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Amendamentul 1
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește potențialul IA de a 
furniza servicii inovatoare pentru 
întreprinderi, consumatori și sectorul 
public; subliniază că dezvoltarea și 
utilizarea IA pe piața internă va depinde de 
existența unui sistem echilibrat și eficace 
de drepturi de proprietate intelectuală 
(DPI);

1. reamintește potențialul IA de a 
furniza servicii inovatoare pentru 
întreprinderi, consumatori și sectorul 
public; subliniază rolul esențial pe care îl 
pot juca tehnologiile de IA în digitalizarea 
economiei în multe sectoare, cum ar fi 
industria, asistența medicală, construcțiile 
și transporturile, ceea ce conduce la noi 
modele de afaceri; subliniază că Uniunea 
trebuie să adopte în mod activ evoluțiile 
din acest domeniu pentru a promova piața 
unică digitală; subliniază că dezvoltarea și 
utilizarea IA pe piața internă va depinde de 
existența unui sistem echilibrat și eficace 
de drepturi de proprietate intelectuală 
(DPI);

Or. en

Amendamentul 2
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește potențialul IA de a 
furniza servicii inovatoare pentru 
întreprinderi, consumatori și sectorul 
public; subliniază că dezvoltarea și 
utilizarea IA pe piața internă va depinde de 
existența unui sistem echilibrat și eficace 
de drepturi de proprietate intelectuală 
(DPI);

1. reamintește potențialul IA de a 
furniza servicii inovatoare pentru 
întreprinderi, consumatori și sectorul 
public; subliniază că dezvoltarea și 
utilizarea IA pe piața internă va depinde de 
existența unui sistem sigur, echilibrat și 
eficace de drepturi de proprietate 
intelectuală (DPI);

Or. ro
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Amendamentul 3
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Karen Melchior, Dita Charanzová, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește potențialul IA de a 
furniza servicii inovatoare pentru 
întreprinderi, consumatori și sectorul 
public; subliniază că dezvoltarea și 
utilizarea IA pe piața internă va depinde de 
existența unui sistem echilibrat și eficace 
de drepturi de proprietate intelectuală 
(DPI);

1. reamintește potențialul IA de a 
furniza servicii inovatoare pentru 
întreprinderi, consumatori și sectorul 
public; subliniază că dezvoltarea și 
utilizarea IA pe piața internă va beneficia 
de existența unui sistem echilibrat și 
eficace de drepturi de proprietate 
intelectuală (DPI);

Or. en

Amendamentul 4
Marco Campomenosi

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că orice intervenție 
normativă privind DPI asupra IA ar 
trebui combinată cu inițiative de 
promovare a accesului la date de calitate 
pentru întreprinderi nou-înființate și 
IMM-uri, care în prezent se confruntă cu 
importante probleme, comparativ cu 
marile societăți;

Or. en

Amendamentul 5
Clara Aguilera, Maria Grapini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado 
López

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că este important să se 
diferențieze între aplicațiile sau algoritmii 
de IA, produsele și tehnologia generată de 
IA, bazele de date și datele individuale 
generate de IA, toate acestea necesitând 
regimuri diferite de drepturi de 
proprietate intelectuală;

Or. en

Amendamentul 6
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește importanța modelului 
din sursă deschisă, care oferă 
consumatorilor mai multă libertate, 
permițând evitarea unei fidelizări forțate 
de către o singură companie;

Or. en

Amendamentul 7
Ivan Štefanec

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de părere că tehnologiile 
disruptive cum este IA le oferă atât 
întreprinderilor mici, cât și celor de mari 
dimensiuni oportunitatea de a dezvolta 
produse lidere de piață; consideră că toate 
întreprinderile ar trebui să beneficieze de o 
protecție a DPI la fel de eficientă și de 
eficace;

2. este de părere că tehnologiile 
disruptive cum este IA le oferă atât 
întreprinderilor mici, cât și celor de mari 
dimensiuni oportunitatea de a dezvolta 
produse lidere de piață, cu condiția să fie 
asigurată o coexistență echilibrată între 
diferiții actori pe piața unică digitală; 
consideră că toate întreprinderile ar trebui 
să beneficieze de o protecție a DPI la fel de 
eficientă și de eficace, care să protejeze și 
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să încurajeze inovarea și creativitatea; 
subliniază importanța tehnologiilor IA 
pentru a permite o gestionare mai 
transparentă, mai eficientă și mai fiabilă 
a aspectelor legate de IP ale tranzacțiilor, 
în special prin intermediul contractelor 
inteligente bazate pe IA, care sunt 
capabile să accelereze tranzacțiile cu IP și 
să reducă la minimum costurile de 
tranzacție; subliniază că este necesar ca 
proprietarul datelor să fie întotdeauna 
cunoscut, date fiind volumele tot mai mari 
de date folosite de IA, subliniază că IA ar 
trebui să fie supusă controlului uman și 
că decizia finală ar trebui să fie 
întotdeauna luată de factorul uman;

Or. en

Amendamentul 8
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de părere că tehnologiile 
disruptive cum este IA le oferă atât 
întreprinderilor mici, cât și celor de mari 
dimensiuni oportunitatea de a dezvolta 
produse lidere de piață; consideră că toate 
întreprinderile ar trebui să beneficieze de o 
protecție a DPI la fel de eficientă și de 
eficace;

2. este de părere că tehnologiile 
disruptive cum este IA le oferă atât 
întreprinderilor mici, cât și celor de mari 
dimensiuni oportunitatea de a dezvolta 
produse lidere de piață; consideră că toate 
întreprinderile ar trebui să beneficieze de o 
protecție a DPI la fel de eficientă și de 
eficace pentru dezvoltarea și aplicarea de 
tehnologii de IA, pentru a stimula astfel 
apariția de IMM-uri europene cu un 
important avantaj competitiv în Uniune;

Or. en

Amendamentul 9
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
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Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de părere că tehnologiile 
disruptive cum este IA le oferă atât 
întreprinderilor mici, cât și celor de mari 
dimensiuni oportunitatea de a dezvolta 
produse lidere de piață; consideră că toate 
întreprinderile ar trebui să beneficieze de o 
protecție a DPI la fel de eficientă și de 
eficace;

2. este de părere că tehnologiile 
disruptive cum este IA le oferă atât 
întreprinderilor mici, cât și celor de mari 
dimensiuni oportunitatea de a dezvolta 
produse lidere de piață; consideră că toate 
întreprinderile ar trebui să beneficieze de o 
protecție a DPI la fel de eficientă și de 
eficace; solicită o analiză a costurilor 
actuale necesare pentru a beneficia de 
protecție împotriva acuzațiilor abuzive de 
încălcare a DPI și ale litigiilor privind 
DPI strategice;

Or. en

Amendamentul 10
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de părere că tehnologiile 
disruptive cum este IA le oferă atât 
întreprinderilor mici, cât și celor de mari 
dimensiuni oportunitatea de a dezvolta 
produse lidere de piață; consideră că toate 
întreprinderile ar trebui să beneficieze de o 
protecție a DPI la fel de eficientă și de 
eficace;

2. este de părere că tehnologiile 
disruptive cum este IA le oferă atât 
întreprinderilor mici, cât și celor de mari 
dimensiuni oportunitatea de a dezvolta 
produse lidere de piață; consideră că toate 
întreprinderile, în special dezvoltatorii și 
creatorii ar trebui să beneficieze de o 
protecție a DPI la fel de eficientă și de 
eficace;

Or. en

Amendamentul 11
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de părere că tehnologiile 
disruptive cum este IA le oferă atât 
întreprinderilor mici, cât și celor de mari 
dimensiuni oportunitatea de a dezvolta 
produse lidere de piață; consideră că toate 
întreprinderile ar trebui să beneficieze de o 
protecție a DPI la fel de eficientă și de 
eficace;

2. este de părere că tehnologiile 
disruptive cum este IA le oferă atât 
întreprinderilor mici, cât și celor de mari 
dimensiuni oportunitatea de a dezvolta 
produse lidere de piață; consideră că toate 
întreprinderile, în special IMM-urile ar 
trebui să beneficieze de o protecție a DPI la 
fel de eficientă și de eficace;

Or. ro

Amendamentul 12
Svenja Hahn, Karen Melchior, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de părere că tehnologiile 
disruptive cum este IA le oferă atât 
întreprinderilor mici, cât și celor de mari 
dimensiuni oportunitatea de a dezvolta 
produse lidere de piață; consideră că toate 
întreprinderile ar trebui să beneficieze de o 
protecție a DPI la fel de eficientă și de 
eficace;

2. este de părere că tehnologiile 
disruptive cum este IA le oferă atât 
întreprinderilor mici, cât și celor de mari 
dimensiuni oportunitatea de a dezvolta 
produse lidere de piață; consideră că toate 
întreprinderile pot să beneficieze de o 
protecție a DPI la fel de eficientă și de 
eficace;

Or. en

Amendamentul 13
Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că nu toate ramurile 
industriei au un ritm de inovare 
comparabil; consideră că măsurile de 
protecție a drepturilor de proprietate 
intelectuală au fost deosebit de favorabile 
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mai ales unor dezvoltatori de programe 
(word, excel ș.a.); invită Comisia și statele 
membre să identifice soluții juridice care 
să permită consumatorilor să nu plătească 
în mod repetat și indefinit pentru un 
produs sau o soluție tehnică care a 
dobândit caracter generic;

Or. fr

Amendamentul 14
Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că nu toate ramurile 
industriei au un ritm de inovare 
comparabil; consideră că măsurile de 
protecție a drepturilor de proprietate 
intelectuală au fost deosebit de favorabile 
mai ales unor dezvoltatori de programe 
(word, excel ș.a.); invită Comisia și statele 
membre să identifice soluții juridice care 
să permită consumatorilor să nu plătească 
în mod repetat și indefinit pentru un 
produs sau o soluție tehnică care a 
dobândit caracter generic;

Or. fr

Amendamentul 15
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia Europeană să se 
asigure că datele generate cu finanțare 
publică și care sunt folosite în 
tehnologiile de IA aduc și un beneficiu 
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public sub forma unor rezultate sau 
concluzii cu caracter în mod obligatoriu 
deschis;

Or. en

Amendamentul 16
Marco Campomenosi

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită ca orice modificare adusă 
sistemului DPI pentru a contracara 
dificultățile impuse de IA să nu afecteze 
microîntreprinderile și IMM-urile sub 
forma unor costuri administrative sau 
economice;

Or. en

Amendamentul 17
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită Comisia Europeană să 
propună măsuri de trasabilitate a datelor, 
luând în considerare atât legalitatea 
mijloacelor de colectare a datelor, cât și 
protecția consumatorului și a drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 18
Jordi Cañas
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și statele membre să 
ofere sprijin întreprinderilor nou-înființate 
și IMM-urilor prin intermediul 
programului privind piața unică și al 
centrelor de inovare digitală, pentru a le 
proteja produsele;

3. subliniază importanța măsurilor și 
a canalelor de informare destinate IMM-
urilor și societăților nou-înființate pentru 
protejarea efectivă a DPI în tehnologiile 
IA; invită Comisia și statele membre să 
ofere sprijin întreprinderilor nou-înființate 
și IMM-urilor prin intermediul 
programului privind piața unică și al 
centrelor de inovare digitală, pentru a le 
proteja produsele și a le permite astfel să 
își dezvolte potențialul maxim de creștere 
și crearea de locuri de muncă în Europa;

Or. en

Amendamentul 19
Marco Campomenosi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și statele membre să 
ofere sprijin întreprinderilor nou-înființate 
și IMM-urilor prin intermediul 
programului privind piața unică și al 
centrelor de inovare digitală, pentru a le 
proteja produsele;

3. invită Comisia și statele membre să 
ofere sprijin întreprinderilor nou-înființate, 
IMM-urilor și microîntreprinderilor prin 
intermediul programului privind piața 
unică și al centrelor de inovare digitală, 
pentru a le proteja produsele și a le feri 
ideile de pericolul de a fi preluate de 
companii multinaționale; consideră că 
structura deja existentă nu ar trebui 
modificată, pentru a nu periclita astfel 
continuitatea lor economică;

Or. en

Amendamentul 20
Ivan Štefanec

Proiect de aviz
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Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și statele membre să 
ofere sprijin întreprinderilor nou-înființate 
și IMM-urilor prin intermediul 
programului privind piața unică și al 
centrelor de inovare digitală, pentru a le 
proteja produsele;

3. invită Comisia și statele membre să 
ofere sprijin întreprinderilor nou-înființate 
și IMM-urilor prin intermediul 
programului privind piața unică și al 
centrelor de inovare digitală, pentru a le 
proteja produsele; subliniază importanța 
coordonării în domeniul DPI, în ce 
privește dezvoltarea IA, cu marii actori 
internaționali pentru a crea o abordare 
compatibilă la nivel global a tehnologiei 
IA, favorabilă și IMM-urilor; 

Or. en

Amendamentul 21
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și statele membre să 
ofere sprijin întreprinderilor nou-înființate 
și IMM-urilor prin intermediul 
programului privind piața unică și al 
centrelor de inovare digitală, pentru a le 
proteja produsele;

3. subliniază că aplicarea extinsă a 
protecției DPI poate apăra importanți 
actori de pe piață și invită Comisia și 
statele membre să ofere sprijin 
întreprinderilor nou-înființate și IMM-
urilor prin intermediul programului privind 
piața unică și al centrelor de inovare 
digitală, pentru a le proteja produsele;

Or. en

Amendamentul 22
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și statele membre să 3. invită Comisia și statele membre să 
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ofere sprijin întreprinderilor nou-înființate 
și IMM-urilor prin intermediul 
programului privind piața unică și al 
centrelor de inovare digitală, pentru a le 
proteja produsele;

ofere sprijin întreprinderilor nou-înființate 
și IMM-urilor prin intermediul 
programului privind piața unică și al 
centrelor de inovare digitală, pentru a le 
proteja produsele și serviciile;

Or. ro

Amendamentul 23
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și statele membre să 
ofere sprijin întreprinderilor nou-înființate 
și IMM-urilor prin intermediul 
programului privind piața unică și al 
centrelor de inovare digitală, pentru a le 
proteja produsele;

3. invită Comisia și statele membre să 
ofere sprijin întreprinderilor nou-înființate 
și IMM-urilor prin intermediul 
programului privind piața unică și al 
centrelor de inovare digitală, pentru a le 
dezvolta și proteja produsele;

Or. en

Amendamentul 24
Petra Kammerevert, Evelyne Gebhardt, Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este important ca DPI, 
inclusiv secretele comerciale, să fie 
protejate în orice cadru normativ pentru IA, 
în special în ceea ce privește cerințele 
detaliate pentru setul restrâns de aplicații 
considerate ca prezentând un „risc ridicat”;

4. subliniază că este important ca DPI, 
inclusiv secretele comerciale, să fie 
protejate în orice cadru normativ pentru IA, 
în special în ceea ce privește cerințele 
detaliate pentru setul restrâns de aplicații 
considerate ca prezentând un „risc ridicat”; 
subliniază însă că protecția proprietății 
intelectuale și a secretului comercial 
trebuie în permanență reconciliată cu 
protecția drepturilor și a libertăților 
fundamentale, îndeosebi cu dreptul la 
libertatea de exprimare și cu libertatea 
presei; solicită cu insistență să se acorde 
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protecția necesară avertizorilor de 
integritate și reporterilor de investigație 
atunci când raportează neregularități care 
implică IA și care au impact 
macroeconomic și asupra societății;

Or. de

Amendamentul 25
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este important ca DPI, 
inclusiv secretele comerciale, să fie 
protejate în orice cadru normativ pentru IA, 
în special în ceea ce privește cerințele 
detaliate pentru setul restrâns de aplicații 
considerate ca prezentând un „risc ridicat”;

4. subliniază că este important ca DPI, 
inclusiv secretele comerciale, să fie 
protejate în orice cadru normativ pentru IA, 
în special în ceea ce privește cerințele 
detaliate pentru setul restrâns de aplicații 
considerate ca prezentând un „risc ridicat”, 
subliniază că protecția secretului 
comercial nu ar trebui să preîntâmpine 
intervenția avertizorilor de integritate în a 
adresa potențialele pericole ale 
aplicațiilor cu risc ridicat;

Or. en

Amendamentul 26
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este important ca DPI, 
inclusiv secretele comerciale, să fie 
protejate în orice cadru normativ pentru IA, 
în special în ceea ce privește cerințele 
detaliate pentru setul restrâns de aplicații 
considerate ca prezentând un „risc ridicat”;

4. subliniază că este important ca DPI, 
inclusiv secretele comerciale, să fie 
protejate în orice cadru normativ pentru IA, 
în special în ceea ce privește cerințele 
detaliate pentru setul restrâns de aplicații 
considerate ca prezentând un „risc ridicat”; 
subliniază că secretul comercial nu poate 



AM\1204147RO.docx 15/24 PE650.629v01-00

RO

limita autoritățile în analiza algoritmilor 
și a produselor, și că trebuie întotdeauna 
avute în vedere măsuri privind 
transparența în favoarea consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 27
Ivan Štefanec

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este important ca DPI, 
inclusiv secretele comerciale, să fie 
protejate în orice cadru normativ pentru IA, 
în special în ceea ce privește cerințele 
detaliate pentru setul restrâns de aplicații 
considerate ca prezentând un „risc ridicat”;

4. subliniază că este important ca DPI, 
inclusiv secretele comerciale, să fie 
protejate în orice cadru normativ pentru IA, 
în special în ceea ce privește cerințele 
detaliate pentru setul restrâns de aplicații 
considerate ca prezentând un „risc ridicat”; 
subliniază importanța corectei interpretări 
a dispozițiilor Regulamentului general 
privind protecția datelor în materie de 
creare de profiluri și decizii automatizate;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că, pe lângă protejarea 
DPI, este în interesul consumatorilor să 
se bucure de certitudine juridică cu 
privire la utilizarea permisă a operelor 
protejate, mai ales când este vorba despre 
algoritmi complicați;

Or. en
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Amendamentul 29
Svenja Hahn, Karen Melchior, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că, pentru a asigura 
dezvoltarea unei IA fiabile, 
antropocentrice, este necesar un regim 
armonizat cu privire la avertizorii de 
integritate, care să asigure că algoritmii și 
seturile de date nu conțin abateri, nu au 
caracter discriminatoriu și respectă 
standardele etice afișate; prin urmare 
solicită Comisiei să evalueze în raportul 
său adresat Parlamentului în temeiul 
articolului 27 alineatul (3) din Directiva 
(UE) 2019/1937 necesitatea de a revizui 
anexa pentru a include un eventual cadru 
juridic european pentru IA;

Or. en

Amendamentul 30
Ivan Štefanec

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de părere că provocarea pe care 
o reprezintă evaluarea aplicațiilor de IA 
necesită dezvoltarea de noi metode; 
observă, de pildă, că sistemele de învățare 
adaptivă pot fi recalibrate după fiecare 
intrare, făcând ca anumite divulgări ex ante 
să fie ineficace;

5. este de părere că provocarea pe care 
o reprezintă evaluarea aplicațiilor de IA 
necesită dezvoltarea de noi metode; 
observă, de pildă, că sistemele de învățare 
adaptivă pot fi recalibrate după fiecare 
intrare, făcând ca anumite divulgări ex ante 
să fie ineficace; acesta s-ar putea constitui 
într-un exemplu de program în care 
algoritmii optimizează conținutul pentru 
a-l adapta la obiectivele persoanelor în 
formare și la cunoștințele lor;

Or. en
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Amendamentul 31
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de părere că provocarea pe care 
o reprezintă evaluarea aplicațiilor de IA 
necesită dezvoltarea de noi metode; 
observă, de pildă, că sistemele de învățare 
adaptivă pot fi recalibrate după fiecare 
intrare, făcând ca anumite divulgări ex 
ante să fie ineficace;

5. este de părere că provocarea pe care 
o reprezintă evaluarea aplicațiilor de IA 
necesită dezvoltarea de noi metode; 
observă, de pildă, că sistemele de învățare 
adaptivă pot fi recalibrate după fiecare 
intrare, impunând divulgări anterioare și 
ulterioare și o capacitate administrativă 
corectă a autorităților de supraveghere a 
pieței;

Or. en

Amendamentul 32
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de părere că provocarea pe care 
o reprezintă evaluarea aplicațiilor de IA 
necesită dezvoltarea de noi metode; 
observă, de pildă, că sistemele de învățare 
adaptivă pot fi recalibrate după fiecare 
intrare, făcând ca anumite divulgări ex 
ante să fie ineficace;

5. este de părere că provocarea pe care 
o reprezintă evaluarea aplicațiilor de IA 
necesită dezvoltarea de noi metode; 
observă, de pildă, că sistemele de învățare 
adaptivă pot fi recalibrate după fiecare 
intrare;

Or. en

Amendamentul 33
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de părere că provocarea pe care 
o reprezintă evaluarea aplicațiilor de IA 
necesită dezvoltarea de noi metode; 
observă, de pildă, că sistemele de învățare 
adaptivă pot fi recalibrate după fiecare 
intrare, făcând ca anumite divulgări ex ante 
să fie ineficace;

5. este de părere că provocarea pe care 
o reprezintă evaluarea aplicațiilor de IA 
necesită dezvoltarea de noi metode; 
observă, de pildă, că sistemele de învățare 
adaptivă pot fi recalibrate după fiecare 
intrare, făcând ca anumite divulgări 
individuale ex ante să fie ineficace;

Or. en

Amendamentul 34
Clara Aguilera, Maria Grapini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado 
López

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. ia act de dezbaterea privind 
aspectele ce țin de proprietatea asupra 
datelor și accesul exclusiv la acestea prin 
intermediul platformelor, consideră că o 
protecție prea strictă a DPI asupra datelor 
poate dăuna consumatorilor și pieței, 
poate împiedica fluxul liber de date și 
poate afecta competitivitatea noilor 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 35
Clara Aguilera, Maria Grapini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado 
López

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază importanța contractelor 
de licențe pentru utilizatorii finali în 
transferarea drepturilor asupra datelor și 
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solicită viitoare propuneri legislative care 
impun obligații clare și proporționale 
privind aceste contracte, pentru a proteja 
astfel consumatorii, cum ar fi caracterul 
opțional al clauzelor care nu sunt 
esențiale pentru prestarea serviciilor; 

Or. en

Amendamentul 36
Svenja Hahn, Karen Melchior, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că, atunci când aplicațiile 
de IA sunt certificate, ele ar trebui să facă 
dovada transparenței, a explicabilității și a 
respectării standardelor etice, dar observă 
că acest obiectiv nu este neapărat atins 
doar, sau nu este atins deloc, prin simpla 
divulgare a algoritmului sau a codului;

6. consideră că, atunci când aplicațiile 
de IA sunt certificate, ele ar trebui să facă 
dovada respectării standardelor etice, a 
faptului că procesele folosite trebuie să fie 
transparente și că deciziile luate sunt 
explicabile în măsura posibilului, dar 
observă că aceste obiective nu sunt 
neapărat atinse doar prin simpla divulgare 
a algoritmului sau a codului;

Or. en

Amendamentul 37
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că, atunci când aplicațiile 
de IA sunt certificate, ele ar trebui să facă 
dovada transparenței, a explicabilității și a 
respectării standardelor etice, dar observă 
că acest obiectiv nu este neapărat atins 
doar, sau nu este atins deloc, prin simpla 
divulgare a algoritmului sau a codului;

6. consideră că, atunci când aplicațiile 
de IA sunt certificate, ele ar trebui să facă 
dovada respectării unor standarde etic 
care depășesc obligațiile legale în materie 
de transparență, caracter 
nediscriminatoriu și posibilitatea 
explicării algoritmilor; divulgarea și 
explicarea inteligibilă a algoritmilor ar 
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trebui să fie cerințe obligatorii;

Or. en

Amendamentul 38
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că, atunci când aplicațiile 
de IA sunt certificate, ele ar trebui să facă 
dovada transparenței, a explicabilității și a 
respectării standardelor etice, dar observă 
că acest obiectiv nu este neapărat atins 
doar, sau nu este atins deloc, prin simpla 
divulgare a algoritmului sau a codului;

6. consideră că, atunci când aplicațiile 
de IA sunt certificate, ele ar trebui să facă 
dovada transparenței, a explicabilității și a 
respectării standardelor etice, dar observă 
că acest obiectiv nu este neapărat atins 
doar, sau nu este atins deloc, prin simpla 
divulgare a algoritmului sau a codului, prin 
urmare, invită Comisia să stabilească 
criterii mai dure și eficiente pe care 
aplicațiile de IA trebuie să le întrunească 
atunci când sunt certificate;

Or. ro

Amendamentul 39
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că, atunci când aplicațiile 
de IA sunt certificate, ele ar trebui să facă 
dovada transparenței, a explicabilității și a 
respectării standardelor etice, dar observă 
că acest obiectiv nu este neapărat atins 
doar, sau nu este atins deloc, prin simpla 
divulgare a algoritmului sau a codului;

6. consideră că, atunci când aplicațiile 
de IA sunt certificate, ele ar trebui să facă 
dovada transparenței, a explicabilității și a 
respectării standardelor etice, dar observă 
că acest obiectiv nu este neapărat atins 
doar, sau nu este atins deloc, prin simpla 
divulgare a algoritmului sau a codului; 
reamintește că seturile de date sunt 
importante în acest proces și că este 
posibil să se înregistreze discriminări și 
abateri, în ciuda codului folosit;
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Or. en

Amendamentul 40
Marco Campomenosi

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia să prevadă 
divulgarea codului sau a algoritmului 
folosit în cazuri specifice; consideră că 
DPI nu ar trebui să creeze obstacole 
întreprinderilor în ceea ce privește 
defectele apărute prin procese generate de 
IA, pentru a nu descuraja astfel 
investițiile în domeniu;

Or. en

Amendamentul 41
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să ia în calcul o 
evaluare modulară a produselor sau prin 
utilizarea unor instrumente de verificare 
care ar permite testarea adecvată a 
produselor fără a crea riscuri pentru 
titularii DPI din cauza divulgării extinse a 
unor produse ușor de copiat.

7. invită Comisia să ia în calcul cum 
să evalueze produsele în fiecare etapă a 
ciclului de viață și să introducă un 
mecanism detaliat pentru litigii;

Or. en

Amendamentul 42
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proiect de aviz
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Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să ia în calcul o 
evaluare modulară a produselor sau prin 
utilizarea unor instrumente de verificare 
care ar permite testarea adecvată a 
produselor fără a crea riscuri pentru 
titularii DPI din cauza divulgării extinse a 
unor produse ușor de copiat.

7. invită Comisia să ia în calcul cum 
să evalueze produsele astfel încât să poată 
fi testate în mod adecvat fără a crea riscuri 
nedorite de divulgare pentru titularii DPI;

Or. en

Amendamentul 43
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că DPI reprezintă un 
monopol creat în favoarea unui număr 
limitat de actori de pe piață pentru a 
genera beneficii pentru întreaga societate 
și consideră că actuala pandemie a 
demonstrat că astfel de monopoluri 
trebuie întotdeauna însoțite de excepțiile 
necesare; invită Comisia să asigure că 
legislația viitoare va include și alte 
derogări în materie de DPI pentru situații 
de necesitate, în interesul public;

Or. en

Amendamentul 44
Brando Benifei, Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. atrage atenția asupra faptului că, 



AM\1204147RO.docx 23/24 PE650.629v01-00

RO

dacă sunt comercializate, obiectele 
realizate cu input de IA ar putea crea 
denaturări în sectorul cultural și creativ, 
afectând prețurile și remunerația în 
detrimentul creatorilor umani;

Or. en

Amendamentul 45
Ivan Štefanec

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază importanța introducerii 
unor instrumente actualizate pentru a 
permite întreprinderilor să își protejeze 
DPI, de exemplu prin blocarea digitală a 
produselor și serviciilor oferite;

Or. en

Amendamentul 46
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. invită Comisia să analizeze în 
continuare progresul tehnologic și cadrul 
juridic, pentru a se asigura că acesta din 
urmă include tehnologiile de IA și are 
soluții potrivite;

Or. en

Amendamentul 47
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. solicită instituirea unui organism 
al UE care să monitorizeze și să asigure 
respectarea cadrului juridic privind 
tehnologiile de IA;

Or. en


