika Beňová

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită autoritățile și prestatorii 
privați de servicii de învățământ să 
includă în programele de învățământ 
conținuturi pentru dezvoltarea 
competențelor digitale într-o societate tot 
mai digitalizată și subliniază necesitatea 
perfecționării forței de muncă viitoare; 
recunoaște utilitatea previziunilor care 
identifică profesiile ce vor fi afectate de 
tehnologiile digitale, precum 
automatizarea, digitalizarea și IA.

Or. en

Amendamentul 120
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Adriana Maldonado López

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază că sistemele IA care 
sunt dezvoltate, implementate și utilizate 
în Uniunea Europeană, în oricare dintre 
cele trei sectoare menționate în acest 
raport, trebuie să reflecte diversitatea 
culturală și multilingvismul UE.

Or. es


