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Pakeitimas 1
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– kadangi kyla rimtų abejonių dėl to, 
kad dabartinė Sąjungos teisinė sistema, 
įskaitant vartotojų apsaugos acquis, 
duomenų apsaugos teisės aktus, gaminių 
saugos ir rinkos priežiūros teisės aktus, 
nėra tinkama siekiant veiksmingai kovoti 
su dirbtinio intelekto, robotikos ir 
susijusių technologijų keliamu pavojumi 
ir nesuteikia aukšto lygio vartotojų 
apsaugos, kaip reikalaujama Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 38 
straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 2
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
1 b nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– kadangi etinės gairės, pvz., Aukšto 
lygio ekspertų grupės dirbtinio intelekto 
klausimais priimti principai, yra geras 
atspirties taškas, tačiau to nepakanka 
norint užtikrinti, kad įmonės elgtųsi 
sąžiningai ir garantuotų veiksmingą 
vartotojų apsaugą;

Or. en
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Pakeitimas 3
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
1 c nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– kadangi dirbtinis intelektas, 
robotika ir susijusios technologijos gali 
kelti pavojų, kad bus manipuliuojama 
vartotojais ir jiems bus taikomas 
diskriminacinis režimas bei savavališki, 
neskaidrūs sprendimai, taip prisidedant 
prie didėjančios įmonių ir vartotojų galios 
asimetrijos, dėl kurios vartotojai atsidurs 
dar pažeidžiamesnėje padėtyje;

Or. en

Pakeitimas 4
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
1 d nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– kadangi skaidrūs, atskaitingi ir 
įtraukūs procesai, taikomi rengiant, 
įgyvendinant ir vertinant politiką bei 
teisės aktus, taikomus algoritmų sistemų 
projektavimui, plėtojimui ir diegimui, yra 
nepaprastai svarbūs siekiant užtikrinti, 
kad visi tiesiogiai susiję asmenys turėtų 
teisę pareikšti savo nuomonę apie tai, ar ir 
kaip bei kieno interesais naudojamos šios 
sistemos;

Or. en
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Pakeitimas 5
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, 
Brando Benifei, Andreas Schieder

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, jog svarbu, kad ES 
reglamentavimo sistema būtų taikoma tais 
atvejais, kai vartotojai Sąjungoje yra 
algoritmų sistemos naudotojai arba jiems ji 
taikoma, neatsižvelgiant į sistemą 
kuriančių, parduodančių arba naudojančių 
subjektų įsisteigimo vietą;

1. pabrėžia, jog svarbu, kad ES 
reglamentavimo sistema būtų taikoma tais 
atvejais, kai vartotojai Sąjungoje yra 
algoritmų sistemos naudotojai arba jiems ji 
taikoma, neatsižvelgiant į sistemą 
kuriančių, parduodančių arba naudojančių 
subjektų įsisteigimo vietą; be to, mano, 
kad išdėstytos taisyklės turėtų būti 
taikomos visoje vertės grandinėje, būtent 
kuriant, diegiant ir naudojant atitinkamas 
technologijas ir jų komponentus bei 
visiems kūrėjams, ir jomis turėtų būti 
užtikrintas aukščiausias vartotojų 
apsaugos lygis; siūlo šiose taisyklėse 
atsižvelgti į patirtį, įgytą pritaikant 
Reglamentą (ES) 2016/6791a (BDAR), 
kuris laikomas pasaulinėmis gairėmis; 
mano, kad atsakingo subjekto (pvz., 
įgaliotojo atstovo) paskyrimas Sąjungoje 
yra svarbus jo vykdymui užtikrinti;
__________________
38 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 6
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann, Pascal 
Arimont

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, jog svarbu, kad ES 
reglamentavimo sistema būtų taikoma tais 
atvejais, kai vartotojai Sąjungoje yra 
algoritmų sistemos naudotojai arba jiems ji 
taikoma, neatsižvelgiant į sistemą 
kuriančių, parduodančių arba naudojančių 
subjektų įsisteigimo vietą;

1. pabrėžia, jog svarbu, kad ES 
dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių 
technologijų etinių aspektų 
reglamentavimo sistema būtų taikoma tais 
atvejais, kai vartotojai Sąjungoje yra 
algoritmų sistemos naudotojai arba jiems ji 
taikoma, neatsižvelgiant į sistemą 
kuriančių, parduodančių arba naudojančių 
subjektų įsisteigimo vietą, kad įmonėms ir 
piliečiams būtų suteiktas teisinis 
tikrumas;

Or. en

Pakeitimas 7
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, jog svarbu, kad ES 
reglamentavimo sistema būtų taikoma tais 
atvejais, kai vartotojai Sąjungoje yra 
algoritmų sistemos naudotojai arba jiems ji 
taikoma, neatsižvelgiant į sistemą 
kuriančių, parduodančių arba naudojančių 
subjektų įsisteigimo vietą;

1. pabrėžia, jog svarbu, kad ES etinių 
aspektų reglamentavimo sistema būtų 
taikoma tais atvejais, kai vartotojai 
Sąjungoje yra algoritmų sistemos 
naudotojai arba jiems ji taikoma, 
neatsižvelgiant į sistemą kuriančių, 
parduodančių arba naudojančių subjektų 
įsisteigimo vietą;

Or. en
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Pakeitimas 8
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, jog svarbu, kad ES 
reglamentavimo sistema būtų taikoma tais 
atvejais, kai vartotojai Sąjungoje yra 
algoritmų sistemos naudotojai arba jiems ji 
taikoma, neatsižvelgiant į sistemą 
kuriančių, parduodančių arba naudojančių 
subjektų įsisteigimo vietą;

1. pabrėžia, jog svarbu, kad ES 
reglamentavimo sistema būtų taikoma tais 
atvejais, kai vartotojai Sąjungoje yra 
nukreipiami į algoritmų sistemą arba jiems 
ji taikoma, neatsižvelgiant į sistemą 
kuriančių, parduodančių arba naudojančių 
subjektų įsisteigimo vietą;

Or. en

Pakeitimas 9
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad reglamentavimo 
sistema turėtų būti taikoma algoritmų 
sistemoms, įskaitant dirbtinio intelekto, 
mašinų mokymosi, giliojo mokymosi, 
automatizuoto sprendimų priėmimo 
procesų ir robotikos sritis;

2. pažymi, kad reglamentavimo 
sistema turėtų būti taikoma algoritmų 
sistemoms, įskaitant dirbtinio intelekto, 
daiktų interneto, mašinų mokymosi, 
giliojo mokymosi, automatizuoto 
sprendimų priėmimo procesų ir robotikos 
sritis; be to, pažymi, kad turėtų būti 
parengtos nuorodų sistemos, kurios 
padėtų vartotojams paaiškinti tas 
sistemas, kai jos yra sudėtingos arba 
apima sprendimus, kurie daro didelę įtaką 
jų gyvenimui;

Or. en
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Pakeitimas 10
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad reglamentavimo 
sistema turėtų būti taikoma algoritmų 
sistemoms, įskaitant dirbtinio intelekto, 
mašinų mokymosi, giliojo mokymosi, 
automatizuoto sprendimų priėmimo 
procesų ir robotikos sritis;

2. pažymi, kad reglamentavimo 
sistema turėtų būti taikoma algoritmų 
sistemoms, įskaitant dirbtinio intelekto, 
mašinų mokymosi, giliojo mokymosi, 
automatizuoto ir remiamo sprendimų 
priėmimo procesų ir robotikos sritis;

Or. en

Pakeitimas 11
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad reglamentavimo 
sistema turėtų būti taikoma algoritmų 
sistemoms, įskaitant dirbtinio intelekto, 
mašinų mokymosi, giliojo mokymosi, 
automatizuoto sprendimų priėmimo 
procesų ir robotikos sritis;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en
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Pakeitimas 12
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Svenja Hahn

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad reglamentavimo 
sistema turėtų būti taikoma algoritmų 
sistemoms, įskaitant dirbtinio intelekto, 
mašinų mokymosi, giliojo mokymosi, 
automatizuoto sprendimų priėmimo 
procesų ir robotikos sritis;

2. pažymi, kad reglamentavimo 
sistema turėtų būti taikoma algoritmų 
sistemoms, įskaitant dirbtinio intelekto, 
mašinų mokymosi, taisyklėmis grindžiamų 
sistemų, automatizuoto sprendimų 
priėmimo procesų ir robotikos sritis;

Or. en

Pakeitimas 13
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad Komisija turėtų atlikti 
išsamią galiojančių teisės aktų apžvalgą, 
kad nustatytų teisėkūros spragas; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia daug jau 
galiojančių teisės aktų, kuriais, pvz., 
užtikrinama, kad Sąjungos rinkai tiekiami 
produktai ir paslaugos būtų saugūs ir 
nekenktų žmonėms, būtų gerbiamas jų 
privatumas ir laikomasi griežtų 
aplinkosaugos taisyklių; ragina Komisiją 
susilaikyti nuo teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, kuriais būtų dubliuojami 
šie konkrečiam sektoriui taikomi teisės 
aktai, su jais sutaptų ar jiems 
prieštarautų;

Or. en



PE652.393v01-00 10/75 AM\1205570LT.docx

LT

Pakeitimas 14
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad ES dirbtinio 
intelekto reglamentavimo sistemoje turi 
būti laikomasi į žmogų sutelkto požiūrio, 
ir ji turėtų paskatinti kurti sistemas, 
apimančias Europos integruotosios etikos 
vertybes; mano, kad ES reglamentavimo 
sistema, kurioje dėmesys sutelkiamas į 
europines vertybes, sukurtų pridėtinę 
vertę, suteikdama Europai unikalų 
konkurencinį pranašumą, ir reikšmingai 
prisidėtų prie ES piliečių ir įmonių 
gerovės bei klestėjimo, taip pat paskatintų 
mūsų vidaus rinką;

Or. en

Pakeitimas 15
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. atkreipia dėmesį į tai, kad 
Sprendimu Nr. 768/2008/EB1a nustatyta 
teisine sistema sukuriamas suderintas 
gamintojų, importuotojų ir platintojų 
prievolių sąrašas, skatinama naudoti 
standartus ir numatomi keli kontrolės 
lygiai, atsižvelgiant į gaminio 
pavojingumą; mano, kad ši sistema taip 
pat turėtų būti taikoma produktams su 
integruota dirbtinio intelekto 
technologija;
__________________
1a 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB 
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dėl bendrosios gaminių pardavimo 
sistemos ir panaikinantis Tarybos 
sprendimą 93/465/EEB (OL L 218, 
2008 8 13, p. 82).

Or. en

Pakeitimas 16
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad etinė dirbtinio 
intelekto sistema suteikia pridėtinę vertę 
skatinant inovacijų diegimą rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 17
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. mano, kad norint taikyti būsimus 
teisės aktus, teisinės prievolės turi būti 
labai tikslios ir vengiama remtis 
bendraisiais principais, siekiant užtikrinti, 
kad ekonominės veiklos vykdytojai juos 
įgyvendintų;

Or. en
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Pakeitimas 18
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. mano, kad privalomos taisyklės, 
susijusios su etinių aspektų 
reglamentavimo sistema, turėtų apsiriboti 
praktika, kuri neabejotinai pakenktų 
pagrindinėms teisėms ir laisvėms;

Or. en

Pakeitimas 19
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad vykdant bet kokį 
būsimą reglamentavimą turėtų būti 
laikomasi diferencijuoto rizika pagrįsto 
požiūrio, atsižvelgiant į galimą žalą 
asmeniui ir visai visuomenei ir konkrečias 
algoritmų sistemos naudojimo aplinkybes; 
teisinės prievolės turėtų būti laipsniškai 
didinamos pagal nustatytą rizikos lygį; 
mažiausios rizikos kategorijoje neturėtų 
būti numatyta jokių papildomų teisinių 
prievolių; algoritmų sistemos, kurios gali 
pakenkti asmeniui, daryti poveikį jo 
galimybėms naudotis ištekliais arba būti 
susijusios su jo dalyvavimu visuomenės 
veikloje, neturėtų būti priskiriamos 
mažiausios rizikos kategorijai; šis rizika 
pagrįstas požiūris turėtų būti paremtas 
aiškiomis ir skaidriomis taisyklėmis;

3. pabrėžia, kad vykdant bet kokį 
būsimą etinių aspektų reglamentavimą 
turėtų būti laikomasi diferencijuoto rizika 
pagrįsto požiūrio, atsižvelgiant į galimą 
žalą asmeniui ir visai visuomenei ir 
konkrečias algoritmų sistemos naudojimo 
aplinkybes; teisinės prievolės turėtų būti 
laipsniškai didinamos pagal nustatytą 
rizikos lygį; mažiausios rizikos 
kategorijose neturėtų būti numatyta jokių 
papildomų teisinių prievolių; rizika 
pagrįstas požiūris turėtų būti paremtas 
aiškiomis ir skaidriomis taisyklėmis;

Or. en

Pakeitimas 20
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad vykdant bet kokį 
būsimą reglamentavimą turėtų būti 
laikomasi diferencijuoto rizika pagrįsto 
požiūrio, atsižvelgiant į galimą žalą 
asmeniui ir visai visuomenei ir konkrečias 
algoritmų sistemos naudojimo aplinkybes; 
teisinės prievolės turėtų būti laipsniškai 
didinamos pagal nustatytą rizikos lygį; 
mažiausios rizikos kategorijoje neturėtų 
būti numatyta jokių papildomų teisinių 
prievolių; algoritmų sistemos, kurios gali 
pakenkti asmeniui, daryti poveikį jo 
galimybėms naudotis ištekliais arba būti 
susijusios su jo dalyvavimu visuomenės 
veikloje, neturėtų būti priskiriamos 
mažiausios rizikos kategorijai; šis rizika 
pagrįstas požiūris turėtų būti paremtas 
aiškiomis ir skaidriomis taisyklėmis;

3. pabrėžia, kad vykdant bet kokį 
būsimą reglamentavimą turėtų būti 
laikomasi diferencijuoto rizika pagrįsto 
požiūrio, taikant aiškius kriterijus ir 
rodiklius, taip pat nešališką ir 
reguliuojamą vertinimą, atsižvelgiant į 
galimą žalą asmeniui ir visai visuomenei ir 
konkrečias algoritmų sistemos naudojimo 
aplinkybes; teisinės prievolės turėtų būti 
laipsniškai didinamos pagal nustatytą 
rizikos lygį; mažiausios rizikos 
kategorijoje neturėtų būti numatyta jokių 
papildomų teisinių prievolių; šis rizika 
pagrįstas požiūris turėtų būti paremtas 
aiškiomis ir skaidriomis taisyklėmis;

Or. en

Pakeitimas 21
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei, Andreas Schieder

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad vykdant bet kokį 
būsimą reglamentavimą turėtų būti 
laikomasi diferencijuoto rizika pagrįsto 
požiūrio, atsižvelgiant į galimą žalą 
asmeniui ir visai visuomenei ir konkrečias 
algoritmų sistemos naudojimo aplinkybes; 
teisinės prievolės turėtų būti laipsniškai 
didinamos pagal nustatytą rizikos lygį; 
mažiausios rizikos kategorijoje neturėtų 
būti numatyta jokių papildomų teisinių 
prievolių; algoritmų sistemos, kurios gali 
pakenkti asmeniui, daryti poveikį jo 

3. pabrėžia, kad vykdant bet kokį 
būsimą reglamentavimą turėtų būti 
laikomasi diferencijuoto rizika pagrįsto 
požiūrio, atsižvelgiant į galimą žalą 
asmeniui ir visai visuomenei arba jų teisių 
pažeidimus ir konkrečias algoritmų 
sistemos naudojimo aplinkybes; teisinės 
prievolės ir sertifikavimo reikalavimai 
turėtų būti laipsniškai didinami pagal 
nustatytą rizikos lygį; mažiausios rizikos 
kategorijoje neturėtų būti numatyta jokių 
papildomų teisinių prievolių, o 
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galimybėms naudotis ištekliais arba būti 
susijusios su jo dalyvavimu visuomenės 
veikloje, neturėtų būti priskiriamos 
mažiausios rizikos kategorijai; šis rizika 
pagrįstas požiūris turėtų būti paremtas 
aiškiomis ir skaidriomis taisyklėmis;

sertifikavimo arba ženklinimo sistemos 
turėtų būti savanoriškos; algoritmų 
sistemos, kurios gali pakenkti asmeniui 
arba lemti galimus asmens teisių 
pažeidimus, daryti poveikį jo galimybėms 
naudotis ištekliais arba būti susijusios su jo 
dalyvavimu visuomenės veikloje, neturėtų 
būti priskiriamos mažiausios rizikos 
kategorijai; šis rizika pagrįstas požiūris 
turėtų būti paremtas aiškiomis ir 
skaidriomis taisyklėmis, kurios suteikia 
pakankamai teisinio tikrumo ir kartu yra 
ateičiai tinkamos;

Or. en

Pakeitimas 22
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad vykdant bet kokį 
būsimą reglamentavimą turėtų būti 
laikomasi diferencijuoto rizika pagrįsto 
požiūrio, atsižvelgiant į galimą žalą 
asmeniui ir visai visuomenei ir konkrečias 
algoritmų sistemos naudojimo aplinkybes; 
teisinės prievolės turėtų būti laipsniškai 
didinamos pagal nustatytą rizikos lygį; 
mažiausios rizikos kategorijoje neturėtų 
būti numatyta jokių papildomų teisinių 
prievolių; algoritmų sistemos, kurios gali 
pakenkti asmeniui, daryti poveikį jo 
galimybėms naudotis ištekliais arba būti 
susijusios su jo dalyvavimu visuomenės 
veikloje, neturėtų būti priskiriamos 
mažiausios rizikos kategorijai; šis rizika 
pagrįstas požiūris turėtų būti paremtas 
aiškiomis ir skaidriomis taisyklėmis;

3. pabrėžia, kad vykdant bet kokį 
būsimą reglamentavimą turėtų būti 
laikomasi diferencijuoto rizika pagrįsto 
požiūrio, atsižvelgiant į galimą žalą 
asmeniui ir visai visuomenei ir konkrečias 
algoritmų sistemos naudojimo aplinkybes; 
teisinės prievolės turėtų būti laipsniškai 
didinamos pagal nustatytą rizikos lygį; 
mažiausios rizikos kategorijoje neturėtų 
būti numatyta jokių papildomų teisinių 
prievolių, o algoritmų taikymas 
aukščiausios rizikos kategorijoje turėtų 
būti laikomas neteisėtu; algoritmų 
sistemos, kurios gali pakenkti asmeniui, 
daryti poveikį jo galimybėms naudotis 
ištekliais arba būti susijusios su jo 
dalyvavimu visuomenės veikloje, neturėtų 
būti priskiriamos mažiausios rizikos 
kategorijai; šis rizika pagrįstas požiūris 
turėtų būti paremtas aiškiomis ir 
skaidriomis taisyklėmis; konkrečios 
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sistemos rizikos vertinimui turi būti 
reguliariai taikomas pakartotinis 
vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 23
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad vykdant bet kokį 
būsimą reglamentavimą turėtų būti 
laikomasi diferencijuoto rizika pagrįsto 
požiūrio, atsižvelgiant į galimą žalą 
asmeniui ir visai visuomenei ir konkrečias 
algoritmų sistemos naudojimo aplinkybes; 
teisinės prievolės turėtų būti laipsniškai 
didinamos pagal nustatytą rizikos lygį; 
mažiausios rizikos kategorijoje neturėtų 
būti numatyta jokių papildomų teisinių 
prievolių; algoritmų sistemos, kurios gali 
pakenkti asmeniui, daryti poveikį jo 
galimybėms naudotis ištekliais arba būti 
susijusios su jo dalyvavimu visuomenės 
veikloje, neturėtų būti priskiriamos 
mažiausios rizikos kategorijai; šis rizika 
pagrįstas požiūris turėtų būti paremtas 
aiškiomis ir skaidriomis taisyklėmis;

3. pabrėžia, kad vykdant bet kokį 
galimą būsimą reglamentavimą turėtų būti 
leidžiama vystyti ir diegti saugias ir 
patikimas algoritmų sistemas ir kad turėtų 
būti laikomasi diferencijuoto rizika 
pagrįsto požiūrio, atsižvelgiant į galimą 
žalą asmeniui ir visai visuomenei ir 
konkrečias algoritmų sistemos naudojimo 
aplinkybes; teisinės prievolės turėtų būti 
laipsniškai didinamos pagal nustatytą 
bazinės, pakankamos ar didelės rizikos 
lygį; mažiausios rizikos kategorijoje 
neturėtų būti numatyta jokių papildomų 
teisinių prievolių; algoritmų sistemos, 
kurios gali pakenkti asmeniui, daryti 
poveikį jo galimybėms naudotis ištekliais 
arba būti susijusios su jo dalyvavimu 
visuomenės veikloje, neturėtų būti 
priskiriamos mažiausios rizikos kategorijai; 
šis rizika pagrįstas požiūris turėtų būti 
paremtas aiškiomis ir skaidriomis 
taisyklėmis;

Or. en
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Pakeitimas 24
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad vykdant bet kokį 
būsimą reglamentavimą turėtų būti 
laikomasi diferencijuoto rizika pagrįsto 
požiūrio, atsižvelgiant į galimą žalą 
asmeniui ir visai visuomenei ir konkrečias 
algoritmų sistemos naudojimo aplinkybes; 
teisinės prievolės turėtų būti laipsniškai 
didinamos pagal nustatytą rizikos lygį; 
mažiausios rizikos kategorijoje neturėtų 
būti numatyta jokių papildomų teisinių 
prievolių; algoritmų sistemos, kurios gali 
pakenkti asmeniui, daryti poveikį jo 
galimybėms naudotis ištekliais arba būti 
susijusios su jo dalyvavimu visuomenės 
veikloje, neturėtų būti priskiriamos 
mažiausios rizikos kategorijai; šis rizika 
pagrįstas požiūris turėtų būti paremtas 
aiškiomis ir skaidriomis taisyklėmis;

3. pabrėžia, kad vykdant bet kokį 
būsimą reglamentavimą turėtų būti 
laikomasi diferencijuoto rizika pagrįsto 
požiūrio, atsižvelgiant į galimą žalą 
asmeniui ir visai visuomenei ir konkrečias 
algoritmų sistemos naudojimo aplinkybes; 
teisinės prievolės turėtų būti didinamos tik 
pagal įrodytą rizikos lygį; mažiausios 
rizikos kategorijoje neturėtų būti numatyta 
jokių papildomų teisinių prievolių; 
algoritmų sistemos, kurios gali pakenkti 
asmeniui, daryti poveikį jo galimybėms 
naudotis ištekliais arba būti susijusios su jo 
dalyvavimu visuomenės veikloje, neturėtų 
būti priskiriamos mažiausios rizikos 
kategorijai; šis rizika pagrįstas požiūris 
turėtų būti paremtas aiškiomis ir 
skaidriomis taisyklėmis;

Or. en

Pakeitimas 25
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad vykdant bet kokį 
būsimą reglamentavimą turėtų būti 
laikomasi diferencijuoto rizika pagrįsto 
požiūrio, atsižvelgiant į galimą žalą 
asmeniui ir visai visuomenei ir konkrečias 
algoritmų sistemos naudojimo aplinkybes; 
teisinės prievolės turėtų būti laipsniškai 
didinamos pagal nustatytą rizikos lygį; 
mažiausios rizikos kategorijoje neturėtų 
būti numatyta jokių papildomų teisinių 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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prievolių; algoritmų sistemos, kurios gali 
pakenkti asmeniui, daryti poveikį jo 
galimybėms naudotis ištekliais arba būti 
susijusios su jo dalyvavimu visuomenės 
veikloje, neturėtų būti priskiriamos 
mažiausios rizikos kategorijai; šis rizika 
pagrįstas požiūris turėtų būti paremtas 
aiškiomis ir skaidriomis taisyklėmis;

Or. en

Pakeitimas 26
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad vykdant bet kokį 
būsimą reglamentavimą turėtų būti 
laikomasi diferencijuoto rizika pagrįsto 
požiūrio, atsižvelgiant į galimą žalą 
asmeniui ir visai visuomenei ir konkrečias 
algoritmų sistemos naudojimo aplinkybes; 
teisinės prievolės turėtų būti laipsniškai 
didinamos pagal nustatytą rizikos lygį; 
mažiausios rizikos kategorijoje neturėtų 
būti numatyta jokių papildomų teisinių 
prievolių; algoritmų sistemos, kurios gali 
pakenkti asmeniui, daryti poveikį jo 
galimybėms naudotis ištekliais arba būti 
susijusios su jo dalyvavimu visuomenės 
veikloje, neturėtų būti priskiriamos 
mažiausios rizikos kategorijai; šis rizika 
pagrįstas požiūris turėtų būti paremtas 
aiškiomis ir skaidriomis taisyklėmis;

3. pabrėžia, kad vykdant bet kokį 
būsimą reglamentavimą turėtų būti 
laikomasi diferencijuoto rizika pagrįsto 
požiūrio, atsižvelgiant į galimą žalą 
asmeniui ir visai visuomenei ir konkrečias 
algoritmų sistemos naudojimo aplinkybes; 
teisinės prievolės turėtų būti laipsniškai 
didinamos pagal nustatytą rizikos lygį; 
mažiausios rizikos kategorijoje turėtų būti 
numatyta ženklinimo prievolė; algoritmų 
sistemos, kurios gali pakenkti asmeniui, 
daryti poveikį jo galimybėms naudotis 
ištekliais arba būti susijusios su jo 
dalyvavimu visuomenės veikloje, neturėtų 
būti priskiriamos mažiausios rizikos 
kategorijai; šis rizika pagrįstas požiūris 
turėtų būti paremtas aiškiomis ir 
skaidriomis taisyklėmis;

Or. en

Pakeitimas 27
Evžen Tošenovský
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad prieš teikdama galimus 
naujus pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų, Komisija 
turėtų išnagrinėti jau galiojančių teisės 
aktų taikymą ir jų vykdymą, taip pat 
savireguliavimo priemones; pabrėžia, kad 
bet kokie pasiūlymai dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų, susiję su 
algoritmų sistemomis, neturėtų užkirsti 
kelio vadinamiesiems aukštųjų 
technologijų vienaragiams (angl. 
„unicorns“), startuoliams ir MVĮ 
Europoje ar trukdyti Europos įmonėms 
priimti ir įgyvendinti dirbtinio intelekto ar 
kitus sprendimus ir kad tokiais 
pasiūlymais turėtų būti atsižvelgiama į 
laikotarpio po COVID-19 krizės 
aplinkybes; pakartoja, kad pagrindinis 
tikslas turėtų būti išnaudoti algoritmų 
sistemų teikiamas galimybes visoje 
Sąjungoje ir padidinti Europos įmonių 
konkurencingumą pasauliniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 28
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad etinių aspektų 
sistema turėtų apimti nuostatas, kuriomis 
galėtų remtis inžinieriai, kūrėjai, įmonės 
ir kiti veiklos vykdytojai, siekiant 
pagrindinio tikslo – skatinti atsakingą ir 
etišką dirbtinio intelekto, robotikos ir 
susijusių technologijų diegimą, 
pardavimą ir naudojimą, taip pat 
techninių standartų ir sertifikavimo 
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procedūrų plėtojimą Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 29
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina sukurti sistemą, kuria būtų 
draudžiama valstybėms narėms diegti ar 
naudoti nuotolinio atpažinimo, pvz., 
biometrinio atpažinimo, technologijas, 
kurias naudojant automatiškai 
atpažįstami asmenys, net reaguojant į 
nacionalinę ekstremaliąją situaciją;

Or. en

Pakeitimas 30
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad etiniai principai turėtų 
būti suderintos Europos rizikos 
klasifikavimo sistemos ir susijusių teisinių 
prievolių pagrindas;

Or. en

Pakeitimas 31
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad svarbu nustatyti etinę 
reglamentavimo sistemą, įskaitant visų 
pirma nuostatas dėl algoritmų sistemose 
naudojamų duomenų rinkinių kokybės, 
ypač dėl naudojamų mokymo duomenų 
reprezentatyvumo, duomenų rinkinių 
šališkumo šalinimo, taip pat pačių 
algoritmų ir duomenų bei agregavimo 
standartų;

4. pabrėžia, kad svarbu nustatyti etinę 
reglamentavimo sistemą, įskaitant visų 
pirma nuostatas dėl algoritmų sistemose 
naudojamų duomenų rinkinių kokybės, 
atsižvelgiant į jų naudojimo paskirtį, ypač 
dėl naudojamų mokymo duomenų 
reprezentatyvumo, duomenų rinkinių 
šališkumo šalinimo, taip pat pačių 
algoritmų ir duomenų bei agregavimo 
standartų; pabrėžia, kad šie duomenų 
rinkiniai turėtų būti tikrinami ir turėtų 
būti prieinami kompetentingoms 
institucijoms, kai tik būtina užtikrinti jų 
atitiktį pirmiau aptartiems principams;

Or. en

Pakeitimas 32
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad svarbu nustatyti etinę 
reglamentavimo sistemą, įskaitant visų 
pirma nuostatas dėl algoritmų sistemose 
naudojamų duomenų rinkinių kokybės, 
ypač dėl naudojamų mokymo duomenų 
reprezentatyvumo, duomenų rinkinių 
šališkumo šalinimo, taip pat pačių 
algoritmų ir duomenų bei agregavimo 
standartų;

4. pastebi, kad duomenų 
prieinamumas ir kokybė yra labai svarbūs 
siekiant pašalinti riziką, kurią kelia 
algoritmų sistemų taikymas; pabrėžia, kad 
svarbu nustatyti etinę reglamentavimo 
sistemą, įskaitant visų pirma nuostatas dėl 
algoritmų sistemose naudojamų duomenų 
rinkinių kokybės, ypač dėl naudojamų 
mokymo duomenų reprezentatyvumo, 
duomenų rinkinių šališkumo šalinimo, taip 
pat pačių algoritmų ir duomenų bei 
agregavimo standartų;

Or. en
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Pakeitimas 33
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad svarbu nustatyti etinę 
reglamentavimo sistemą, įskaitant visų 
pirma nuostatas dėl algoritmų sistemose 
naudojamų duomenų rinkinių kokybės, 
ypač dėl naudojamų mokymo duomenų 
reprezentatyvumo, duomenų rinkinių 
šališkumo šalinimo, taip pat pačių 
algoritmų ir duomenų bei agregavimo 
standartų;

4. pabrėžia, kad svarbu naudoti 
didelius kiekius aukštos kokybės duomenų 
siekiant apmokyti dirbtinio intelekto 
sistemas; pabrėžia, kad etinė 
reglamentavimo sistema turėtų apimti 
nuostatas dėl algoritmų sistemose 
naudojamų duomenų rinkinių kokybės, 
pvz., dėl naudojamų mokymo duomenų 
reprezentatyvumo, duomenų rinkinių 
šališkumo šalinimo, taip pat pačių 
algoritmų ir duomenų bei agregavimo 
standartų;

Or. en

Pakeitimas 34
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad svarbu nustatyti etinę 
reglamentavimo sistemą, įskaitant visų 
pirma nuostatas dėl algoritmų sistemose 
naudojamų duomenų rinkinių kokybės, 
ypač dėl naudojamų mokymo duomenų 
reprezentatyvumo, duomenų rinkinių 
šališkumo šalinimo, taip pat pačių 
algoritmų ir duomenų bei agregavimo 
standartų;

4. pabrėžia, kad svarbu nustatyti 
etinių aspektų sistemą, įskaitant visų pirma 
nuostatas dėl algoritmų sistemose 
naudojamų duomenų rinkinių kokybės, 
ypač dėl naudojamų mokymo duomenų 
reprezentatyvumo, duomenų rinkinių 
šališkumo šalinimo ir duomenų bei 
agregavimo standartų;

Or. en

Pakeitimas 35
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, 
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Pascal Arimont

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad svarbu nustatyti etinę 
reglamentavimo sistemą, įskaitant visų 
pirma nuostatas dėl algoritmų sistemose 
naudojamų duomenų rinkinių kokybės, 
ypač dėl naudojamų mokymo duomenų 
reprezentatyvumo, duomenų rinkinių 
šališkumo šalinimo, taip pat pačių 
algoritmų ir duomenų bei agregavimo 
standartų;

4. pabrėžia, kad svarbu nustatyti etinę 
reglamentavimo sistemą, įskaitant visų 
pirma nuostatas dėl algoritmų sistemose 
naudojamų duomenų rinkinių kokybės, 
ypač dėl aukštos kokybės ir, jei įmanoma, 
nešališkų duomenų rinkinių, siekiant 
pagerinti algoritmų sistemų išvestis ir 
padidinti vartotojų pasitikėjimą bei 
pritarimą;

Or. en

Pakeitimas 36
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad vartotojų sauga, 
duomenų saugumas, asmens duomenų 
apsauga ir etiniai klausimai lems 
visuomenės pritarimą, taigi ir 
automatizuotų sistemų skverbimąsi į 
rinką; pabrėžia, kad valdžios institucijos 
ir privačiojo sektoriaus suinteresuotieji 
subjektai turės pateikti patikimus 
atsakymus į visus šiuos susirūpinimą 
keliančius klausimus ir įrodyti dirbtinio 
intelekto naudą aplinkosaugos, 
ekonominėje, socialinėje ir saugos srityse, 
kad įgytų visuomenės pasitikėjimą;

Or. en

Pakeitimas 37
Jordi Cañas
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto, 
robotikos ir kitų technologijų etinių 
aspektų sistemoje turėtų būti numatytos 
teisiškai privalomos priemonės ir 
standartai, siekiant užkirsti kelią privačių 
ir viešųjų subjektų praktikai, galinčiai 
pakenkti pagrindinėms teisėms ir 
laisvėms, kad būtų užtikrinta aukščiausio 
lygio vartotojų apsauga ir patikimų, etinių 
ir techniniu požiūriu patikimų programų 
plėtra bendrojoje rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad svarbu pirmenybę 
teikti tam, kad europiečių asmens 
duomenys būtų tvarkomi Europoje;

Or. fr

Pakeitimas 39
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pažymi, kad duomenų saugumas ir 
privatumas bus susiję su etikos 
problemomis dėl renkamų duomenų 
apibrėžties, taip pat jų nuosavybės, 
dalijimosi, saugojimo ir paskirties; be to, 
pažymi, kad etika atliks pagrindinį 
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vaidmenį apibrėžiant teisinę sistemą, 
kuria reglamentuojamas tokių duomenų 
naudojimas ir valdymas;

Or. en

Pakeitimas 40
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pakartoja Europos principus, 
susijusius su asmenų nuosavybės teise į 
savo pačių asmens duomenis ir aiškų, 
informuotą sutikimą, kuris būtinas prieš 
naudojant asmens duomenis, kaip 
įtvirtinta BDAR; pabrėžia, jog sutikimas 
reiškia, kad asmenys supranta, kokiu 
tikslu bus naudojami jų duomenys, ir kad 
subjektai, naudojantys asmens duomenis 
algoritmuose, yra atsakingi už šio 
supratimo užtikrinimą;

Or. en

Pakeitimas 41
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad vartotojai turėtų būti 
tinkamai, laiku, nešališkai, lengvai 
įskaitomu, standartizuotu ir prieinamu 
būdu informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą, procesą, principą, pagrindimą 
ir galimus rezultatus, apie tai, kaip 
susisiekti su sprendimus priimančiu 
asmeniu ir kaip galima patikrinti, 
veiksmingai užginčyti ir ištaisyti sistemos 

5. mano, kad vartotojai turi teisę būti 
suprantamu ir prieinamu būdu 
informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą, procesą ir pagrindimą, apie 
tai, kaip susisiekti su sprendimus 
priimančiu asmeniu ir kaip galima 
patikrinti, veiksmingai užginčyti ir ištaisyti 
sistemos sprendimus; mano, kad vartotojai 
taip pat turėtų būti saugomi suteikiant 
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sprendimus; jiems teisę išjungti arba apriboti dirbtinio 
intelekto sistemą, pritaikant ją 
asmeniniams poreikiams, kai tai 
įmanoma;

Or. en

Pakeitimas 42
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad vartotojai turėtų būti 
tinkamai, laiku, nešališkai, lengvai 
įskaitomu, standartizuotu ir prieinamu 
būdu informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą, procesą, principą, pagrindimą 
ir galimus rezultatus, apie tai, kaip 
susisiekti su sprendimus priimančiu 
asmeniu ir kaip galima patikrinti, 
veiksmingai užginčyti ir ištaisyti sistemos 
sprendimus;

5. mano, kad vartotojai turėtų būti 
tinkamai, laiku, nešališkai, lengvai 
įskaitomu, standartizuotu ir prieinamu 
būdu informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą ir pagrindimą, kaip susisiekti 
su sprendimus priimančiu asmeniu ir kaip 
galima patikrinti, užginčyti ir ištaisyti 
sistemos sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 43
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Svenja Hahn

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad vartotojai turėtų būti 
tinkamai, laiku, nešališkai, lengvai 
įskaitomu, standartizuotu ir prieinamu 
būdu informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą, procesą, principą, pagrindimą 
ir galimus rezultatus, apie tai, kaip 
susisiekti su sprendimus priimančiu 
asmeniu ir kaip galima patikrinti, 

5. pabrėžia, kad kuriant ir 
įgyvendinant dirbtinį intelektą, robotiką ir 
susijusias technologijas, kurioms būdinga 
rizika ir kurios pagrįstos neskaidriais 
algoritmais ir neobjektyviais duomenų 
rinkiniais, yra labai svarbus vartotojų 
pasitikėjimas; mano, kad vartotojai turėtų 
būti tinkamai, laiku, tiksliai, lengvai 
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veiksmingai užginčyti ir ištaisyti sistemos 
sprendimus;

įskaitomu, standartizuotu ir prieinamu 
būdu informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą, procesą, principą, pagrindimą 
ir galimus rezultatus, apie tai, kaip 
susisiekti su sprendimus priimančiu 
asmeniu ir kaip galima patikrinti, 
veiksmingai užginčyti ir ištaisyti sistemos 
sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 44
Arba Kokalari

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad vartotojai turėtų būti 
tinkamai, laiku, nešališkai, lengvai 
įskaitomu, standartizuotu ir prieinamu 
būdu informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą, procesą, principą, pagrindimą 
ir galimus rezultatus, apie tai, kaip 
susisiekti su sprendimus priimančiu 
asmeniu ir kaip galima patikrinti, 
veiksmingai užginčyti ir ištaisyti sistemos 
sprendimus;

5. mano, kad vartotojai turėtų būti 
tinkamai, laiku, nešališkai, lengvai 
įskaitomu, standartizuotu ir prieinamu 
būdu informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą, procesą, principą, pagrindimą 
ir galimus rezultatus, apie tai, kaip 
susisiekti su sprendimus priimančiu 
asmeniu ir kaip galima patikrinti, 
veiksmingai užginčyti ir ištaisyti sistemos 
sprendimus; pabrėžia, koks svarbus 
proporcingumo kuriant skaidrumo 
sistemą, siekiant išvengti nereikalingos 
naštos MVĮ, veikiančioms mažos rizikos 
sektoriuose, ir apsaugoti intelektinės 
nuosavybės teises;

Or. en

Pakeitimas 45
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad vartotojai turėtų būti 
tinkamai, laiku, nešališkai, lengvai 
įskaitomu, standartizuotu ir prieinamu 
būdu informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą, procesą, principą, pagrindimą 
ir galimus rezultatus, apie tai, kaip 
susisiekti su sprendimus priimančiu 
asmeniu ir kaip galima patikrinti, 
veiksmingai užginčyti ir ištaisyti sistemos 
sprendimus;

5. mano, kad vartotojai turėtų būti 
tinkamai, laiku, nešališkai, lengvai 
įskaitomu, standartizuotu ir prieinamu 
būdu informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą, procesą, principą, pagrindimą 
ir laukiamus bei pagrįstai numatomus, bet 
nelauktus rezultatus, apie tai, kaip 
susisiekti su sprendimus priimančiu 
asmeniu ir kaip galima patikrinti, 
veiksmingai užginčyti ir ištaisyti sistemos 
sprendimus; tačiau ši informacija neturėtų 
kelti pavojaus komercinėms paslaptims ir 
kitiems konkurenciniams pranašumams;

Or. en

Pakeitimas 46
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad vartotojai turėtų būti 
tinkamai, laiku, nešališkai, lengvai 
įskaitomu, standartizuotu ir prieinamu 
būdu informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą, procesą, principą, pagrindimą 
ir galimus rezultatus, apie tai, kaip 
susisiekti su sprendimus priimančiu 
asmeniu ir kaip galima patikrinti, 
veiksmingai užginčyti ir ištaisyti sistemos 
sprendimus;

5. mano, kad vartotojai turėtų būti 
tinkamai, laiku, nešališkai, lengvai 
įskaitomu, standartizuotu ir prieinamu 
būdu informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą, procesą, principą, pagrindimą 
ir galimus rezultatus, apie tai, kaip 
susisiekti su sprendimus priimančiu 
asmeniu ir kaip galima patikrinti, 
veiksmingai užginčyti ir ištaisyti sistemos 
sprendimus; primena, kad žmonės visada 
turi gebėti panaikinti automatinius 
sprendimus, kurie yra galutiniai ir 
nuolatiniai;

Or. en
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Pakeitimas 47
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad vartotojai turėtų būti 
tinkamai, laiku, nešališkai, lengvai 
įskaitomu, standartizuotu ir prieinamu 
būdu informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą, procesą, principą, pagrindimą 
ir galimus rezultatus, apie tai, kaip 
susisiekti su sprendimus priimančiu 
asmeniu ir kaip galima patikrinti, 
veiksmingai užginčyti ir ištaisyti sistemos 
sprendimus;

5. mano, kad vartotojai turėtų būti 
tinkamai, laiku, nešališkai, lengvai 
įskaitomu, standartizuotu ir prieinamu 
būdu informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą, tikslus ar paskirtį, procesą, 
principą, pagrindimą ir galimus rezultatus, 
taip pat pasekmes vartotojams, apie tai, 
kaip susisiekti su sprendimus priimančiu 
asmeniu ir kaip galima patikrinti, 
veiksmingai užginčyti ir ištaisyti sistemos 
sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 48
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad vartotojai turėtų būti 
tinkamai, laiku, nešališkai, lengvai 
įskaitomu, standartizuotu ir prieinamu 
būdu informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą, procesą, principą, pagrindimą 
ir galimus rezultatus, apie tai, kaip 
susisiekti su sprendimus priimančiu 
asmeniu ir kaip galima patikrinti, 
veiksmingai užginčyti ir ištaisyti sistemos 
sprendimus;

5. mano, kad vartotojai turėtų būti 
tinkamai, laiku, nešališkai, lengvai 
įskaitomu, standartizuotu ir prieinamu 
būdu informuojami, jei to prašoma 
neprisijungus prie interneto, apie 
algoritmų sistemų egzistavimą, procesą, 
principą, pagrindimą ir galimus rezultatus, 
apie tai, kaip susisiekti su sprendimus 
priimančiu asmeniu ir kaip galima 
patikrinti, veiksmingai užginčyti ir ištaisyti 
sistemos sprendimus;

Or. en
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Pakeitimas 49
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad vartotojai turėtų būti 
tinkamai, laiku, nešališkai, lengvai 
įskaitomu, standartizuotu ir prieinamu 
būdu informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą, procesą, principą, 
pagrindimą ir galimus rezultatus, apie tai, 
kaip susisiekti su sprendimus priimančiu 
asmeniu ir kaip galima patikrinti, 
veiksmingai užginčyti ir ištaisyti sistemos 
sprendimus;

5. mano, kad vartotojai turėtų būti 
tinkamai, laiku, nešališkai, lengvai 
įskaitomu, standartizuotu ir prieinamu 
būdu informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą, apie tai, kaip susisiekti su 
sprendimus priimančiu asmeniu ir kaip 
galima patikrinti, veiksmingai užginčyti ir 
ištaisyti sistemos sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 50
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad vartotojai turėtų būti 
tinkamai, laiku, nešališkai, lengvai 
įskaitomu, standartizuotu ir prieinamu 
būdu informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą, procesą, principą, pagrindimą 
ir galimus rezultatus, apie tai, kaip 
susisiekti su sprendimus priimančiu 
asmeniu ir kaip galima patikrinti, 
veiksmingai užginčyti ir ištaisyti sistemos 
sprendimus;

5. mano, kad vartotojai turėtų būti 
tinkamai, laiku, tiksliai, lengvai įskaitomu, 
standartizuotu ir prieinamu būdu 
informuojami apie algoritmų sistemų 
egzistavimą, procesą, principą, pagrindimą 
ir galimus rezultatus, apie tai, kaip 
susisiekti su sprendimus priimančiu 
asmeniu ir kaip galima patikrinti, 
veiksmingai užginčyti ir ištaisyti sistemos 
sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 51
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
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Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad būtina veiksmingai 
spręsti algoritmų sistemų keliamus 
uždavinius ir užtikrinti, kad vartotojai 
būtų įgalinti ir tinkamai apsaugoti; 
pabrėžia, kad būtina neapsiriboti 
tradiciniais informavimo ir informacijos 
atskleidimo principais, kuriais remiantis 
buvo sukurtas vartotojų acquis, nes reikės 
griežtesnių vartotojų teisių ir aiškių 
algoritmų sistemų kūrimo ir naudojimo 
apribojimų, siekiant užtikrinti, kad 
technologijos prisidėtų prie geresnio 
vartotojų gyvenimo ir būtų vystomos 
atsižvelgiant į pagrindines ir vartotojų 
teises bei Europos vertybes;

Or. en

Pakeitimas 52
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad reikia skirti ypatingą 
dėmesį situacijoms, susijusioms su 
pažeidžiamiausiomis grupėmis, pvz., 
vaikų, neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių ir 
kitų asmenų, kurie istoriškai yra atsidūrę 
nepalankioje padėtyje arba kuriems gresia 
atskirtis, ir situacijoms, kurioms būdinga 
galios ar informacijos asimetrija, pvz., 
tarp darbdavių ir darbuotojų arba tarp 
įmonių ir vartotojų;

Or. en
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Pakeitimas 53
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad labai svarbus į vertę 
orientuotas projektavimo metodas, kad 
vartotojai galėtų plačiai pripažinti dirbtinį 
intelektą; mano, kad etinės sąžiningumo, 
tikslumo, konfidencialumo ir skaidrumo 
vertybės turėtų būti dirbtinio intelekto 
pagrindas, o tai reiškia, kad sistemos 
veikla negali duoti nesąžiningai šališkų 
rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 54
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad norint užtikrinti 
vienodą Europos vartotojų apsaugą, 
reikalinga Europos teisinė rizikos 
klasifikavimo sistema ir susijusių teisinių 
prievolių sistema;

Or. en
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Pakeitimas 55
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. mano, kad aiškumas yra 
nepaprastai svarbus kuriant ir išlaikant 
vartotojų pasitikėjimą dirbtinio intelekto 
sistemomis; tam reikia, kad procesai būtų 
skaidrūs ir kad būtų atvirtai 
informuojama apie dirbtinio intelekto 
sistemų galimybes ir paskirtį, o 
sprendimai būtų paaiškinami tiesiogiai ir 
netiesiogiai susijusiems asmenims; mano, 
jog norint užtikrinti, kad visoje sistemoje 
būtų gerbiamos pagrindinės teisės, turi 
būti reikalaujama naudoti vadinamuosius 
„„juodosios dėžės““ algoritmus, kurie 
nepateikia tokios informacijos;

Or. en

Pakeitimas 56
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena, kad svarbu užtikrinti 
vartotojams galimybę pasinaudoti 
veiksmingomis teisių gynimo 
priemonėmis, ir ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad būtų galima naudotis 
prieinamomis, įperkamomis, 
nepriklausomomis ir veiksmingomis 
procedūromis siekiant garantuoti nešališką 
visų skundų dėl vartotojų teisių pažeidimų 
naudojant algoritmų sistemas peržiūrą, 
neatsižvelgiant į tai, ar juos pateikė 

6. primena, kad svarbu užtikrinti 
vartotojams galimybę pasinaudoti 
veiksmingomis teisių gynimo 
priemonėmis, ir ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad būtų galima naudotis 
prieinamomis, įperkamomis, 
nepriklausomomis ir veiksmingomis 
procedūromis siekiant garantuoti nešališką 
visų skundų dėl vartotojų teisių pažeidimų 
naudojant algoritmų sistemas peržiūrą, 
neatsižvelgiant į tai, ar juos pateikė 
viešojo, ar privačiojo sektoriaus subjektai; 
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viešojo, ar privačiojo sektoriaus subjektai; primygtinai ragina, kad ginčų sprendimo 
ir kolektyvinio žalos atlyginimo 
mechanizmai būtų prieinami tiek 
neprisijungus prie interneto, tiek internete 
vartotojams, grupėms ir juridiniams 
asmenims, norintiems užginčyti sistemos, 
galinčios pažeisti vartotojų teises, diegimą 
ar nuolatinį naudojimą arba ištaisyti 
teisių pažeidimą;

Or. en

Pakeitimas 57
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena, kad svarbu užtikrinti 
vartotojams galimybę pasinaudoti 
veiksmingomis teisių gynimo 
priemonėmis, ir ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad būtų galima naudotis 
prieinamomis, įperkamomis, 
nepriklausomomis ir veiksmingomis 
procedūromis siekiant garantuoti nešališką 
visų skundų dėl vartotojų teisių pažeidimų 
naudojant algoritmų sistemas peržiūrą, 
neatsižvelgiant į tai, ar juos pateikė 
viešojo, ar privačiojo sektoriaus subjektai;

6. primena, kad svarbu užtikrinti 
vartotojams galimybę pasinaudoti 
veiksmingomis teisių gynimo 
priemonėmis, ir ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad būtų galima naudotis 
prieinamomis, įperkamomis, 
nepriklausomomis ir veiksmingomis 
procedūromis siekiant garantuoti nešališką 
visų skundų dėl vartotojų teisių pažeidimų 
naudojant algoritmų sistemas peržiūrą, 
neatsižvelgiant į tai, ar juos pateikė 
viešojo, ar privačiojo sektoriaus subjektai; 
primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad vartotojų organizacijos 
turėtų pakankamai lėšų, kad padėtų 
vartotojams naudotis savo teise į žalos 
atlyginimą;

Or. en
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Pakeitimas 58
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena, kad svarbu užtikrinti 
vartotojams galimybę pasinaudoti 
veiksmingomis teisių gynimo 
priemonėmis, ir ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad būtų galima naudotis 
prieinamomis, įperkamomis, 
nepriklausomomis ir veiksmingomis 
procedūromis siekiant garantuoti nešališką 
visų skundų dėl vartotojų teisių pažeidimų 
naudojant algoritmų sistemas peržiūrą, 
neatsižvelgiant į tai, ar juos pateikė 
viešojo, ar privačiojo sektoriaus subjektai;

6. primena, kad svarbu užtikrinti 
vartotojams galimybę pasinaudoti 
veiksmingomis teisių gynimo 
priemonėmis, ir ragina valstybes nares bei 
nacionalines rinkos priežiūros institucijas 
užtikrinti, kad būtų galima naudotis 
prieinamomis, įperkamomis, 
nepriklausomomis ir veiksmingomis 
procedūromis bei peržiūros struktūromis 
siekiant garantuoti nešališką visų skundų 
dėl vartotojų teisių pažeidimų naudojant 
algoritmų sistemas žmogaus atliekamą 
peržiūrą, neatsižvelgiant į tai, ar juos 
pateikė viešojo, ar privačiojo sektoriaus 
subjektai;

Or. en

Pakeitimas 59
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad tais atvejais, kai 
viešosiomis lėšomis prisidedama prie 
algoritmų sistemos kūrimo ar 
įgyvendinimo, kodas, generuojami 
duomenys, jei jie nėra asmens duomenys, 
ir apmokytas modelis turėtų būti vieši, 
kad, be kita ko, būtų užtikrintas 
skaidrumas ir pakartotinis naudojimas, 
dar labiau prisidedama prie bendrosios 
rinkos sukūrimo ir išvengta rinkos 
susiskaidymo;

Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas 60
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad tais atvejais, kai 
viešosiomis lėšomis prisidedama prie 
algoritmų sistemos kūrimo ar 
įgyvendinimo, kodas, generuojami 
duomenys, jei jie nėra asmens duomenys, 
ir apmokytas modelis turėtų būti vieši, 
kad, be kita ko, būtų užtikrintas 
skaidrumas ir pakartotinis naudojimas, 
dar labiau prisidedama prie bendrosios 
rinkos sukūrimo ir išvengta rinkos 
susiskaidymo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 61
Arba Kokalari

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad tais atvejais, kai 
viešosiomis lėšomis prisidedama prie 
algoritmų sistemos kūrimo ar 
įgyvendinimo, kodas, generuojami 
duomenys, jei jie nėra asmens duomenys, 
ir apmokytas modelis turėtų būti vieši, 
kad, be kita ko, būtų užtikrintas 
skaidrumas ir pakartotinis naudojimas, 
dar labiau prisidedama prie bendrosios 
rinkos sukūrimo ir išvengta rinkos 
susiskaidymo;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 62
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad tais atvejais, kai 
viešosiomis lėšomis prisidedama prie 
algoritmų sistemos kūrimo ar 
įgyvendinimo, kodas, generuojami 
duomenys, jei jie nėra asmens duomenys, 
ir apmokytas modelis turėtų būti vieši, kad, 
be kita ko, būtų užtikrintas skaidrumas ir 
pakartotinis naudojimas, dar labiau 
prisidedama prie bendrosios rinkos 
sukūrimo ir išvengta rinkos susiskaidymo;

7. pabrėžia, kad tais atvejais, kai 
viešosiomis lėšomis prisidedama prie 
algoritmų sistemos kūrimo ar 
įgyvendinimo, kartu su atvirais viešųjų 
pirkimų konkursais ir atvirais sutarčių 
sudarymo standartais, kodas, generuojami 
duomenys, jei jie nėra asmens duomenys, 
ir apmokytas modelis turėtų būti vieši, kad, 
be kita ko, būtų užtikrintas skaidrumas ir 
pakartotinis naudojimas, dar labiau 
prisidedama prie bendrosios rinkos 
sukūrimo ir išvengta rinkos susiskaidymo;

Or. en

Pakeitimas 63
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad tais atvejais, kai 
viešosiomis lėšomis prisidedama prie 
algoritmų sistemos kūrimo ar 
įgyvendinimo, kodas, generuojami 
duomenys, jei jie nėra asmens duomenys, 
ir apmokytas modelis turėtų būti vieši, kad, 
be kita ko, būtų užtikrintas skaidrumas ir 
pakartotinis naudojimas, dar labiau 
prisidedama prie bendrosios rinkos 
sukūrimo ir išvengta rinkos susiskaidymo;

7. pabrėžia, kad tais atvejais, kai 
lėšomis iš viešųjų šaltinių reikšmingai 
prisidedama prie algoritmų sistemos 
kūrimo ar įgyvendinimo, kodas, 
generuojami duomenys, jei jie nėra asmens 
duomenys, ir apmokytas modelis turėtų 
būti vieši, kad, be kita ko, būtų užtikrintas 
skaidrumas ir pakartotinis naudojimas, dar 
labiau prisidedama prie bendrosios rinkos 
sukūrimo ir išvengta rinkos susiskaidymo;
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Or. en

Pakeitimas 64
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad tais atvejais, kai 
viešosiomis lėšomis prisidedama prie 
algoritmų sistemos kūrimo ar 
įgyvendinimo, kodas, generuojami 
duomenys, jei jie nėra asmens duomenys, 
ir apmokytas modelis turėtų būti vieši, kad, 
be kita ko, būtų užtikrintas skaidrumas ir 
pakartotinis naudojimas, dar labiau 
prisidedama prie bendrosios rinkos 
sukūrimo ir išvengta rinkos susiskaidymo;

7. pabrėžia, kad tais atvejais, kai 
viešosiomis lėšomis prisidedama prie 
algoritmų sistemos kūrimo ar 
įgyvendinimo, kodas, generuojami 
duomenys, jei jie nėra asmens duomenys, 
ir apmokytas modelis turėtų būti vieši, kad 
būtų užtikrintas skaidrumas ir sudarytos 
sąlygos pakartotinai juos panaudoti 
siekiant skatinti inovacijas; pabrėžia, kad 
taip galima išnaudoti visas bendrosios 
rinkos teikiamas galimybes išvengiant 
rinkos susiskaidymo;

Or. en

Pakeitimas 65
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad tais atvejais, kai 
viešosiomis lėšomis prisidedama prie 
algoritmų sistemos kūrimo ar 
įgyvendinimo, kodas, generuojami 
duomenys, jei jie nėra asmens duomenys, 
ir apmokytas modelis turėtų būti vieši, kad, 
be kita ko, būtų užtikrintas skaidrumas ir 
pakartotinis naudojimas, dar labiau 
prisidedama prie bendrosios rinkos 
sukūrimo ir išvengta rinkos susiskaidymo;

7. pabrėžia, kad tais atvejais, kai 
viešosiomis lėšomis prisidedama prie 
algoritmų sistemos kūrimo ar 
įgyvendinimo, kodas, generuojami 
duomenys, jei jie nėra asmens duomenys, 
ir apmokytas modelis turėtų būti 
prieinami, kad, be kita ko, būtų užtikrintas 
skaidrumas ir pakartotinis naudojimas, dar 
labiau prisidedama prie bendrosios rinkos 
sukūrimo ir išvengta rinkos susiskaidymo;

Or. en
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Pakeitimas 66
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad tais atvejais, kai 
viešosiomis lėšomis prisidedama prie 
algoritmų sistemos kūrimo ar 
įgyvendinimo, kodas, generuojami 
duomenys, jei jie nėra asmens duomenys, 
ir apmokytas modelis turėtų būti vieši, kad, 
be kita ko, būtų užtikrintas skaidrumas ir 
pakartotinis naudojimas, dar labiau 
prisidedama prie bendrosios rinkos 
sukūrimo ir išvengta rinkos susiskaidymo;

7. pabrėžia, kad tais atvejais, kai 
viešosiomis lėšomis prisidedama prie 
algoritmų sistemos kūrimo ar 
įgyvendinimo, generuojami duomenys, jei 
jie nėra asmens duomenys, ir apmokytas 
modelis turėtų būti vieši, kad, be kita ko, 
būtų užtikrintas skaidrumas ir pakartotinis 
naudojimas, dar labiau prisidedama prie 
bendrosios rinkos sukūrimo ir išvengta 
rinkos susiskaidymo;

Or. en

Pakeitimas 67
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. primena, kad reikia išnagrinėti 
dabartinę ES teisinę sistemą, įskaitant 
vartotojų teisės acquis, duomenų 
apsaugos teisės aktus, atsakomybės už 
produktus teisės aktus, gaminių saugos ir 
rinkos priežiūros teisės aktus, siekiant 
patikrinti, ar ja gebama reaguoti į 
dirbtinio intelekto atsiradimą ir 
automatizuotą sprendimų priėmimą ir ar 
ja galima užtikrinti aukšto lygio vartotojų 
apsaugą;

Or. en
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Pakeitimas 68
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad duomenų rinkiniai ir 
procesai, kurie generuoja dirbtinio 
intelekto sistemos sprendimą, įskaitant 
duomenų rinkimą ir duomenų ženklinimą 
bei naudojamus algoritmus, turėtų būti 
registruojami laikantis aukščiausių 
standartų, kad būtų galima juos atsekti ir 
padidinti skaidrumą; pabrėžia, kad tai 
taikoma ir dirbtinio intelekto sistemos 
priimamiems sprendimams;

Or. en

Pakeitimas 69
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad plačiau naudojant 
dirbtinį intelektą reikia daug dėmesio 
skirti skaitmeniniam saugumui, nes 
didelis duomenų kiekis sukuria naują 
kibernetinių išpuolių riziką; ragina 
Komisiją parengti aiškias gaires įmonėms 
ir valstybinėms agentūroms, kad būtų 
imtasi būtinų atsargumo priemonių 
naudojant dirbtinį intelektą;

Or. en
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Pakeitimas 70
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. prašo Komisijos paskelbti 
privalomas taisykles įmonėms, kad jos 
skelbtų skaidrumo ataskaitas, apimančias 
algoritmų sistemų egzistavimą, veikimą, 
procesą, pagrindinius kriterijus, logiką, 
naudojamus duomenų rinkinius ir 
galimus rezultatus bei pastangas siekiant 
laiku, nešališkai, lengvai įskaitomu ir 
prieinamu būdu nustatyti, užkirsti kelią ir 
sumažinti diskriminaciją algoritmų 
sistemose;

Or. en

Pakeitimas 71
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina vienodai įgyvendinti rizikos 
klasifikavimo sistemą ir susijusias teisines 
prievoles, kad būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos valstybėms narėms ir užkirstas 
kelias vidaus rinkos susiskaidymui;

Or. en
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Pakeitimas 72
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad tais atvejais, kai 
Europos viešosiomis lėšomis prisidedama 
prie konsorciumo, įskaitant ne Europos 
visuomenę, algoritmų sistemos kūrimo ar 
įgyvendinimo, kodas ir generuojami ne 
asmens duomenys, kaip numatyta, turėtų 
būti vieši;

Or. fr

Pakeitimas 73
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pabrėžia, kad duomenų rinkiniai, 
naudojami dirbtinio intelekto sistemose 
(tiek mokymuose, tiek veikloje), gali 
nukentėti nuo neapdairaus istorinio 
nuokrypio įtraukimo, neišsamumo ir 
blogo valdymo modelių; pabrėžia, kad 
tolesnis tokių nuokrypių taikymas gali 
lemti netyčinį netiesioginį (tiesioginį) 
išankstinį nusistatymą prieš tam tikras 
grupes ar žmones ir jų diskriminaciją, o 
tai gali sustiprinti tokį išankstinį 
nusistatymą ir marginalizaciją; pažymi, 
kad žala taip pat gali atsirasti dėl tyčinio 
(vartotojų) šališkumų naudojimo arba dėl 
nesąžiningos konkurencijos, pvz., kainų 
suvienodinimo sudarant slaptą susitarimą 
ar neskaidrios rinkos; pabrėžia, kad, jei 
įmanoma, identifikuojamas ir 
diskriminacinis nuokrypis turėtų būti 
pašalintas duomenų rinkimo etapu; 
pažymi, kad nesąžiningas nuokrypis taip 
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pat gali pakenkti dirbtinio intelekto 
sistemų kūrimo būdui (pvz., algoritmų 
programavimui); pabrėžia, kad to galima 
išvengti įdiegiant priežiūros procesus, 
kuriais galima aiškiai ir skaidriai 
analizuoti ir įvertinti sistemos paskirtį, 
apribojimus, reikalavimus ir sprendimus; 
pažymi, kad reikėtų skatinti įvairios 
socialinės padėties žmonių samdymą;

Or. en

Pakeitimas 74
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pabrėžia, kad tais atvejais, kai ne 
Europos viešosiomis lėšomis prisidedama 
prie algoritmų sistemos kūrimo ar 
įgyvendinimo Europoje, kodas ir 
generuojami ne asmens duomenys, kaip 
numatyta, turėtų būti vieši;

Or. fr

Pakeitimas 75
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, 
Brando Benifei, Andreas Schieder

Nuomonės projektas
 7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. mano, kad dirbtinis intelektas, 
daiktų internetas ir kitos atsirandančios 
technologijos turi didžiulį potencialą 
suteikti vartotojams galimybę naudotis kai 
kuriais patogumais daugelyje savo 
gyvenimo sričių ir kartu geresniais 
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produktais ir paslaugomis, taip pat gauti 
naudos iš geresnės rinkos priežiūros, 
jeigu toliau taikomi visi galiojantys 
principai, sąlygos (įskaitant skaidrumą ir 
auditą) ir reglamentai;

Or. en

Pakeitimas 76
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. ragina sukurti dirbtinio intelekto, 
robotikos ir susijusių technologijų 
registravimo sistemą, veikiančią visos 
Sąjungos mastu, kad būtų galima 
vienodai ir skaidriai įgyvendinti rizikos 
klasifikaciją Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 77
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
marginalizuotų ir pažeidžiamų vartotojų 
bei jų grupių interesus ir jiems būtų 
atstovaujama; pažymi, kad, siekiant 
analizuoti algoritmų sistemų poveikį 
vartotojams, prieiga prie duomenų turėtų 
būti suteikta ir atitinkamiems subjektams, 
visų pirma nepriklausomiems tyrėjams, 
žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės 

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atsižvelgiama į visų 
vartotojų bei jų grupių, įskaitant 
marginalizuotas ir pažeidžiamas grupes, 
interesus; primena, kad svarbu mokyti 
vartotojus ir suteikti jiems pagrindinius 
įgūdžius naudotis algoritmų sistemomis, 
kad jie būtų apsaugoti nuo galimos rizikos 
ir jų teisių pažeidimo;
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organizacijoms, kartu visapusiškai 
laikantis Sąjungos duomenų apsaugos ir 
privatumo teisės aktų; primena, kad svarbu 
mokyti vartotojus ir suteikti jiems 
pagrindinius įgūdžius naudotis algoritmų 
sistemomis, kad jie būtų apsaugoti nuo 
galimos rizikos ir jų teisių pažeidimo;

Or. en

Pakeitimas 78
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
marginalizuotų ir pažeidžiamų vartotojų 
bei jų grupių interesus ir jiems būtų 
atstovaujama; pažymi, kad, siekiant 
analizuoti algoritmų sistemų poveikį 
vartotojams, prieiga prie duomenų turėtų 
būti suteikta ir atitinkamiems subjektams, 
visų pirma nepriklausomiems tyrėjams, 
žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kartu visapusiškai laikantis 
Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo 
teisės aktų; primena, kad svarbu mokyti 
vartotojus ir suteikti jiems pagrindinius 
įgūdžius naudotis algoritmų sistemomis, 
kad jie būtų apsaugoti nuo galimos rizikos 
ir jų teisių pažeidimo;

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
marginalizuotų ir pažeidžiamų vartotojų 
bei jų grupių, pvz., neįgaliųjų, interesus ir 
jiems būtų atstovaujama; pažymi, kad, 
siekiant analizuoti algoritmų sistemų 
poveikį vartotojams, prieiga prie duomenų 
turėtų būti suteikta ir atitinkamiems 
subjektams, visų pirma nepriklausomiems 
tyrėjams, žiniasklaidai ir pilietinės 
visuomenės organizacijoms, kartu 
visapusiškai laikantis Sąjungos duomenų 
apsaugos ir privatumo teisės aktų; primena, 
kad svarbu mokyti vartotojus ir suteikti 
jiems pagrindinius įgūdžius naudotis 
algoritmų sistemomis, kad jie būtų 
apsaugoti nuo galimos rizikos ir jų teisių 
pažeidimo;

Or. en
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Pakeitimas 79
Arba Kokalari

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
marginalizuotų ir pažeidžiamų vartotojų 
bei jų grupių interesus ir jiems būtų 
atstovaujama; pažymi, kad, siekiant 
analizuoti algoritmų sistemų poveikį 
vartotojams, prieiga prie duomenų turėtų 
būti suteikta ir atitinkamiems subjektams, 
visų pirma nepriklausomiems tyrėjams, 
žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kartu visapusiškai laikantis 
Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo 
teisės aktų; primena, kad svarbu mokyti 
vartotojus ir suteikti jiems pagrindinius 
įgūdžius naudotis algoritmų sistemomis, 
kad jie būtų apsaugoti nuo galimos rizikos 
ir jų teisių pažeidimo;

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
marginalizuotų ir pažeidžiamų vartotojų 
bei jų grupių interesus ir jiems būtų 
atstovaujama; pažymi, kad, siekiant 
analizuoti algoritmų sistemų poveikį 
vartotojams, prieiga prie duomenų turėtų 
būti suteikta ir atitinkamiems subjektams, 
visų pirma nepriklausomiems tyrėjams, 
žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kartu visapusiškai laikantis 
Sąjungos duomenų apsaugos, intelektinės 
nuosavybės teisių ir privatumo teisės aktų; 
primena, kad svarbu mokyti vartotojus ir 
suteikti jiems pagrindinius įgūdžius 
naudotis algoritmų sistemomis, kad jie 
būtų apsaugoti nuo galimos rizikos ir jų 
teisių pažeidimo;

Or. en

Pakeitimas 80
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
marginalizuotų ir pažeidžiamų vartotojų 
bei jų grupių interesus ir jiems būtų 
atstovaujama; pažymi, kad, siekiant 
analizuoti algoritmų sistemų poveikį 

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
marginalizuotų ir pažeidžiamų vartotojų 
bei jų grupių interesus ir jiems būtų 
atstovaujama; pažymi, kad, siekiant 
analizuoti algoritmų sistemų poveikį 
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vartotojams, prieiga prie duomenų turėtų 
būti suteikta ir atitinkamiems subjektams, 
visų pirma nepriklausomiems tyrėjams, 
žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kartu visapusiškai laikantis 
Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo 
teisės aktų; primena, kad svarbu mokyti 
vartotojus ir suteikti jiems pagrindinius 
įgūdžius naudotis algoritmų sistemomis, 
kad jie būtų apsaugoti nuo galimos rizikos 
ir jų teisių pažeidimo;

vartotojams, prieiga prie duomenų turėtų 
būti suteikta ir atitinkamiems subjektams, 
visų pirma nepriklausomiems tyrėjams, 
žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, prireikus naudojant 
prieigą prie taikomųjų programų sąsajų 
(API), kartu visapusiškai laikantis 
Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo 
teisės aktų; primena, kad svarbu mokyti 
vartotojus ir suteikti jiems pagrindinius 
įgūdžius naudotis algoritmų sistemomis, 
kad jie būtų apsaugoti nuo galimos rizikos 
ir jų teisių pažeidimo;

Or. en

Pakeitimas 81
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas 
Schieder

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
marginalizuotų ir pažeidžiamų vartotojų 
bei jų grupių interesus ir jiems būtų 
atstovaujama; pažymi, kad, siekiant 
analizuoti algoritmų sistemų poveikį 
vartotojams, prieiga prie duomenų turėtų 
būti suteikta ir atitinkamiems subjektams, 
visų pirma nepriklausomiems tyrėjams, 
žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kartu visapusiškai laikantis 
Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo 
teisės aktų; primena, kad svarbu mokyti 
vartotojus ir suteikti jiems pagrindinius 
įgūdžius naudotis algoritmų sistemomis, 
kad jie būtų apsaugoti nuo galimos rizikos 
ir jų teisių pažeidimo;

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
vartotojų bei jų grupių, kurios yra 
marginalizuotos arba pažeidžiamoje 
padėtyje, interesus ir jiems būtų 
atstovaujama; pažymi, kad, siekiant 
analizuoti algoritmų sistemų poveikį 
vartotojams, prieiga prie duomenų turėtų 
būti suteikta ir atitinkamiems subjektams, 
visų pirma nepriklausomiems tyrėjams, 
žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kartu visapusiškai laikantis 
Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo 
teisės aktų; primena, kad svarbu mokyti 
vartotojus ir suteikti jiems pagrindinius 
įgūdžius naudotis algoritmų sistemomis, 
kad jie būtų apsaugoti nuo galimos rizikos 
ir jų teisių pažeidimo;
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Or. en

Pakeitimas 82
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
marginalizuotų ir pažeidžiamų vartotojų 
bei jų grupių interesus ir jiems būtų 
atstovaujama; pažymi, kad, siekiant 
analizuoti algoritmų sistemų poveikį 
vartotojams, prieiga prie duomenų turėtų 
būti suteikta ir atitinkamiems subjektams, 
visų pirma nepriklausomiems tyrėjams, 
žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kartu visapusiškai laikantis 
Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo 
teisės aktų; primena, kad svarbu mokyti 
vartotojus ir suteikti jiems pagrindinius 
įgūdžius naudotis algoritmų sistemomis, 
kad jie būtų apsaugoti nuo galimos rizikos 
ir jų teisių pažeidimo;

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje etinių aspektų 
reglamentavimo sistemoje būtų tinkamai 
atsižvelgiama į marginalizuotų ir 
pažeidžiamų vartotojų bei jų grupių 
interesus ir jiems būtų atstovaujama; 
pažymi, kad, siekiant analizuoti algoritmų 
sistemų poveikį vartotojams, prieiga prie 
duomenų turėtų būti suteikta ir 
atitinkamiems subjektams, visų pirma 
nepriklausomiems tyrėjams, žiniasklaidai ir 
pilietinės visuomenės organizacijoms, 
kartu visapusiškai laikantis Sąjungos 
duomenų apsaugos ir privatumo teisės 
aktų; primena, kad svarbu mokyti 
vartotojus ir suteikti jiems pagrindinius 
įgūdžius naudotis algoritmų sistemomis, 
kad jie būtų apsaugoti nuo galimos rizikos 
ir jų teisių pažeidimo;

Or. en

Pakeitimas 83
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
marginalizuotų ir pažeidžiamų vartotojų 
bei jų grupių interesus ir jiems būtų 

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
marginalizuotų ir pažeidžiamų vartotojų 
bei jų grupių interesus ir jiems būtų 
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atstovaujama; pažymi, kad, siekiant 
analizuoti algoritmų sistemų poveikį 
vartotojams, prieiga prie duomenų turėtų 
būti suteikta ir atitinkamiems subjektams, 
visų pirma nepriklausomiems tyrėjams, 
žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kartu visapusiškai laikantis 
Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo 
teisės aktų; primena, kad svarbu mokyti 
vartotojus ir suteikti jiems pagrindinius 
įgūdžius naudotis algoritmų sistemomis, 
kad jie būtų apsaugoti nuo galimos rizikos 
ir jų teisių pažeidimo;

atstovaujama; pažymi, kad, siekiant 
analizuoti algoritmų sistemų poveikį 
vartotojams, prieiga prie duomenų turėtų 
būti suteikta ir atitinkamiems subjektams, 
visų pirma nepriklausomiems tyrėjams, 
žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kartu visapusiškai laikantis 
Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo 
teisės aktų; primena, kad svarbu šviesti 
vartotojus siekiant juos geriau informuoti 
apie naudojimąsi algoritmų sistemomis, 
kad jie būtų apsaugoti nuo galimos rizikos 
ir būtų saugomos jų teisės;

Or. en

Pakeitimas 84
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
marginalizuotų ir pažeidžiamų vartotojų 
bei jų grupių interesus ir jiems būtų 
atstovaujama; pažymi, kad, siekiant 
analizuoti algoritmų sistemų poveikį 
vartotojams, prieiga prie duomenų turėtų 
būti suteikta ir atitinkamiems subjektams, 
visų pirma nepriklausomiems tyrėjams, 
žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kartu visapusiškai 
laikantis Sąjungos duomenų apsaugos ir 
privatumo teisės aktų; primena, kad svarbu 
mokyti vartotojus ir suteikti jiems 
pagrindinius įgūdžius naudotis algoritmų 
sistemomis, kad jie būtų apsaugoti nuo 
galimos rizikos ir jų teisių pažeidimo;

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
marginalizuotų ir pažeidžiamų vartotojų 
bei Europos piliečių interesus ir jiems būtų 
atstovaujama; pažymi, kad, siekiant 
analizuoti algoritmų sistemų poveikį 
vartotojams, prieiga prie duomenų turėtų 
būti suteikta ir atitinkamiems subjektams, 
visų pirma universitetinių ar mokslinių 
tyrimų tikslais, kartu visapusiškai laikantis 
Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo 
teisės aktų; primena, kad svarbu mokyti 
vartotojus ir suteikti jiems pagrindinius 
įgūdžius naudotis algoritmų sistemomis, 
kad jie būtų apsaugoti nuo galimos rizikos 
ir jų teisių pažeidimo;

Or. fr
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Pakeitimas 85
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Marion Walsmann, Pascal Arimont

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
marginalizuotų ir pažeidžiamų vartotojų 
bei jų grupių interesus ir jiems būtų 
atstovaujama; pažymi, kad, siekiant 
analizuoti algoritmų sistemų poveikį 
vartotojams, prieiga prie duomenų turėtų 
būti suteikta ir atitinkamiems subjektams, 
visų pirma nepriklausomiems tyrėjams, 
žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kartu visapusiškai laikantis 
Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo 
teisės aktų; primena, kad svarbu mokyti 
vartotojus ir suteikti jiems pagrindinius 
įgūdžius naudotis algoritmų sistemomis, 
kad jie būtų apsaugoti nuo galimos rizikos 
ir jų teisių pažeidimo;

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
pažeidžiamoje padėtyje esančių vartotojų 
interesus ir jiems būtų atstovaujama; 
pažymi, kad, siekiant analizuoti algoritmų 
sistemų poveikį vartotojams, prieiga prie 
ne asmens duomenų galėtų būti suteikta ir 
visų pirma nepriklausomiems tyrėjams, 
žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kartu visapusiškai laikantis 
Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo 
teisės aktų; primena, kad svarbu mokyti 
vartotojus ir suteikti jiems pagrindinius 
įgūdžius naudotis algoritmų sistemomis, 
kad jie būtų apsaugoti nuo galimos rizikos 
ir jų teisių pažeidimo;

Or. en

Pakeitimas 86
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
marginalizuotų ir pažeidžiamų vartotojų 
bei jų grupių interesus ir jiems būtų 
atstovaujama; pažymi, kad, siekiant 
analizuoti algoritmų sistemų poveikį 
vartotojams, prieiga prie duomenų turėtų 
būti suteikta ir atitinkamiems subjektams, 
visų pirma nepriklausomiems tyrėjams, 

8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
vartotojų interesus ir jiems būtų 
atstovaujama; pažymi, kad, siekiant 
analizuoti algoritmų sistemų poveikį 
vartotojams, prieiga prie duomenų turėtų 
būti suteikta ir atitinkamiems subjektams, 
visų pirma nepriklausomiems tyrėjams, 
žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės 
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žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kartu visapusiškai laikantis 
Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo 
teisės aktų; primena, kad svarbu mokyti 
vartotojus ir suteikti jiems pagrindinius 
įgūdžius naudotis algoritmų sistemomis, 
kad jie būtų apsaugoti nuo galimos rizikos 
ir jų teisių pažeidimo;

organizacijoms, kartu visapusiškai laikantis 
Sąjungos duomenų apsaugos, privatumo 
teisės aktų ir verslo paslapčių taisyklių; 
primena, kad svarbu mokyti vartotojus ir 
suteikti jiems pagrindinius skaitmeninius 
įgūdžius naudotis algoritmų sistemomis, 
kad jie būtų apsaugoti nuo galimos rizikos 
ir jų teisių pažeidimo;

Or. en

Pakeitimas 87
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. mano, kad šalinant algoritmų 
sistemų ir susijusių technologijų etinių 
gairių praktinio įgyvendinimo spragas, 
turėtų būti ištirti ir įvertinti tokie modeliai 
kaip vadinamasis vertės, kriterijų, rodiklių 
ir gautų rezultatų modelis (angl. „VCIO 
model“), atsižvelgiant į tinkamumą 
paskirčiai; be to, mano, kad tokie 
modeliai, skirti dirbtinio intelekto sistemos 
reikalavimams konkretizuoti ir 
įgyvendinti, taip pat naudojami gaminant 
etiketes, suteikiančias galimybę įmonėms 
aiškiai ir vienodai perduoti informaciją 
apie savo produktų etines savybes taikant 
standartizuotą rizikos matricą, galėtų 
pagerinti vartotojų raštingumą, 
informaciją ir informuotumą;

Or. en

Pakeitimas 88
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kurioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų atsižvelgiama į 
kolektyvines tautinių ir kalbinių mažumų 
teises ir kad joms būtų atstovaujama, visų 
pirma atsižvelgiant į Sąjungos regionines 
ir mažumų kalbas;

Or. en

Pakeitimas 89
Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, Pascal 
Arimont

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad svarbu rengti šios 
srities aukštos kvalifikacijos specialistus ir 
visoje Sąjungoje užtikrinti tokių 
kvalifikacijų tarpusavio pripažinimą;

9. pabrėžia, kad svarbu rengti šios 
srities aukštos kvalifikacijos specialistus, 
taip pat būtina turėti skirtingas kūrėjų ir 
inžinierių grupes, dirbančias kartu su 
pagrindiniais veikėjais, siekiant užkirsti 
kelią šališkumui lyčių ir kultūros srityse, 
kad žmonės nebūtų netyčia įtraukti į 
dirbtinio intelekto algoritmus, sistemas ir 
programas, ir visoje Sąjungoje užtikrinti 
tokių kvalifikacijų tarpusavio pripažinimą;

Or. en

Pakeitimas 90
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad svarbu rengti šios 
srities aukštos kvalifikacijos specialistus ir 

9. pabrėžia, kad svarbu rengti šios 
srities aukštos kvalifikacijos specialistus ir 
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visoje Sąjungoje užtikrinti tokių 
kvalifikacijų tarpusavio pripažinimą;

visoje Sąjungoje užtikrinti tokių 
kvalifikacijų tarpusavio pripažinimą; 
pritaria švietimo programų kūrimui ir 
visuomenės informavimo veiklai, 
susijusiai su socialiniu, teisiniu ir etiniu 
dirbtinio intelekto poveikiu;

Or. en

Pakeitimas 91
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad svarbu rengti šios 
srities aukštos kvalifikacijos specialistus ir 
visoje Sąjungoje užtikrinti tokių 
kvalifikacijų tarpusavio pripažinimą;

9. pabrėžia, kad svarbu pasiekti 
aukšto lygio bendrą skaitmeninį 
raštingumą ir rengti šios srities aukštos 
kvalifikacijos specialistus, taip pat visoje 
Sąjungoje užtikrinti tokių kvalifikacijų 
tarpusavio pripažinimą;

Or. en

Pakeitimas 92
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad svarbu rengti šios 
srities aukštos kvalifikacijos specialistus ir 
visoje Sąjungoje užtikrinti tokių 
kvalifikacijų tarpusavio pripažinimą;

9. pabrėžia, kad svarbu tobulinti 
įgūdžius ir rengti šios srities aukštos 
kvalifikacijos specialistus ir visoje 
Sąjungoje užtikrinti tokių kvalifikacijų 
tarpusavio pripažinimą;

Or. en
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Pakeitimas 93
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. ragina Komisiją skatinti ir 
finansuoti į žmogų sutelkto dirbtinio 
intelekto, robotikos ir susijusių 
technologijų, kurios padėtų spręsti 
aplinkos ir klimato uždavinius ir 
užtikrintų vienodas galimybes naudotis 
pagrindinėmis teisėmis, plėtrą taikant 
mokestines, viešųjų pirkimų ar kitas 
paskatas;

Or. en

Pakeitimas 94
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pažymi, kad subjektų, kurie valdo 
įvestis į dirbtinio intelekto sistemas arba 
jomis naudojasi ir iš to gauna pelną, 
turėtų būti prašoma padėti finansuoti 
vartotojams skirtų dirbtinio intelekto 
raštingumo programų plėtrą, nes tai yra 
naudinga tiek įmonei, tiek visai 
visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 95
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
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Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. pažymi, kad ypatingas dėmesys 
dirbtinio intelekto raštingumo programose 
taip pat turi būti skiriamas situacijoms, 
kuriose dirbtinio intelekto sistemos gali 
sukelti arba sustiprinti neigiamą poveikį 
dėl galios ar informacijos asimetrijos, 
pvz., tarp darbdavių ir darbuotojų, įmonių 
ir vartotojų arba vyriausybių ir piliečių;

Or. en

Pakeitimas 96
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas ir 
algoritmų sistemos turėtų būti teisiškai 
suderintos, tvirtos, patikimos ir saugios; 
ragina Komisiją užtikrinti, kad Sąjungos 
reglamentavimo metodas, susijęs su 
algoritmų sistemomis, apimtų tinkamas 
priemones, kuriomis suteikiama galimybė 
vykdyti nepriklausomą kontrolę ir 
priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 97
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Alessandra Basso

Nuomonės projektas
10 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina Sąjungą sukurti Europos 
algoritmų sistemų rinkos priežiūros 
struktūrą, kuri valstybių narių valdžios 
institucijoms teiktų gaires, nuomones ir 
dalykines žinias;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 98
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina Sąjungą sukurti Europos 
algoritmų sistemų rinkos priežiūros 
struktūrą, kuri valstybių narių valdžios 
institucijoms teiktų gaires, nuomones ir 
dalykines žinias;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 99
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina Sąjungą sukurti Europos 
algoritmų sistemų rinkos priežiūros 
struktūrą, kuri valstybių narių valdžios 
institucijoms teiktų gaires, nuomones ir 
dalykines žinias;

10. ragina sukurti Europos algoritmų 
sistemų rinkos priežiūros struktūrą 
Europos dirbtinio intelekto agentūroje, 
kurią Parlamentas pasiūlė savo 2017 m. 
vasario 16 d. rezoliucijoje1a, kuri valstybių 
narių valdžios institucijoms teiktų gaires, 
nuomones ir dalykines žinias, stebėtų 
atitinkamų ES teisės aktų įgyvendinimą, 
spręstų galimas vartotojų apsaugos 
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problemas, nustatytų geriausios patirties 
standartus ir prireikus teiktų 
rekomendacijas dėl reguliavimo 
priemonių;

__________________
1a 2017 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento rezoliucija su 
rekomendacijomis Komisijai dėl robotikai 
taikomų civilinės teisės nuostatų 
(2015/2103(INL)) (OL C 252, 2018 7 18, 
p. 239).

Or. en

Pakeitimas 100
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina Sąjungą sukurti Europos 
algoritmų sistemų rinkos priežiūros 
struktūrą, kuri valstybių narių valdžios 
institucijoms teiktų gaires, nuomones ir 
dalykines žinias;

10. ragina Sąjungą apsvarstyti 
galimybę sukurti Europos algoritmų 
sistemų rinkos priežiūros struktūrą, kuri 
valstybių narių valdžios institucijoms 
teiktų gaires, nuomones ir dalykines žinias; 
be to, ragina užtikrinti, kad 
suinteresuotieji subjektai (pvz., vartotojų 
apsaugos organizacijos) teiktų tinkamas 
konsultacijas šiai struktūrai, kad būtų 
užtikrintas platus vartotojų atstovavimas;

Or. en

Pakeitimas 101
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
10 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina Sąjungą sukurti Europos 
algoritmų sistemų rinkos priežiūros 
struktūrą, kuri valstybių narių valdžios 
institucijoms teiktų gaires, nuomones ir 
dalykines žinias;

10. ragina Komisiją sukurti Europos 
algoritmų sistemų rinkos priežiūros 
struktūrą, kuri valstybių narių valdžios 
institucijoms teiktų gaires, nuomones ir 
dalykines žinias; mano, kad dėl 
neproporcingo algoritmų sistemų poveikio 
moterims ir mažumoms tokios struktūros 
sprendimų priėmimo procesai turėtų būti 
skirtingi ir suderinti lyčių pusiausvyros 
atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 102
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina Sąjungą sukurti Europos 
algoritmų sistemų rinkos priežiūros 
struktūrą, kuri valstybių narių valdžios 
institucijoms teiktų gaires, nuomones ir 
dalykines žinias;

10. ragina Sąjungą sukurti Europos 
algoritmų sistemų rinkos priežiūros 
struktūrą, kuri valstybių narių valdžios 
institucijoms teiktų gaires, nuomones ir 
dalykines žinias; pabrėžia, kad valstybės 
narės, atsižvelgdamos į savo nacionalines 
rinkos priežiūros strategijas, turi parengti 
dirbtinio intelekto rizikos valdymo 
strategijas;

Or. en

Pakeitimas 103
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Nuomonės projektas
10 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina Sąjungą sukurti Europos 
algoritmų sistemų rinkos priežiūros 
struktūrą, kuri valstybių narių valdžios 
institucijoms teiktų gaires, nuomones ir 
dalykines žinias;

10. ragina Komisiją skatinti keistis su 
algoritmų sistemomis susijusia 
informacija tarp rinkos priežiūros 
institucijų ir remti bendro supratimo 
ugdymą bendrojoje rinkoje teikiant gaires, 
nuomones ir dalykines žinias valstybių 
narių valdžios institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 104
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina Sąjungą sukurti Europos 
algoritmų sistemų rinkos priežiūros 
struktūrą, kuri valstybių narių valdžios 
institucijoms teiktų gaires, nuomones ir 
dalykines žinias;

10. ragina Sąjungą sukurti Europos 
rinkos priežiūros struktūrą, sudarytą iš 
nacionalinių rinkos priežiūros institucijų, 
kuri valstybių narių valdžios institucijoms 
teiktų gaires, nuomones ir dalykines žinias;

Or. en

Pakeitimas 105
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina Sąjungą sukurti Europos 
algoritmų sistemų rinkos priežiūros 
struktūrą, kuri valstybių narių valdžios 
institucijoms teiktų gaires, nuomones ir 
dalykines žinias;

10. ragina, vykdant algoritmų sistemų 
rinkos priežiūrą, pasitelkti esamas įstaigas 
Sąjungos ar valstybių narių lygmeniu, 
teikiant gaires, nuomones ir dalykines 
žinias valstybių narių valdžios 
institucijoms;

Or. en
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Pakeitimas 106
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. ragina Komisiją ir valstybių narių 
valdžios institucijas kovoti su mokesčių 
vengimu ir ne Europos bendrovių, 
veikiančių algoritmų sistemų rinkoje, 
piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi 
Europoje;

Or. fr

Pakeitimas 107
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pažymi, jog labai svarbu, kad 
programinės įrangos dokumentai, 
algoritmai ir naudojami duomenų rinkiniai 
būtų visiškai prieinami rinkos priežiūros 
institucijoms, kartu laikantis Sąjungos 
teisės; ragina Komisiją įvertinti, ar šiuo 
klausimu rinkos priežiūros institucijoms 
turėtų būti suteiktos papildomos 
prerogatyvos;

11. pažymi, jog didelės rizikos 
taikomųjų programų atveju labai svarbu, 
kad programinės įrangos dokumentai, 
algoritmai ir naudojami duomenų rinkiniai 
būtų visiškai prieinami valstybių narių 
paskirtoms rinkos priežiūros institucijoms, 
kartu laikantis Sąjungos teisės;

Or. en

Pakeitimas 108
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Nuomonės projektas
11 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pažymi, jog labai svarbu, kad 
programinės įrangos dokumentai, 
algoritmai ir naudojami duomenų rinkiniai 
būtų visiškai prieinami rinkos priežiūros 
institucijoms, kartu laikantis Sąjungos 
teisės; ragina Komisiją įvertinti, ar šiuo 
klausimu rinkos priežiūros institucijoms 
turėtų būti suteiktos papildomos 
prerogatyvos;

11. pažymi, jog labai svarbu, kad 
programinės įrangos dokumentai, 
algoritmai ir dirbtinio intelekto, robotikos 
ir susijusių technologijų naudojami ar 
sukurti duomenų rinkiniai būtų visiškai 
prieinami rinkos priežiūros institucijoms, 
kartu laikantis Sąjungos teisės; be to, 
pažymi, kad tokius elementus turėtų 
saugoti subjektai, kurie dalyvauja 
skirtinguose algoritmų sistemų kūrimo 
etapuose ir proporcingai jų atsakomybei, 
visų pirma naudojant paskirstytojo 
registro technologijas, pvz., blokų 
grandinę; ragina Komisiją įvertinti, ar šiuo 
klausimu rinkos priežiūros institucijoms 
turėtų būti suteiktos papildomos 
prerogatyvos;

Or. en

Pakeitimas 109
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pažymi, jog labai svarbu, kad 
programinės įrangos dokumentai, 
algoritmai ir naudojami duomenų rinkiniai 
būtų visiškai prieinami rinkos priežiūros 
institucijoms, kartu laikantis Sąjungos 
teisės; ragina Komisiją įvertinti, ar šiuo 
klausimu rinkos priežiūros institucijoms 
turėtų būti suteiktos papildomos 
prerogatyvos;

11. pažymi, kad programinės įrangos 
dokumentai, algoritmai ir duomenų 
rinkiniai turėtų būti kuo labiau 
paaiškinami ir prieinami rinkos priežiūros 
institucijoms pagal Sąjungos teisę ir ypač 
būsimą etinių aspektų reglamentavimo 
sistemą; ragina Komisiją įvertinti, ar šiuo 
klausimu rinkos priežiūros institucijoms 
turėtų būti suteiktos papildomos 
prerogatyvos; mano, kad gali reikėti 
išnagrinėti galiojančius rinkos priežiūros 
teisės aktus, kad būtų išvengta pasenusio 
jų turinio ir užtikrinta, jog etiniu požiūriu 
jie atitiktų dirbtinio intelekto, robotikos ir 
susijusių technologijų atsiradimą;



AM\1205570LT.docx 61/75 PE652.393v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 110
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, 
Pascal Arimont

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pažymi, jog labai svarbu, kad 
programinės įrangos dokumentai, 
algoritmai ir naudojami duomenų rinkiniai 
būtų visiškai prieinami rinkos priežiūros 
institucijoms, kartu laikantis Sąjungos 
teisės; ragina Komisiją įvertinti, ar šiuo 
klausimu rinkos priežiūros institucijoms 
turėtų būti suteiktos papildomos 
prerogatyvos;

11. pažymi, jog labai svarbu, kad 
programinės įrangos dokumentai, 
algoritmai ir naudojami duomenų rinkiniai 
būtų paaiškinami rinkos priežiūros 
institucijoms, kartu laikantis Sąjungos 
teisės; ragina Komisiją įvertinti, ar šiuo 
klausimu rinkos priežiūros institucijoms 
turėtų būti suteiktos papildomos 
prerogatyvos;

Or. en

Pakeitimas 111
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pažymi, jog labai svarbu, kad 
programinės įrangos dokumentai, 
algoritmai ir naudojami duomenų rinkiniai 
būtų visiškai prieinami rinkos priežiūros 
institucijoms, kartu laikantis Sąjungos 
teisės; ragina Komisiją įvertinti, ar šiuo 
klausimu rinkos priežiūros institucijoms 
turėtų būti suteiktos papildomos 
prerogatyvos;

11. pažymi, jog labai svarbu, kad 
programinės įrangos dokumentai, 
algoritmai ir naudojami duomenų rinkiniai 
būtų prieinami rinkos priežiūros 
institucijoms, kartu laikantis Sąjungos 
teisės ir verslo paslapčių; ragina Komisiją 
įvertinti, ar šiuo klausimu rinkos priežiūros 
institucijoms turėtų būti suteiktos 
papildomos prerogatyvos;

Or. en
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Pakeitimas 112
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Svenja Hahn

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pažymi, jog labai svarbu, kad 
programinės įrangos dokumentai, 
algoritmai ir naudojami duomenų rinkiniai 
būtų visiškai prieinami rinkos priežiūros 
institucijoms, kartu laikantis Sąjungos 
teisės; ragina Komisiją įvertinti, ar šiuo 
klausimu rinkos priežiūros institucijoms 
turėtų būti suteiktos papildomos 
prerogatyvos;

11. pažymi, jog labai svarbu, kad 
rizikos vertinimo dokumentai, 
programinės įrangos dokumentai, 
algoritmai ir naudojami duomenų rinkiniai 
būtų visiškai prieinami rinkos priežiūros 
institucijoms, kartu laikantis Sąjungos 
teisės; pažymi, kad šiuo klausimu rinkos 
priežiūros institucijoms turėtų būti 
suteiktos papildomos prerogatyvos;

Or. en

Pakeitimas 113
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. ragina, kad kiekviena valstybė narė 
paskirtų kompetentingą nacionalinę 
instituciją, kuri stebėtų nuostatų taikymą;

12. ragina, kad kiekviena valstybė narė 
paskirtų ir pakankamai finansuotų 
kompetentingą nacionalinę instituciją, kuri 
stebėtų su algoritmų sistemomis susijusių 
nuostatų taikymą;

Or. en
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Pakeitimas 114
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. ragina, kad kiekviena valstybė narė 
paskirtų kompetentingą nacionalinę 
instituciją, kuri stebėtų nuostatų taikymą;

12. ragina, kad kiekviena valstybė narė 
paskirtų kompetentingą nacionalinę 
instituciją ar kelias kompetentingas 
regionines institucijas, kurios stebėtų 
nuostatų taikymą;

Or. en

Pakeitimas 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. ragina, kad kiekviena valstybė narė 
paskirtų kompetentingą nacionalinę 
instituciją, kuri stebėtų nuostatų taikymą;

12. ragina, kad kiekviena valstybė narė 
paskirtų kompetentingą nacionalinę 
instituciją, kuri stebėtų su algoritmais 
susijusių nuostatų taikymą;

Or. en

Pakeitimas 116
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas 
Schieder

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. ragina, kad kiekviena valstybė narė 
paskirtų kompetentingą nacionalinę 
instituciją, kuri stebėtų nuostatų taikymą;

12. ragina, kad kiekviena valstybė narė 
paskirtų kompetentingą nacionalinę 
vykdymo užtikrinimo instituciją (NVUĮ), 
kuri stebėtų nuostatų taikymą;
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Or. en

Pakeitimas 117
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
12 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12a. pabrėžia, kad valdžios institucijos 
turi nutraukti masinio ir sistemingo 
vartotojų profiliavimo arba sekimo 
praktiką, kurią tam tikri reklamos 
pramonės subjektai taiko internete arba 
mobiliuosiuose telefonuose; pažymi, kad 
taikant šias priemones net iš 
nepilnamečių renkami labai slapti 
duomenys apie elgesį, interesus ar 
sveikatą, ir jais vėliau naudojasi trečiosios 
šalys; apgailestauja, kad dėl 
nepakankamos valdžios institucijų 
vykdomos priežiūros stiprinama mažiau 
etiškų subjektų įtaka rinkoje ir tam tikri 
subjektai atgrasomi nuo etiškesnių ir 
vartotojams palankesnių sprendimų 
siūlymo;

Or. fr

Pakeitimas 118
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. ragina įsteigti Europos algoritmų 
sistemų rinkos priežiūros valdybą, siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ir išvengti 
vidaus rinkos susiskaidymo, kuri priimtų 
sprendimus kvalifikuota balsų dauguma 
ir slaptu balsavimu atvejais, kai priimami 
skirtingi sprendimai dėl daugiau nei 

Išbraukta.
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vienoje valstybėje narėje naudojamų 
algoritmų sistemų, jei to prašo dauguma 
nacionalinių valdžios institucijų;

Or. fr

Pakeitimas 119
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. ragina įsteigti Europos algoritmų 
sistemų rinkos priežiūros valdybą, siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ir išvengti 
vidaus rinkos susiskaidymo, kuri priimtų 
sprendimus kvalifikuota balsų dauguma 
ir slaptu balsavimu atvejais, kai priimami 
skirtingi sprendimai dėl daugiau nei 
vienoje valstybėje narėje naudojamų 
algoritmų sistemų, jei to prašo dauguma 
nacionalinių valdžios institucijų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 120
Arba Kokalari

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. ragina įsteigti Europos algoritmų 
sistemų rinkos priežiūros valdybą, siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ir išvengti 
vidaus rinkos susiskaidymo, kuri priimtų 
sprendimus kvalifikuota balsų dauguma 
ir slaptu balsavimu atvejais, kai priimami 
skirtingi sprendimai dėl daugiau nei 
vienoje valstybėje narėje naudojamų 
algoritmų sistemų, jei to prašo dauguma 

13. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
Sąjungos teisės aktai, susiję su algoritmų 
sistemomis, būtų įgyvendinami visose 
valstybėse narėse siekiant išvengti vidaus 
rinkos susiskaidymo;
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nacionalinių valdžios institucijų;

Or. en

Pakeitimas 121
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. ragina įsteigti Europos algoritmų 
sistemų rinkos priežiūros valdybą, siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ir išvengti 
vidaus rinkos susiskaidymo, kuri priimtų 
sprendimus kvalifikuota balsų dauguma 
ir slaptu balsavimu atvejais, kai priimami 
skirtingi sprendimai dėl daugiau nei 
vienoje valstybėje narėje naudojamų 
algoritmų sistemų, jei to prašo dauguma 
nacionalinių valdžios institucijų;

13. ragina užtikrinti glaudesnį ir 
veiksmingą nacionalinių priežiūros 
institucijų bendradarbiavimą algoritmų 
sistemų srityje visose Sąjungoje, taip pat 
parengti suderintas dirbtinio intelekto 
rizikos valdymo strategijas, siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ir išvengti 
vidaus rinkos susiskaidymo;

Or. en

Pakeitimas 122
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. ragina įsteigti Europos algoritmų 
sistemų rinkos priežiūros valdybą, siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ir išvengti 
vidaus rinkos susiskaidymo, kuri priimtų 
sprendimus kvalifikuota balsų dauguma 
ir slaptu balsavimu atvejais, kai priimami 
skirtingi sprendimai dėl daugiau nei 
vienoje valstybėje narėje naudojamų 
algoritmų sistemų, jei to prašo dauguma 
nacionalinių valdžios institucijų;

13. ragina įsteigti Europos algoritmų 
sistemų rinkos priežiūros valdybą, siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ir išvengti 
vidaus rinkos susiskaidymo;

Or. en
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Pakeitimas 123
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. ragina įsteigti Europos algoritmų 
sistemų rinkos priežiūros valdybą, siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ir išvengti 
vidaus rinkos susiskaidymo, kuri priimtų 
sprendimus kvalifikuota balsų dauguma 
ir slaptu balsavimu atvejais, kai priimami 
skirtingi sprendimai dėl daugiau nei 
vienoje valstybėje narėje naudojamų 
algoritmų sistemų, jei to prašo dauguma 
nacionalinių valdžios institucijų;

13. ragina užtikrinti stiprų valstybių 
narių institucijų koordinavimą, pvz., 
pasitelkiant tokias priemones kaip 
Europos algoritmų sistemų rinkos 
priežiūros valdyba, siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas ir išvengti vidaus rinkos 
susiskaidymo;

Or. en

Pakeitimas 124
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. ragina įsteigti Europos algoritmų 
sistemų rinkos priežiūros valdybą, siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ir išvengti 
vidaus rinkos susiskaidymo, kuri priimtų 
sprendimus kvalifikuota balsų dauguma 
ir slaptu balsavimu atvejais, kai priimami 
skirtingi sprendimai dėl daugiau nei 
vienoje valstybėje narėje naudojamų 
algoritmų sistemų, jei to prašo dauguma 
nacionalinių valdžios institucijų;

13. ragina įsteigti Europos algoritmų 
sistemų rinkos priežiūros patariamąjį 
komitetą, kurį sudarytų nacionalinių 
kompetentingų institucijų, Komisijos ir 
atitinkamų ES agentūrų, pvz., ENISA, 
atstovai, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas ir išvengti vidaus rinkos 
susiskaidymo, teikiant gaires ir 
rekomendacijas valstybių narių valdžios 
institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 125
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei
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Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. ragina įsteigti Europos algoritmų 
sistemų rinkos priežiūros valdybą, siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ir išvengti 
vidaus rinkos susiskaidymo, kuri priimtų 
sprendimus kvalifikuota balsų dauguma ir 
slaptu balsavimu atvejais, kai priimami 
skirtingi sprendimai dėl daugiau nei 
vienoje valstybėje narėje naudojamų 
algoritmų sistemų, jei to prašo dauguma 
nacionalinių valdžios institucijų;

13. ragina įsteigti Europos algoritmų 
sistemų rinkos priežiūros valdybą Europos 
dirbtinio intelekto agentūroje, siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ir išvengti 
vidaus rinkos susiskaidymo, kuri priimtų 
sprendimus kvalifikuota balsų dauguma ir 
slaptu balsavimu atvejais, kai priimami 
skirtingi sprendimai dėl daugiau nei 
vienoje valstybėje narėje naudojamų 
algoritmų sistemų, jei to prašo dauguma 
nacionalinių valdžios institucijų;

Or. en

Pakeitimas 126
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. ragina įsteigti Europos algoritmų 
sistemų rinkos priežiūros valdybą, siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ir išvengti 
vidaus rinkos susiskaidymo, kuri priimtų 
sprendimus kvalifikuota balsų dauguma ir 
slaptu balsavimu atvejais, kai priimami 
skirtingi sprendimai dėl daugiau nei 
vienoje valstybėje narėje naudojamų 
algoritmų sistemų, jei to prašo dauguma 
nacionalinių valdžios institucijų;

13. ragina įsteigti Europos algoritmų 
sistemų rinkos priežiūros valdybą, siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ir išvengti 
vidaus rinkos susiskaidymo, kuri priimtų 
sprendimus kvalifikuota balsų dauguma ir 
slaptu balsavimu atvejais, kai priimami 
skirtingi sprendimai dėl daugiau nei 
vienoje valstybėje narėje naudojamų 
algoritmų sistemų, jei to prašo dauguma 
nacionalinių ar regioninių valdžios 
institucijų;

Or. en

Pakeitimas 127
Evžen Tošenovský
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Nuomonės projektas
13 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13a. pripažįsta vertingus Aukšto lygio 
ekspertų grupės dirbtinio intelekto 
klausimais veiklos rezultatus, visų pirma 
parengtas patikimo dirbtinio intelekto 
etikos gaires; siūlo, kad ši grupė, 
susidedanti iš akademinės bendruomenės, 
pilietinės visuomenės ir pramonės, taip 
pat iš Europos dirbtinio intelekto aljanso 
atstovų, galėtų suteikti žinių Europos 
algoritmų sistemų rinkos priežiūros 
patariamajam komitetui;

Or. en

Pakeitimas 128
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Nuomonės projektas
13 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13a. mano, kad Europos atitikties etikos 
principams sertifikavimas turėtų būti 
atliekamas taip, kad vartotojams būtų 
pranešama apie produkto ar paslaugos, 
turinčios algoritmo komponentą, rizikos 
lygį, taip pat apie jo patikimumą 
atsižvelgiant į etikos principus ir visus 
kitus atitinkamų Sąjungos teisės aktų 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 129
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder
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Nuomonės projektas
13 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13a. pabrėžia, kad būtina stiprinti 
nacionalinių rinkos priežiūros institucijų 
gebėjimus, įgūdžius ir kompetenciją 
dirbtinio intelekto, daiktų interneto ir kitų 
susijusių technologijų srityse, taip pat 
žinias apie specifinę su jais susijusią 
riziką;

Or. en

Pakeitimas 130
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
13 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13a. reikalauja atnaujinti Europos 
konkurencijos ir viešųjų pirkimų teisės 
aktus, kad būtų sudarytos palankios 
sąlygos įsitvirtinti Europoje įsikūrusiems 
pasaulinio masto subjektams;

Or. fr

Pakeitimas 131
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
13 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13b. ragina pasaulio įmones dalį 
užimtumo, mokslinių tyrimų ir 
skaitmeninių sistemų bei produktų 
perkelti į Europą, jei jos nori visapusiškai 
įsitvirtinti Europos rinkoje;
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Or. fr

Pakeitimas 132
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
13 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13c. ragina atsižvelgti į Europos ir 
nacionalinius prioritetus, siekiant vystyti 
Europos teritorijas ir skatinti užimtumą 
dirbtinio intelekto ir robotikos sektoriuje; 
pabrėžia, jog svarbu užkirsti kelią tam, 
kad strateginių įmonių kontrolės 
neperimtų ne Europos subjektai;

Or. fr

Pakeitimas 133
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
5a paantraštė (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Lygybė ir nediskriminavimas

Or. en

Pakeitimas 134
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
13 d dalis (nauja) (po 5a paantraštės (naujos)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13d. pabrėžia, kad būtina vienodai 
gerbti moralinę vertę ir kad turi būti 
užtikrintas visų žmonių orumas. Tai 



PE652.393v01-00 72/75 AM\1205570LT.docx

LT

neapsiriboja nediskriminavimo principu, 
kuris leidžia skirtingai vertinti skirtingas 
situacijas, jei tai objektyviai pateisinama. 
Dirbtinio intelekto atveju lygybė reiškia, 
kad sistemos operacijos negali generuoti 
nesąžiningai šališkų rezultatų (pvz., 
dirbtinio intelekto sistemoms apmokyti 
naudojami duomenys turėtų būti kuo 
labiau įtraukūs ir atspindėti skirtingas 
gyventojų grupes); ragina užtikrinti 
tinkamą potencialiai pažeidžiamų asmenų 
ir grupių, pvz., darbuotojų, moterų, 
neįgaliųjų, etninių mažumų, pagyvenusių 
žmonių, vaikų, vartotojų ar kitų asmenų, 
kuriems gresia atskirtis, apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 135
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
13 e dalis (nauja) (po 5a paantraštės (naujos)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13e. pažymi, kad visų pirma įmonių–
vartotojo veiklos srityse sistemos turėtų 
būti orientuotos į vartotoją ir sukurtos 
taip, kad visi žmonės galėtų naudotis 
dirbtinio intelekto produktais ar 
paslaugomis, nepriklausomai nuo jų 
amžiaus, lyties, gebėjimų ar savybių. Ypač 
svarbu, kad šios technologijos būtų 
prieinamos neįgaliesiems, kurių yra visose 
visuomenės grupėse. Dirbtinio intelekto 
sistemose neturėtų būti laikomasi visiems 
atvejams tinkamo“ metodo ir turėtų būti 
atsižvelgiama į visiems tinkamo dizaino 
principus, susijusius su kuo didesniu 
vartotojų skaičiumi, laikantis atitinkamų 
prieinamumo standartų. Tai suteiks 
visiems žmonėms vienodą prieigą ir 
galimybę aktyviai dalyvauti esamoje ir 
atsirandančioje kompiuterinėje žmogaus 
veikloje ir pagalbinių technologijų 



AM\1205570LT.docx 73/75 PE652.393v01-00

LT

atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 136
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Nuomonės projektas
14 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

14a. Pagrindiniai pasiūlymo principai 
ir tikslai yra šie:
1. Siekiant tikros bendrosios skaitmeninės 
rinkos reikia visiško suderinimo priimant 
šį reglamentą.
2. Algoritmų sistemoms, kurios laikomos 
didesnės rizikos, horizontaliai taikomos 
apsaugos priemonės yra būtinos, 
neatsižvelgiant į konkrečiam sektoriui 
taikomas taisykles.
3. Horizontalusis reglamentas turėtų būti 
grindžiamas Europos naudotojų ir 
vartotojų teisių sistema, visų pirma 
privatumo, nediskriminavimo, orumo, 
sąžiningumo, saviraiškos laisvės ir teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą apsauga, ir 
užtikrinti jos įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 137
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Nuomonės projektas
14 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

14b. Algoritmų sistemų rizikos 
nustatymas būsimame horizontaliajame 
reglamente dėl dirbtinio intelekto turėtų 
būti grindžiamas galimos žalos sunkumo 
ir jos atsiradimo tikimybės deriniu. Esant 
didesniam algoritmų sistemos rizikos 
potencialui turi būti taikomos griežtesnės 
intervencinės reglamentavimo priemonės. 
Žemiausios rizikos kategorijos algoritmų 
sistemoms neturėtų būti taikomos jokios 
papildomos teisinės prievolės. Iš anksto 
apibrėžtas kriterijų rinkinys turėtų būti 
naudojamas nustatant taikomosios 
programos arba jos taikymo apimties 
rizikos potencialą. Šie kriterijai turėtų 
būti tokie:
1. Surinktų ir apdorotų duomenų kokybė 
ir vientisumas.
2. Galimo teisių pažeidimo sunkumas 
atsižvelgiant į:
a) galimai sukeltos žalos dydį;
b) poveikį pajutusių asmenų skaičių;
c) galimos žalos sumą, nes, viena vertus, 
gali būti pavieniai ir ypač sunkūs teisių 
pažeidimai ir, kita vertus, gali būti labai 
dažni, bet nedideli teisių pažeidimai, kurių 
žalos suma vis dėlto turi socialinę svarbą.
3. Poveikis pagrindinėms teisėms ir 
laisvėms.
4. Poveikis visuomenei ir aplinkai, 
įskaitant:
a) materialinę / piniginę žalą ir poveikį 
asmenų ar jų grupių gerovei, pvz., 
paskirstant išteklius ar patenkant į rinkas;
b) socialinius padarinius, susijusius su 
socialiniais, psichologiniais, kultūriniais 
ir ekonominiais aspektais;
c) sisteminę svarbą visuomenės ir 
demokratijos veikimui, pvz., rinkimams, 
visuomenės nuomonės formavimui ar 
socialiai naudingos infrastruktūros 
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kūrimui;
d) poveikį aplinkos tvarumui, pvz., 
energijos suvartojimui, žaliavų 
naudojimui, ar poveikį klimatui.
5. Žalos atsiradimo tikimybė, įskaitant:
a) algoritmo vaidmenį priimant 
sprendimą;
b) poveikį pajutusių asmenų 
priklausomybę, pvz., nuo privačiojo 
sektoriaus paslaugų konkurencingoje 
aplinkoje, palyginti su valstybės 
teikiamomis viešosiomis paslaugomis ar 
rinkoje dominuojančios įmonės 
teikiamomis paslaugomis;
c) galimybę pašalinti sprendimo 
pasekmes.

Or. en


