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Amendamentul 1
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Referirea 1 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– întrucât există preocupări serioase 
cu privire la faptul că actualul cadru 
juridic al Uniunii, care include acquis-ul 
în materie de drept al consumatorilor, 
legislația privind protecția datelor, 
legislația privind siguranța produselor și 
supravegherea pieței, nu este adecvat 
pentru a aborda în mod eficace riscurile 
create de inteligența artificială, de 
robotică și de tehnologiile conexe și nu 
oferă un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, astfel cum prevede 
articolul 38 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 2
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Referirea 1 b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– întrucât orientările în materie de 
etică, precum principiile adoptate de 
Grupul de experți la nivel înalt privind 
inteligența artificială, oferă un bun punct 
de plecare, dar nu sunt suficiente pentru a 
asigura faptul că întreprinderile adoptă o 
conduită loială și garantează protecția 
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eficace a consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 3
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Referirea 1 c (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– întrucât inteligența artificială, 
robotica și tehnologiile conexe pot supune 
consumatorii riscului de a fi manipulați și 
de a face obiectul unui tratament 
discriminatoriu și a unor decizii arbitrare, 
netransparente, contribuind astfel la 
creșterea asimetriilor de putere între 
întreprinderi și consumatori, plasând 
consumatorii într-o situație și mai 
vulnerabilă;

Or. en

Amendamentul 4
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Referirea 1 d (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– întrucât existența unor procese 
transparente, responsabile și favorabile 
incluziunii necesare pentru a elabora, a 
adopta și a evalua politicile și legislația 
aplicabile conceperii, dezvoltării și 
implementării sistemelor algoritmice este 
extrem de importantă pentru a asigura 
faptul că toate persoanele care sunt 
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afectate în mod direct au un cuvânt 
important de spus cu privire la măsura și 
modul în care sunt utilizate aceste 
sisteme, precum și cu privire la entitățile 
în interesul cărora sunt utilizate;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că este important să 
existe un cadru de reglementare al UE 
pentru cazul în care consumatorii din 
Uniune utilizează sisteme algoritmice sau 
sunt implicați în acestea, indiferent de locul 
de stabilire al entităților care le dezvoltă, le 
vând sau le utilizează;

1. subliniază că este important să 
existe un cadru de reglementare al UE 
pentru cazul în care consumatorii din 
Uniune utilizează sisteme algoritmice sau 
sunt implicați în acestea, indiferent de locul 
de stabilire al entităților care le dezvoltă, le 
vând sau le utilizează; consideră, în plus, 
că normele stabilite ar trebui să se aplice 
de-a lungul lanțului valoric, și anume în 
cazul dezvoltării, implementării și 
utilizării tehnologiilor relevante și a 
componentelor lor și pentru toți 
dezvoltatorii, și că ar trebui să garanteze 
cel mai înalt nivel de protecție a 
consumatorilor; propune ca aceste norme 
să ia în considerare învățămintele 
desprinse din adaptarea la Regulamentul 
(UE) 2016/6791a (RGPD), considerat un 
criteriu global de referință; consideră că 
desemnarea unei entități responsabile în 
Uniune (cum ar fi un reprezentant 
autorizat) este importantă pentru 
asigurarea respectării acestui regulament;
__________________
1a Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 



PE652.393v01-00 6/76 AM\1205570RO.docx

RO

prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 6
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann, Pascal 
Arimont

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că este important să 
existe un cadru de reglementare al UE 
pentru cazul în care consumatorii din 
Uniune utilizează sisteme algoritmice sau 
sunt implicați în acestea, indiferent de locul 
de stabilire al entităților care le dezvoltă, le 
vând sau le utilizează;

1. subliniază că este important să 
existe un cadru de reglementare al UE 
privind aspectele etice ale inteligenței 
artificiale, ale roboticii și ale tehnologiilor 
conexe pentru cazul în care consumatorii 
din Uniune utilizează sisteme algoritmice 
sau sunt implicați în acestea, indiferent de 
locul de stabilire al entităților care le 
dezvoltă, le vând sau le utilizează, cu 
scopul de a oferi securitate juridică 
pentru întreprinderi și cetățeni 
deopotrivă;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că este important să 
existe un cadru de reglementare al UE 
pentru cazul în care consumatorii din 
Uniune utilizează sisteme algoritmice sau 

1. subliniază că este important să 
existe un cadru de reglementare al UE 
privind aspectele etice pentru cazul în care 
consumatorii din Uniune utilizează sisteme 
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sunt implicați în acestea, indiferent de locul 
de stabilire al entităților care le dezvoltă, le 
vând sau le utilizează;

algoritmice sau sunt implicați în acestea, 
indiferent de locul de stabilire al entităților 
care le dezvoltă, le vând sau le utilizează;

Or. en

Amendamentul 8
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că este important să 
existe un cadru de reglementare al UE 
pentru cazul în care consumatorii din 
Uniune utilizează sisteme algoritmice sau 
sunt implicați în acestea, indiferent de 
locul de stabilire al entităților care le 
dezvoltă, le vând sau le utilizează;

1. subliniază că este important să 
existe un cadru de reglementare al UE 
pentru cazul în care consumatorii din 
Uniune sunt orientați către sisteme 
algoritmice sau sunt vizați de acestea, 
indiferent de locul de stabilire al entităților 
care le dezvoltă, le vând sau le utilizează;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. remarcă faptul că acest cadru ar 
trebui să se aplice sistemelor algoritmice, 
inclusiv în domeniul inteligenței artificiale, 
al învățării automate, al învățării profunde, 
al proceselor decizionale automatizate și al 
roboticii;

2. remarcă faptul că acest cadru ar 
trebui să se aplice sistemelor algoritmice, 
inclusiv în domeniul inteligenței artificiale 
(IA), al internetului obiectelor, al învățării 
automate, al învățării profunde, al 
proceselor decizionale automatizate și al 
roboticii; constată, de asemenea, că ar 
trebui concepute sisteme de sesizare 
menite să contribuie la furnizarea de 
explicații consumatorilor cu privire la 
aceste sisteme ori de câte ori sunt 
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complexe sau constituie decizii care le 
afectează viața în mod semnificativ;

Or. en

Amendamentul 10
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. remarcă faptul că acest cadru ar 
trebui să se aplice sistemelor algoritmice, 
inclusiv în domeniul inteligenței artificiale, 
al învățării automate, al învățării profunde, 
al proceselor decizionale automatizate și al 
roboticii;

2. remarcă faptul că acest cadru ar 
trebui să se aplice sistemelor algoritmice, 
inclusiv în domeniul inteligenței artificiale, 
al învățării automate, al învățării profunde, 
al proceselor decizionale automatizate și 
asistate și al roboticii;

Or. en

Amendamentul 11
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. remarcă faptul că acest cadru ar 
trebui să se aplice sistemelor algoritmice, 
inclusiv în domeniul inteligenței artificiale, 
al învățării automate, al învățării profunde, 
al proceselor decizionale automatizate și al 
roboticii;

2. remarcă faptul că acest cadru de 
reglementare ar trebui să se aplice 
sistemelor algoritmice, inclusiv în 
domeniul inteligenței artificiale, al învățării 
automate, al învățării profunde, al 
proceselor decizionale automatizate și al 
roboticii;

Or. en
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Amendamentul 12
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. remarcă faptul că acest cadru ar 
trebui să se aplice sistemelor algoritmice, 
inclusiv în domeniul inteligenței artificiale, 
al învățării automate, al învățării profunde, 
al proceselor decizionale automatizate și al 
roboticii;

2. remarcă faptul că acest cadru ar 
trebui să se aplice sistemelor algoritmice, 
inclusiv în domeniul inteligenței artificiale, 
al învățării automate, al sistemelor bazate 
pe norme, al proceselor decizionale 
automatizate și al roboticii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că Comisia ar trebui să 
finalizeze o revizuire completă a legislației 
existente pentru a identifica lacunele 
legislative; subliniază, în acest sens, că 
legislația cuprinzătoare aflată deja în 
vigoare care garantează, de exemplu, 
faptul că produsele și serviciile introduse 
pe piața Uniunii sunt sigure și nu produc 
efecte nocive asupra oamenilor, respectă 
viața privată a acestora și urmează norme 
de mediu stricte; solicită Comisiei să se 
abțină de la adoptarea unui act legislativ 
care ar dubla legislațiile specifice 
sectorului, s-ar suprapune sau ar fi în 
contradicție cu acestea;

Or. en
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Amendamentul 14
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că un cadru de 
reglementare al UE privind IA ar trebui 
să adopte o abordare centrată pe factorul 
uman și să conducă la dezvoltarea unor 
sisteme care să încorporeze valori etice 
europene încă din faza de proiectare; 
consideră că un cadru de reglementare al 
UE care se concentrează asupra valorilor 
europene ar reprezenta o valoare 
adăugată care ar oferi Europei un avantaj 
competitiv unic, ar contribui în mod 
semnificativ la bunăstarea și prosperitatea 
cetățenilor și a întreprinderilor din 
Europa și ar impulsiona piața internă;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că cadrul legislativ 
introdus prin Decizia nr. 768/2008/CE1a 
prevede o listă armonizată a obligațiilor 
pentru producători, importatori și 
distribuitori, încurajează utilizarea 
standardelor și prevede mai multe niveluri 
de control în funcție de nivelul de pericol 
prezentat de produs; consideră că acest 
cadru ar trebui să se aplice și produselor 
cu IA integrată;
__________________
1a Decizia nr. 768/2008/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
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din 9 iulie 2008 privind un cadru comun 
pentru comercializarea produselor și de 
abrogare a Deciziei 93/465/CEE a 
Consiliului (JO L 218, 13.8.2008, p. 82).

Or. en

Amendamentul 16
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că un cadru etic privind 
IA constituie o valoare adăugată pentru 
promovarea inovării pe piață;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. consideră că, pentru a fi posibilă 
aplicarea viitoarei legislații, obligațiile 
legale trebuie să fie foarte precise și să 
evite trimiterile la principii generale, 
pentru a se asigura faptul că aceste 
obligații pot fi puse în aplicare de 
operatorii economici;

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

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. consideră că normele obligatorii 
referitoare la cadrul de reglementare 
privind aspectele etice ar trebui să se 
limiteze la practici care ar submina fără 
îndoială drepturile și libertățile 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 19
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că reglementările 
viitoare trebuie să urmeze o abordare 
diferențiată, bazată pe riscuri și pe 
potențialele prejudicii pentru individ și 
pentru societate în general, ținând seama de 
contextul specific de utilizare al fiecărui 
sistem algoritmic; obligațiile legale ar 
trebui să crească în funcție de nivelul de 
risc identificat; în categoria de risc minim 
nu ar trebui să existe obligații legale 
suplimentare; sistemele algoritmice care 
pot afecta negativ o persoană, accesul ei 
la resurse sau participarea ei în societate 
nu trebuie considerate a fi în categoria de 
risc minim; această abordare bazată pe 
riscuri trebuie să urmeze norme clare și 
transparente;

3. subliniază că reglementările 
viitoare privind aspectele etice trebuie să 
urmeze o abordare diferențiată, bazată pe 
riscuri și pe potențialele prejudicii pentru 
individ și pentru societate în general, 
ținând seama de contextul specific de 
utilizare al fiecărui sistem algoritmic; 
obligațiile legale ar trebui să crească în 
funcție de nivelul de risc identificat; în 
categoriile de risc minim nu ar trebui să 
existe obligații legale suplimentare; 
abordarea bazată pe riscuri trebuie să 
urmeze norme clare și transparente;

Or. en

Amendamentul 20
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că reglementările 
viitoare trebuie să urmeze o abordare 
diferențiată, bazată pe riscuri și pe 
potențialele prejudicii pentru individ și 
pentru societate în general, ținând seama de 
contextul specific de utilizare al fiecărui 
sistem algoritmic; obligațiile legale ar 
trebui să crească în funcție de nivelul de 
risc identificat; în categoria de risc minim 
nu ar trebui să existe obligații legale 
suplimentare; sistemele algoritmice care 
pot afecta negativ o persoană, accesul ei 
la resurse sau participarea ei în societate 
nu trebuie considerate a fi în categoria de 
risc minim; această abordare bazată pe 
riscuri trebuie să urmeze norme clare și 
transparente;

3. subliniază că reglementările 
viitoare trebuie să urmeze o abordare 
diferențiată, bazată pe riscuri, cu criterii și 
indicatori clari, urmată de o evaluare 
imparțială și reglementată, bazată pe 
potențialele prejudicii pentru individ și 
pentru societate în general, ținând seama de 
contextul specific de utilizare al fiecărui 
sistem algoritmic; obligațiile legale ar 
trebui să crească în funcție de nivelul de 
risc identificat; în categoria de risc minim 
nu ar trebui să existe obligații legale 
suplimentare; această abordare bazată pe 
riscuri trebuie să urmeze norme clare și 
transparente;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că reglementările 
viitoare trebuie să urmeze o abordare 
diferențiată, bazată pe riscuri și pe 
potențialele prejudicii pentru individ și 
pentru societate în general, ținând seama de 
contextul specific de utilizare al fiecărui 
sistem algoritmic; obligațiile legale ar 
trebui să crească în funcție de nivelul de 
risc identificat; în categoria de risc minim 
nu ar trebui să existe obligații legale 
suplimentare; sistemele algoritmice care 
pot afecta negativ o persoană, accesul ei la 
resurse sau participarea ei în societate nu 

3. subliniază că reglementările 
viitoare trebuie să urmeze o abordare 
diferențiată, bazată pe riscuri și pe 
potențialele prejudicii pentru individ sau 
încălcări ale drepturilor individului și pe 
potențialele prejudicii pentru societate în 
general, ținând seama de contextul specific 
de utilizare al fiecărui sistem algoritmic; 
obligațiile legale și cerințele de certificare 
ar trebui să crească în funcție de nivelul de 
risc identificat; în categoria de risc minim 
nu ar trebui să existe obligații legale 
suplimentare, iar sistemele de certificare 
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trebuie considerate a fi în categoria de risc 
minim; această abordare bazată pe riscuri 
trebuie să urmeze norme clare și 
transparente;

sau de etichetare ar trebui să fie 
voluntare; sistemele algoritmice care pot 
afecta negativ o persoană sau pot cauza 
potențiale încălcări ale drepturilor unei 
persoane, pot afecta accesul ei la resurse 
sau participarea ei în societate nu trebuie 
considerate a fi în categoria de risc minim; 
această abordare bazată pe riscuri trebuie 
să urmeze norme clare și transparente, 
oferind un nivel suficient de securitate 
juridică și fiind, în același timp, adaptată 
exigențelor viitorului;

Or. en

Amendamentul 22
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că reglementările 
viitoare trebuie să urmeze o abordare 
diferențiată, bazată pe riscuri și pe 
potențialele prejudicii pentru individ și 
pentru societate în general, ținând seama de 
contextul specific de utilizare al fiecărui 
sistem algoritmic; obligațiile legale ar 
trebui să crească în funcție de nivelul de 
risc identificat; în categoria de risc minim 
nu ar trebui să existe obligații legale 
suplimentare; sistemele algoritmice care 
pot afecta negativ o persoană, accesul ei la 
resurse sau participarea ei în societate nu 
trebuie considerate a fi în categoria de risc 
minim; această abordare bazată pe riscuri 
trebuie să urmeze norme clare și 
transparente;

3. subliniază că reglementările 
viitoare trebuie să urmeze o abordare 
diferențiată, bazată pe riscuri și pe 
potențialele prejudicii pentru individ și 
pentru societate în general, ținând seama de 
contextul specific de utilizare al fiecărui 
sistem algoritmic; obligațiile legale ar 
trebui să crească în funcție de nivelul de 
risc identificat; în categoria de risc minim 
nu ar trebui să existe obligații legale 
suplimentare, în timp ce aplicațiile din 
categoria de risc maxim ar trebui 
considerate ilegale; sistemele algoritmice 
care pot afecta negativ o persoană, accesul 
ei la resurse sau participarea ei în societate 
nu trebuie considerate a fi în categoria de 
risc minim; această abordare bazată pe 
riscuri trebuie să urmeze norme clare și 
transparente; evaluarea riscurilor în ceea 
ce privește un sistem specific trebuie să 
facă obiectul unei reexaminări regulate;
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Or. en

Amendamentul 23
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că reglementările 
viitoare trebuie să urmeze o abordare 
diferențiată, bazată pe riscuri și pe 
potențialele prejudicii pentru individ și 
pentru societate în general, ținând seama de 
contextul specific de utilizare al fiecărui 
sistem algoritmic; obligațiile legale ar 
trebui să crească în funcție de nivelul de 
risc identificat; în categoria de risc minim 
nu ar trebui să existe obligații legale 
suplimentare; sistemele algoritmice care 
pot afecta negativ o persoană, accesul ei la 
resurse sau participarea ei în societate nu 
trebuie considerate a fi în categoria de risc 
minim; această abordare bazată pe riscuri 
trebuie să urmeze norme clare și 
transparente;

3. subliniază că eventualele 
reglementări viitoare ar trebui să permită 
dezvoltarea și implementarea unor 
sisteme algoritmice sigure și fiabile și că 
ar trebui să urmeze o abordare diferențiată, 
bazată pe riscuri și pe potențialele 
prejudicii pentru individ și pentru societate 
în general, ținând seama de contextul 
specific de utilizare al fiecărui sistem 
algoritmic; obligațiile legale ar trebui să 
crească în funcție de nivelul de risc de 
bază, substanțial sau ridicat identificat; în 
categoria de risc minim nu ar trebui să 
existe obligații legale suplimentare; 
sistemele algoritmice care pot afecta 
negativ o persoană, accesul ei la resurse 
sau participarea ei în societate nu trebuie 
considerate a fi în categoria de risc minim; 
această abordare bazată pe riscuri trebuie 
să urmeze norme clare și transparente;

Or. en

Amendamentul 24
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că reglementările 
viitoare trebuie să urmeze o abordare 
diferențiată, bazată pe riscuri și pe 
potențialele prejudicii pentru individ și 

3. subliniază că reglementările 
viitoare trebuie să urmeze o abordare 
diferențiată, bazată pe riscuri și pe 
potențialele prejudicii pentru individ și 
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pentru societate în general, ținând seama de 
contextul specific de utilizare al fiecărui 
sistem algoritmic; obligațiile legale ar 
trebui să crească în funcție de nivelul de 
risc identificat; în categoria de risc minim 
nu ar trebui să existe obligații legale 
suplimentare; sistemele algoritmice care 
pot afecta negativ o persoană, accesul ei la 
resurse sau participarea ei în societate nu 
trebuie considerate a fi în categoria de risc 
minim; această abordare bazată pe riscuri 
trebuie să urmeze norme clare și 
transparente;

pentru societate în general, ținând seama de 
contextul specific de utilizare al fiecărui 
sistem algoritmic; obligațiile legale ar 
trebui să crească numai în funcție de 
nivelul de risc dovedit; în categoria de risc 
minim nu ar trebui să existe obligații legale 
suplimentare; sistemele algoritmice care 
pot afecta negativ o persoană, accesul ei la 
resurse sau participarea ei în societate nu 
trebuie considerate a fi în categoria de risc 
minim; această abordare bazată pe riscuri 
trebuie să urmeze norme clare și 
transparente;

Or. en

Amendamentul 25
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că reglementările 
viitoare trebuie să urmeze o abordare 
diferențiată, bazată pe riscuri și pe 
potențialele prejudicii pentru individ și 
pentru societate în general, ținând seama 
de contextul specific de utilizare al fiecărui 
sistem algoritmic; obligațiile legale ar 
trebui să crească în funcție de nivelul de 
risc identificat; în categoria de risc minim 
nu ar trebui să existe obligații legale 
suplimentare; sistemele algoritmice care 
pot afecta negativ o persoană, accesul ei la 
resurse sau participarea ei în societate nu 
trebuie considerate a fi în categoria de risc 
minim; această abordare bazată pe riscuri 
trebuie să urmeze norme clare și 
transparente;

3. subliniază că reglementările 
viitoare trebuie să urmeze o abordare 
diferențiată, bazată pe riscuri și pe 
potențialele prejudicii pentru individ și 
pentru întreaga societate, ținând seama de 
contextul specific de utilizare al fiecărui 
sistem algoritmic; obligațiile legale ar 
trebui să crească în funcție de nivelul de 
risc identificat; în categoria de risc minim 
nu ar trebui să existe obligații legale 
suplimentare; sistemele algoritmice care 
pot afecta negativ o persoană, accesul ei la 
resurse sau participarea ei în societate nu 
trebuie considerate a fi în categoria de risc 
minim; această abordare bazată pe riscuri 
trebuie să urmeze norme clare și 
transparente;

Or. en
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Amendamentul 26
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că reglementările 
viitoare trebuie să urmeze o abordare 
diferențiată, bazată pe riscuri și pe 
potențialele prejudicii pentru individ și 
pentru societate în general, ținând seama de 
contextul specific de utilizare al fiecărui 
sistem algoritmic; obligațiile legale ar 
trebui să crească în funcție de nivelul de 
risc identificat; în categoria de risc minim 
nu ar trebui să existe obligații legale 
suplimentare; sistemele algoritmice care 
pot afecta negativ o persoană, accesul ei la 
resurse sau participarea ei în societate nu 
trebuie considerate a fi în categoria de risc 
minim; această abordare bazată pe riscuri 
trebuie să urmeze norme clare și 
transparente;

3. subliniază că reglementările 
viitoare trebuie să urmeze o abordare 
diferențiată, bazată pe riscuri și pe 
potențialele prejudicii pentru individ și 
pentru societate în general, ținând seama de 
contextul specific de utilizare al fiecărui 
sistem algoritmic; obligațiile legale ar 
trebui să crească în funcție de nivelul de 
risc identificat; în categoria de risc minim 
nu ar trebui să existe o obligație de 
etichetare; sistemele algoritmice care pot 
afecta negativ o persoană, accesul ei la 
resurse sau participarea ei în societate nu 
trebuie considerate a fi în categoria de risc 
minim; această abordare bazată pe riscuri 
trebuie să urmeze norme clare și 
transparente;

Or. en

Amendamentul 27
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că, înainte de a prezenta 
posibile noi propuneri legislative, Comisia 
ar trebui să examineze aplicarea 
legislației deja în vigoare și asigurarea 
respectării acesteia, precum și măsurile de 
autoreglementare; subliniază că nicio 
propunere legislativă privind sistemele 
algoritmice nu ar trebui să împiedice 
apariția întreprinderilor „unicorn”, a 
întreprinderilor nou-înființate și a IMM-
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urilor în domeniul înaltei tehnologii în 
Europa sau să împiedice întreprinderile 
europene să adopte și să pună în aplicare 
soluții bazate pe IA sau de altă natură, și 
că astfel de propuneri ar trebui să țină 
seama de contextul perioadei de după 
criza provocată de COVID-19; reiterează 
că principalul obiectiv ar trebui să vizeze 
exploatarea potențialului sistemelor 
algoritmice pe întreg teritoriul Uniunii și 
creșterea competitivității întreprinderilor 
europene la scară mondială;

Or. en

Amendamentul 28
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că un cadru privind 
aspectele etice ar trebui să includă 
dispoziții care să servească drept referință 
pentru ingineri, dezvoltatori, întreprinderi 
și alți operatori, cu scopul final de a 
promova implementarea, vânzarea și 
utilizarea responsabilă și etică a IA, a 
roboticii și a tehnologiilor conexe, precum 
și pentru elaborarea de standarde tehnice 
și proceduri de certificare în Uniune;

Or. en
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Amendamentul 29
Clara Ponsatí Obiols

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită ca acest cadru să interzică 
implementarea sau utilizarea de către 
statele membre a tehnologiilor de 
recunoaștere la distanță, cum ar fi 
recunoașterea biometrică care identifică 
automat persoanele, chiar dacă scopul 
este de a răspunde unei urgențe 
naționale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că principiile etice ar 
trebui să constituie baza unui sistem 
european armonizat de clasificare a 
riscurilor și de obligații legale conexe;

Or. en

Amendamentul 31
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța unui cadru 4. subliniază importanța unui cadru 
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etic și reglementar care să includă, în 
primul rând, dispoziții referitoare la 
calitatea seturilor de date utilizate în 
sistemele algoritmice, în special în ceea ce 
privește reprezentativitatea datelor de 
instruire folosite, dispoziții referitoare la 
eliminarea prejudecăților în seturile de 
date, precum și dispoziții referitoare la 
algoritmi și la standardele de date și de 
agregare;

etic și reglementar care să includă, în 
primul rând, dispoziții referitoare la 
calitatea seturilor de date utilizate în 
sistemele algoritmice în legătură cu scopul 
utilizării acestora, în special în ceea ce 
privește reprezentativitatea datelor de 
instruire folosite, dispoziții referitoare la 
eliminarea prejudecăților în seturile de 
date, precum și dispoziții referitoare la 
algoritmi și la standardele de date și de 
agregare; subliniază că aceste seturi de 
date ar trebui să poată fi auditate și puse 
la dispoziția autorităților competente ori 
de câte ori se solicită acest lucru, pentru a 
le asigura adecvarea la principiile 
prezentate anterior;

Or. en

Amendamentul 32
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța unui cadru 
etic și reglementar care să includă, în 
primul rând, dispoziții referitoare la 
calitatea seturilor de date utilizate în 
sistemele algoritmice, în special în ceea ce 
privește reprezentativitatea datelor de 
instruire folosite, dispoziții referitoare la 
eliminarea prejudecăților în seturile de 
date, precum și dispoziții referitoare la 
algoritmi și la standardele de date și de 
agregare;

4. observă că disponibilitatea și 
calitatea datelor sunt esențiale pentru a 
aborda riscurile generate de aplicarea 
sistemelor algoritmice; subliniază 
importanța unui cadru etic și reglementar 
care să includă, în primul rând, dispoziții 
referitoare la calitatea seturilor de date 
utilizate în sistemele algoritmice, în special 
în ceea ce privește reprezentativitatea 
datelor de instruire folosite, dispoziții 
referitoare la eliminarea prejudecăților în 
seturile de date, precum și dispoziții 
referitoare la algoritmi și la standardele de 
date și de agregare;

Or. en
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Amendamentul 33
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța unui cadru 
etic și reglementar care să includă, în 
primul rând, dispoziții referitoare la 
calitatea seturilor de date utilizate în 
sistemele algoritmice, în special în ceea ce 
privește reprezentativitatea datelor de 
instruire folosite, dispoziții referitoare la 
eliminarea prejudecăților în seturile de 
date, precum și dispoziții referitoare la 
algoritmi și la standardele de date și de 
agregare;

4. subliniază importanța deblocării 
unor volume mari de date de înaltă 
calitate pentru instruirea sistemelor de 
IA; evidențiază faptul că un cadru de 
reglementare etic ar trebui să includă 
dispoziții referitoare la calitatea seturilor de 
date utilizate în sistemele algoritmice, de 
exemplu, în ceea ce privește 
reprezentativitatea datelor de instruire 
folosite, dispoziții referitoare la eliminarea 
prejudecăților în seturile de date, precum și 
dispoziții referitoare la algoritmi și la 
standardele de date și de agregare;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța unui cadru 
etic și reglementar care să includă, în 
primul rând, dispoziții referitoare la 
calitatea seturilor de date utilizate în 
sistemele algoritmice, în special în ceea ce 
privește reprezentativitatea datelor de 
instruire folosite, dispoziții referitoare la 
eliminarea prejudecăților în seturile de 
date, precum și dispoziții referitoare la 
algoritmi și la standardele de date și de 
agregare;

4. subliniază importanța unui cadru 
privind aspectele etice care să includă, în 
primul rând, dispoziții referitoare la 
calitatea seturilor de date utilizate în 
sistemele algoritmice, în special în ceea ce 
privește reprezentativitatea datelor de 
instruire folosite, dispoziții referitoare la 
eliminarea prejudecăților în seturile de 
date, precum și dispoziții referitoare la 
standardele de date și de agregare;

Or. en
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Amendamentul 35
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, 
Pascal Arimont

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța unui cadru 
etic și reglementar care să includă, în 
primul rând, dispoziții referitoare la 
calitatea seturilor de date utilizate în 
sistemele algoritmice, în special în ceea ce 
privește reprezentativitatea datelor de 
instruire folosite, dispoziții referitoare la 
eliminarea prejudecăților în seturile de 
date, precum și dispoziții referitoare la 
algoritmi și la standardele de date și de 
agregare;

4. subliniază importanța unui cadru 
etic și reglementar care să includă, în 
primul rând, dispoziții referitoare la 
calitatea seturilor de date utilizate în 
sistemele algoritmice, în special în ceea ce 
privește seturile de date de înaltă calitate 
și, dacă este posibil, seturile de date 
nepărtinitoare, pentru a îmbunătăți 
rezultatele sistemelor algoritmice și 
pentru a stimula încrederea 
consumatorilor și acceptarea de către 
aceștia;

Or. en

Amendamentul 36
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că siguranța 
utilizatorilor, securitatea datelor, protecția 
datelor cu caracter personal și 
preocupările de ordin etic vor determina, 
împreună, acceptarea de către public și, 
în consecință, pătrunderea pe piață a 
sistemelor automatizate; subliniază că 
autoritățile publice și părțile interesate 
private vor trebui să furnizeze răspunsuri 
credibile la toate aceste preocupări și, de 
asemenea, vor trebui să demonstreze 
beneficiile pe care le aduce inteligența 
artificială pentru mediu, pe plan 
economic și social și în materie de 
siguranță, pentru a câștiga încrederea 
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publicului;

Or. en

Amendamentul 37
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că un cadru privind 
aspectele etice ale inteligenței artificiale, 
ale roboticii și ale altor tehnologii ar 
trebui să prevadă, în special, măsuri și 
standarde obligatorii din punct de vedere 
juridic pentru a preveni practicile 
actorilor privați și publici implicați care 
ar putea submina drepturile și libertățile 
fundamentale, cu scopul de a oferi cel 
mai ridicat nivel de protecție a 
consumatorilor și de a garanta 
dezvoltarea unor aplicații fiabile, etice și 
solide din punct de vedere tehnic pe piața 
unică;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că este important ca 
datele cu caracter personal ale 
europenilor să fie prelucrate, preferabil, 
în Europa.

Or. fr

Amendamentul 39
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
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Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. constată că securitatea și 
confidențialitatea datelor vor atrage după 
sine preocupări de ordin etic cu privire la 
definiția datelor care urmează a fi 
colectate, precum și cu privire la 
proprietatea asupra acestora, la 
partajarea, stocarea și scopul lor; 
constată, în plus, că etica va juca un rol 
esențial în definirea cadrului legislativ 
care reglementează utilizarea și 
gestionarea acestor date;

Or. en

Amendamentul 40
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. reiterează principiul european 
privind dreptul de proprietate al 
persoanelor asupra propriilor date cu 
caracter personal și al consimțământului 
explicit și în cunoștință de cauză care este 
necesar înainte de utilizarea datelor cu 
caracter personal, astfel cum este 
consacrat în RGPD; subliniază că 
consimțământul implică faptul că 
persoanele înțeleg scopul în care vor fi 
utilizate datele lor și că entitățile care 
utilizează date cu caracter personal în 
algoritmi au responsabilitatea de a 
asigura această înțelegere;

Or. en
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Amendamentul 41
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că consumatorii ar trebui 
informați într-un mod adecvat, imparțial, 
inteligibil, standardizat și accesibil cu 
privire la existența, procesele, justificarea, 
raționamentele și posibilele rezultate ale 
sistemelor algoritmice, la modalitățile de a 
contacta o persoană cu putere de decizie și 
la modalitățile de a verifica, contesta și 
corecta deciziile sistemelor;

5. consideră că consumatorii au 
dreptul de a fi informați într-un mod ușor 
de înțeles și accesibil cu privire la 
existența, procesele și raționamentele 
sistemelor algoritmice, la modalitățile de a 
contacta o persoană cu putere de decizie și 
la modalitățile de a verifica, contesta și 
corecta deciziile sistemelor; consideră că 
consumatorii ar trebui să fie protejați și 
prin dreptul de a opri sau a limita un 
sistem de IA utilizând personalizarea, 
acolo unde este posibil;

Or. en

Amendamentul 42
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că consumatorii ar trebui 
informați într-un mod adecvat, imparțial, 
inteligibil, standardizat și accesibil cu 
privire la existența, procesele, justificarea, 
raționamentele și posibilele rezultate ale 
sistemelor algoritmice, la modalitățile de a 
contacta o persoană cu putere de decizie și 
la modalitățile de a verifica, contesta și 
corecta deciziile sistemelor;

5. consideră că consumatorii ar trebui 
informați într-un mod adecvat, imparțial, 
inteligibil, standardizat și accesibil cu 
privire la existența și raționamentele 
sistemelor algoritmice, la modalitățile de a 
contacta o persoană cu putere de decizie și 
la modalitățile de a verifica, contesta și 
corecta deciziile sistemelor;

Or. en

Amendamentul 43
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
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Maria-Manuel Leitão-Marques, Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că consumatorii ar trebui 
informați într-un mod adecvat, imparțial, 
inteligibil, standardizat și accesibil cu 
privire la existența, procesele, justificarea, 
raționamentele și posibilele rezultate ale 
sistemelor algoritmice, la modalitățile de a 
contacta o persoană cu putere de decizie și 
la modalitățile de a verifica, contesta și 
corecta deciziile sistemelor;

5. subliniază că încrederea 
consumatorului este esențială pentru 
dezvoltarea și implementarea inteligenței 
artificiale, a roboticii și a tehnologiilor 
conexe care pot prezenta riscuri inerente 
atunci când se bazează pe algoritmi 
netransparenți și pe seturi de date 
părtinitoare; consideră că consumatorii ar 
trebui informați într-un mod adecvat, 
precis, inteligibil, standardizat și accesibil 
cu privire la existența, procesele, 
justificarea, raționamentele și posibilele 
rezultate ale sistemelor algoritmice, la 
modalitățile de a contacta o persoană cu 
putere de decizie și la modalitățile de a 
verifica, contesta și corecta deciziile 
sistemelor;

Or. en

Amendamentul 44
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că consumatorii ar trebui 
informați într-un mod adecvat, imparțial, 
inteligibil, standardizat și accesibil cu 
privire la existența, procesele, justificarea, 
raționamentele și posibilele rezultate ale 
sistemelor algoritmice, la modalitățile de a 
contacta o persoană cu putere de decizie și 
la modalitățile de a verifica, contesta și 
corecta deciziile sistemelor;

5. consideră că consumatorii ar trebui 
informați într-un mod adecvat, imparțial, 
inteligibil, standardizat și accesibil cu 
privire la existența, procesele, justificarea, 
raționamentele și posibilele rezultate ale 
sistemelor algoritmice, la modalitățile de a 
contacta o persoană cu putere de decizie și 
la modalitățile de a verifica, contesta și 
corecta deciziile sistemelor; subliniază 
importanța proporționalității în 
elaborarea unui cadru în materie de 
transparență pentru a evita sarcinile 
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inutile pentru IMM-urile care își 
desfășoară activitatea în sectoarele cu risc 
scăzut și pentru a proteja drepturile de 
proprietate intelectuală;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că consumatorii ar trebui 
informați într-un mod adecvat, imparțial, 
inteligibil, standardizat și accesibil cu 
privire la existența, procesele, justificarea, 
raționamentele și posibilele rezultate ale 
sistemelor algoritmice, la modalitățile de a 
contacta o persoană cu putere de decizie și 
la modalitățile de a verifica, contesta și 
corecta deciziile sistemelor;

5. consideră că consumatorii ar trebui 
informați într-un mod adecvat, imparțial, 
inteligibil, standardizat și accesibil cu 
privire la existența, procesele, justificarea, 
raționamentele și rezultatele dorite și cele 
nedorite, dar previzibile în mod rezonabil 
ale sistemelor algoritmice, la modalitățile 
de a contacta o persoană cu putere de 
decizie și la modalitățile de a verifica, 
contesta și corecta deciziile sistemelor; 
totuși, aceste informații nu ar trebui să 
compromită secretele comerciale și alte 
avantaje concurențiale;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că consumatorii ar trebui 
informați într-un mod adecvat, imparțial, 
inteligibil, standardizat și accesibil cu 

5. consideră că consumatorii ar trebui 
informați într-un mod adecvat, imparțial, 
inteligibil, standardizat și accesibil cu 
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privire la existența, procesele, justificarea, 
raționamentele și posibilele rezultate ale 
sistemelor algoritmice, la modalitățile de a 
contacta o persoană cu putere de decizie și 
la modalitățile de a verifica, contesta și 
corecta deciziile sistemelor;

privire la existența, procesele, justificarea, 
raționamentele și posibilele rezultate ale 
sistemelor algoritmice, la modalitățile de a 
contacta o persoană cu putere de decizie și 
la modalitățile de a verifica, contesta și 
corecta deciziile sistemelor; reamintește că 
factorul uman trebuie să poată 
întotdeauna să revoce deciziile 
automatizate definitive și permanente;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că consumatorii ar trebui 
informați într-un mod adecvat, imparțial, 
inteligibil, standardizat și accesibil cu 
privire la existența, procesele, justificarea, 
raționamentele și posibilele rezultate ale 
sistemelor algoritmice, la modalitățile de a 
contacta o persoană cu putere de decizie și 
la modalitățile de a verifica, contesta și 
corecta deciziile sistemelor;

5. consideră că consumatorii ar trebui 
informați într-un mod adecvat, imparțial, 
inteligibil, standardizat și accesibil cu 
privire la existența, obiectivele sau 
scopurile, procesele, justificarea, 
raționamentele și posibilele rezultate și 
consecințe pentru consumatori ale 
sistemelor algoritmice, la modalitățile de a 
contacta o persoană cu putere de decizie și 
la modalitățile de a verifica, contesta și 
corecta deciziile sistemelor;

Or. en

Amendamentul 48
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că consumatorii ar trebui 
informați într-un mod adecvat, imparțial, 

5. consideră că consumatorii ar trebui 
informați, în cazul în care se solicită acest 
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inteligibil, standardizat și accesibil cu 
privire la existența, procesele, justificarea, 
raționamentele și posibilele rezultate ale 
sistemelor algoritmice, la modalitățile de a 
contacta o persoană cu putere de decizie și 
la modalitățile de a verifica, contesta și 
corecta deciziile sistemelor;

lucru în format neelectronic, într-un mod 
adecvat, imparțial, inteligibil, standardizat 
și accesibil cu privire la existența, 
procesele, justificarea, raționamentele și 
posibilele rezultate ale sistemelor 
algoritmice, la modalitățile de a contacta o 
persoană cu putere de decizie și la 
modalitățile de a verifica, contesta și 
corecta deciziile sistemelor;

Or. en

Amendamentul 49
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că consumatorii ar trebui 
informați într-un mod adecvat, imparțial, 
inteligibil, standardizat și accesibil cu 
privire la existența, procesele, justificarea, 
raționamentele și posibilele rezultate ale 
sistemelor algoritmice, la modalitățile de a 
contacta o persoană cu putere de decizie și 
la modalitățile de a verifica, contesta și 
corecta deciziile sistemelor;

5. consideră că consumatorii ar trebui 
informați într-un mod adecvat, imparțial, 
inteligibil, standardizat și accesibil cu 
privire la existența sistemelor algoritmice, 
la modalitățile de a contacta o persoană cu 
putere de decizie și la modalitățile de a 
verifica, contesta și corecta deciziile 
sistemelor;

Or. en

Amendamentul 50
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că consumatorii ar trebui 
informați într-un mod adecvat, imparțial, 
inteligibil, standardizat și accesibil cu 
privire la existența, procesele, justificarea, 
raționamentele și posibilele rezultate ale 

5. consideră că consumatorii ar trebui 
informați într-un mod adecvat, precis, 
inteligibil, standardizat și accesibil cu 
privire la existența, procesele, justificarea, 
raționamentele și posibilele rezultate ale 
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sistemelor algoritmice, la modalitățile de a 
contacta o persoană cu putere de decizie și 
la modalitățile de a verifica, contesta și 
corecta deciziile sistemelor;

sistemelor algoritmice, la modalitățile de a 
contacta o persoană cu putere de decizie și 
la modalitățile de a verifica, contesta și 
corecta deciziile sistemelor;

Or. en

Amendamentul 51
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea de a aborda 
în mod eficace provocările create de 
sistemele algoritmice și de a asigura 
capacitarea consumatorilor și protecția 
corespunzătoare a acestora; subliniază 
necesitatea de a privi dincolo de 
principiile tradiționale ale informării și 
publicării informațiilor pe care a fost 
întemeiat acquis-ul în domeniul protecției 
consumatorilor, întrucât, pentru a asigura 
faptul că tehnologia contribuie la 
îmbunătățirea vieții consumatorilor și 
evoluează astfel încât să respecte 
drepturile fundamentale și drepturile 
consumatorilor, precum și valorile 
europene, vor fi necesare drepturi 
consolidate pentru consumatori și limitări 
clare cu privire la dezvoltarea și utilizarea 
sistemelor algoritmice;

Or. en
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Amendamentul 52
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea de a acorda 
o atenție deosebită situațiilor care implică 
grupuri mai vulnerabile, cum ar fi copiii, 
persoanele cu handicap, persoanele în 
vârstă și alte persoane defavorizate de-a 
lungul istoriei sau care sunt supuse 
riscului de excluziune, precum și 
situațiilor caracterizate prin asimetrii în 
materie de putere sau informare, cum ar 
fi între angajatori și lucrători sau între 
întreprinderi și consumatori;

Or. en

Amendamentul 53
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că este imperativă 
adoptarea unei abordări privind o 
proiectare bazată pe valori pentru a 
permite o acceptare socială la scară largă 
a inteligenței artificiale pentru 
consumatori; consideră că valorile etice, 
precum echitatea, precizia, 
confidențialitatea și transparența, ar 
trebui să stea la baza inteligenței 
artificiale, ceea ce, în acest context, 
presupune faptul că operațiunile 
sistemului nu pot genera rezultate 
părtinitoare în mod injust;

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că, pentru a asigura o 
protecție uniformă a consumatorilor, 
europeni este nevoie de un cadru juridic 
european pentru un sistem de clasificare 
a riscurilor și de obligații legale conexe;

Or. en

Amendamentul 55
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră că posibilitatea de a 
explica deciziile adoptate este esențială 
pentru consolidarea și menținerea 
încrederii utilizatorilor în sistemele de IA; 
acest lucru necesită procese transparente, 
o informare deschisă cu privire la 
capabilitățile și scopul sistemelor de IA și 
asigurarea faptului că deciziile adoptate 
pot fi explicate persoanelor afectate în 
mod direct și indirect; consideră că 
trebuie să se prevadă algoritmi de tip 
„cutie neagră”, care nu furnizează astfel 
de informații, pentru a asigura faptul că 
sistemul în ansamblul său respectă 
drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 56
Alexandra Geese



AM\1205570RO.docx 33/76 PE652.393v01-00

RO

în numele Grupului Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că este important să 
existe căi de atac eficiente pentru 
consumatori și invită statele membre să 
stabilească proceduri accesibile, la un preț 
rezonabil, independente și eficiente, pentru 
a garanta examinarea imparțială a tuturor 
reclamațiilor de încălcare a drepturilor 
consumatorilor prin utilizarea sistemelor 
algoritmice, provenind de la actori din 
sectorul public sau din cel privat;

6. reamintește că este important să 
existe căi de atac eficiente pentru 
consumatori și invită statele membre să 
stabilească proceduri accesibile, la un preț 
rezonabil, independente și eficiente, pentru 
a garanta examinarea imparțială a tuturor 
reclamațiilor de încălcare a drepturilor 
consumatorilor prin utilizarea sistemelor 
algoritmice, provenind de la actori din 
sectorul public sau din cel privat; solicită 
ca atât în mediul online, cât și în cel 
offline să fie disponibile mecanisme de 
soluționare a litigiilor și de recurs colectiv 
pentru consumatorii, grupurile și 
persoanele juridice care doresc să 
conteste introducerea sau utilizarea 
prezentă a unui sistem susceptibil să 
încalce drepturile consumatorilor sau 
doresc să introducă o cale de atac 
împotriva unei încălcări de drepturi;

Or. en

Amendamentul 57
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că este important să 
existe căi de atac eficiente pentru 
consumatori și invită statele membre să 
stabilească proceduri accesibile, la un preț 
rezonabil, independente și eficiente, pentru 
a garanta examinarea imparțială a tuturor 
reclamațiilor de încălcare a drepturilor 
consumatorilor prin utilizarea sistemelor 

6. reamintește că este important să 
existe căi de atac eficiente pentru 
consumatori și invită statele membre să 
stabilească proceduri accesibile, la un preț 
rezonabil, independente și eficiente, pentru 
a garanta examinarea imparțială a tuturor 
reclamațiilor de încălcare a drepturilor 
consumatorilor prin utilizarea sistemelor 
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algoritmice, provenind de la actori din 
sectorul public sau din cel privat;

algoritmice, provenind de la actori din 
sectorul public sau din cel privat; 
îndeamnă statele membre să se asigure că 
asociațiile pentru protecția 
consumatorilor dispun de fonduri 
suficiente pentru a oferi asistență 
consumatorilor astfel încât aceștia să își 
poată exercita dreptul la o cale de atac;

Or. en

Amendamentul 58
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că este important să 
existe căi de atac eficiente pentru 
consumatori și invită statele membre să 
stabilească proceduri accesibile, la un preț 
rezonabil, independente și eficiente, pentru 
a garanta examinarea imparțială a tuturor 
reclamațiilor de încălcare a drepturilor 
consumatorilor prin utilizarea sistemelor 
algoritmice, provenind de la actori din 
sectorul public sau din cel privat;

6. reamintește că este important să 
existe căi de atac eficiente pentru 
consumatori și invită statele membre și 
autoritățile naționale de supraveghere a 
pieței să stabilească proceduri și structuri 
de examinare accesibile, la un preț 
rezonabil, independente și eficiente, pentru 
a garanta examinarea imparțială de către 
persoane a tuturor reclamațiilor de 
încălcare a drepturilor consumatorilor prin 
utilizarea sistemelor algoritmice, provenind 
de la actori din sectorul public sau din cel 
privat;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că, dacă dezvoltarea sau 
implementarea unui sistem algoritmic este 
făcută inclusiv cu bani publici, codul, 
datele generate - atât timp cât sunt 
nepersonale - și modelul format ar trebui 
să fie automat publice, pentru a permite, 
printre altele, transparența și reutilizarea, 
pentru a maximiza realizarea pieței unice 
și pentru a evita fragmentarea pieței;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 60
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că, dacă dezvoltarea sau 
implementarea unui sistem algoritmic este 
făcută inclusiv cu bani publici, codul, 
datele generate - atât timp cât sunt 
nepersonale - și modelul format ar trebui 
să fie automat publice, pentru a permite, 
printre altele, transparența și reutilizarea, 
pentru a maximiza realizarea pieței unice 
și pentru a evita fragmentarea pieței;

eliminat

Or. en

Amendamentul 61
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că, dacă dezvoltarea sau 
implementarea unui sistem algoritmic este 

eliminat
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făcută inclusiv cu bani publici, codul, 
datele generate - atât timp cât sunt 
nepersonale - și modelul format ar trebui 
să fie automat publice, pentru a permite, 
printre altele, transparența și reutilizarea, 
pentru a maximiza realizarea pieței unice 
și pentru a evita fragmentarea pieței;

Or. en

Amendamentul 62
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că, dacă dezvoltarea sau 
implementarea unui sistem algoritmic este 
făcută inclusiv cu bani publici, codul, 
datele generate - atât timp cât sunt 
nepersonale - și modelul format ar trebui să 
fie automat publice, pentru a permite, 
printre altele, transparența și reutilizarea, 
pentru a maximiza realizarea pieței unice și 
pentru a evita fragmentarea pieței;

7. subliniază că, dacă dezvoltarea sau 
implementarea unui sistem algoritmic, 
alături de standarde privind procedurile 
deschise de achiziții publice și procedurile 
deschise de atribuire a contractelor, este 
făcută inclusiv cu bani publici, codul, 
datele generate - atât timp cât sunt 
nepersonale - și modelul format ar trebui să 
fie automat publice, pentru a permite, 
printre altele, transparența și reutilizarea, 
pentru a maximiza realizarea pieței unice și 
pentru a evita fragmentarea pieței;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că, dacă dezvoltarea sau 7. subliniază că, dacă banii proveniți 
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implementarea unui sistem algoritmic este 
făcută inclusiv cu bani publici, codul, 
datele generate - atât timp cât sunt 
nepersonale - și modelul format ar trebui să 
fie automat publice, pentru a permite, 
printre altele, transparența și reutilizarea, 
pentru a maximiza realizarea pieței unice și 
pentru a evita fragmentarea pieței;

din surse publice contribuie semnificativ 
la dezvoltarea sau implementarea unui 
sistem algoritmic, codul, datele generate - 
atât timp cât sunt nepersonale - și modelul 
format ar trebui să fie automat publice, 
pentru a permite, printre altele, 
transparența și reutilizarea, pentru a 
maximiza realizarea pieței unice și pentru a 
evita fragmentarea pieței;

Or. en

Amendamentul 64
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că, dacă dezvoltarea sau 
implementarea unui sistem algoritmic este 
făcută inclusiv cu bani publici, codul, 
datele generate - atât timp cât sunt 
nepersonale - și modelul format ar trebui să 
fie automat publice, pentru a permite, 
printre altele, transparența și reutilizarea, 
pentru a maximiza realizarea pieței unice 
și pentru a evita fragmentarea pieței;

7. subliniază că, dacă dezvoltarea sau 
implementarea unui sistem algoritmic este 
făcută inclusiv cu bani publici, codul, 
datele generate - atât timp cât sunt 
nepersonale - și modelul format ar trebui să 
fie automat publice, pentru a garanta 
transparența și a permite reutilizarea 
acestora, cu scopul de a stimula inovarea; 
subliniază că astfel poate fi valorificat 
potențialul maxim al pieței unice, 
evitându-se fragmentarea pieței;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că, dacă dezvoltarea sau 
implementarea unui sistem algoritmic este 
făcută inclusiv cu bani publici, codul, 

7. subliniază că, dacă dezvoltarea sau 
implementarea unui sistem algoritmic este 
făcută inclusiv cu bani publici, codul, 
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datele generate - atât timp cât sunt 
nepersonale - și modelul format ar trebui să 
fie automat publice, pentru a permite, 
printre altele, transparența și reutilizarea, 
pentru a maximiza realizarea pieței unice și 
pentru a evita fragmentarea pieței;

datele generate - atât timp cât sunt 
nepersonale - și modelul format ar trebui să 
fie accesibile, pentru a permite, printre 
altele, transparența și reutilizarea, pentru a 
maximiza realizarea pieței unice și pentru a 
evita fragmentarea pieței;

Or. en

Amendamentul 66
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că, dacă dezvoltarea sau 
implementarea unui sistem algoritmic este 
făcută inclusiv cu bani publici, codul, 
datele generate - atât timp cât sunt 
nepersonale - și modelul format ar trebui să 
fie automat publice, pentru a permite, 
printre altele, transparența și reutilizarea, 
pentru a maximiza realizarea pieței unice și 
pentru a evita fragmentarea pieței;

7. subliniază că, dacă dezvoltarea sau 
implementarea unui sistem algoritmic este 
făcută inclusiv cu bani publici, datele 
generate - atât timp cât sunt nepersonale - 
și modelul format ar trebui să fie automat 
publice, pentru a permite, printre altele, 
transparența și reutilizarea, pentru a 
maximiza realizarea pieței unice și pentru a 
evita fragmentarea pieței;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reamintește că este necesară o 
examinare a actualului cadru juridic al 
UE, care include acquis-ul în materie de 
drept al consumatorilor, legislația privind 
protecția datelor, legislația privind 
răspunderea pentru produsele cu defect, 
legislația privind siguranța produselor și 
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supravegherea pieței, pentru a verifica 
dacă este în măsură să răspundă la 
emergența inteligenței artificiale și a 
sistemelor automatizate de luare a 
deciziilor și dacă este în măsură să 
asigure un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 68
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că seturile de date și 
procesele care implică decizia sistemului 
de IA, inclusiv procesele de colectare a 
datelor și de etichetare a datelor, precum 
și algoritmii utilizați, ar trebui 
documentate cu respectarea celor mai 
înalte standarde posibile pentru a permite 
trasabilitatea și o mai mare transparență; 
subliniază că acest lucru se aplică și 
deciziilor luate de sistemul de IA;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că utilizarea sporită a 
inteligenței artificiale impune acordarea 
unei atenții deosebite securității digitale, 
întrucât volumul mare de date determină 
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apariția unor riscuri noi de atacuri 
cibernetice; solicită Comisiei să elaboreze 
orientări clare pentru întreprinderi și 
agențiile publice, astfel încât acestea să ia 
măsurile de precauție necesare atunci 
când utilizează inteligența artificială;

Or. en

Amendamentul 70
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei să instituie norme 
obligatorii pentru întreprinderi privind 
publicarea în timp util, într-un mod 
imparțial, inteligibil și accesibil, a unor 
rapoarte de transparență, care să includă 
existența, funcționalitatea, procesele, 
principalele criterii, logica utilizată, 
seturile de date utilizate și posibilele 
rezultate ale sistemelor algoritmice și 
eforturile de identificare, prevenire și 
atenuare a discriminării în sistemele 
algoritmice;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită o punere în aplicare 
uniformă a sistemului de clasificare a 
riscurilor și de obligații legale conexe, 
pentru a asigura condiții de concurență 
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echitabile între statele membre și pentru a 
împiedica fragmentarea pieței interne;

Or. en

Amendamentul 72
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că, dacă fonduri publice 
europene contribuie la dezvoltarea sau la 
implementarea unui sistem algoritmic al 
unui consorțiu din care face parte o 
întreprindere din afara Uniunii 
Europene, codul și datele fără caracter 
personal generate ar trebui să devină 
automat publice;

Or. fr

Amendamentul 73
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că seturile de date 
utilizate de sistemele de IA (atât pentru 
programare, cât și pentru funcționare) pot 
include subiectivități istorice 
neintenționate, date incomplete și modele 
de guvernanță deficitare; subliniază că 
perpetuarea acestor subiectivități ar putea 
conduce la prejudecăți și discriminări 
(in)directe neintenționate împotriva 
anumitor grupuri sau persoane, ceea ce 
poate amplifica prejudecățile și 
marginalizarea; constată că exploatarea 
intenționată a subiectivităților 
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(consumatorilor) sau implicarea în 
activități de concurență neloială, cum ar 
fi omogenizarea prețurilor prin coluziune 
sau printr-o piață netransparentă, poate 
genera, de asemenea, prejudicii; 
subliniază că subiectivitățile identificabile 
și discriminatorii ar trebui eliminate, dacă 
este posibil, în cadrul etapei de colectare a 
datelor; constată că și modul în care sunt 
dezvoltate sistemele de IA (de exemplu, 
programarea unui algoritm) poate fi 
afectat de subiectivități inechitabile; 
subliniază că acest lucru ar putea fi 
combătut prin instituirea unor procese de 
supraveghere care să analizeze și să 
abordeze, într-un mod clar și transparent, 
scopul, constrângerile, cerințele și 
deciziile sistemului; observă că ar trebui 
încurajată angajarea persoanelor 
provenite din medii diferite;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că, dacă fonduri publice 
din afara Uniunii Europene contribuie la 
dezvoltarea sau la implementarea în 
Europa a unui sistem algoritmic, codul, 
datele fără caracter personal generate ar 
trebui să devină automat publice;

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

Proiect de aviz
 Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. consideră că IA, internetul obiectelor 
și alte tehnologii emergente dețin un 
potențial imens de a oferi oportunități 
consumatorilor, astfel încât aceștia să 
aibă acces la o serie de facilități în multe 
aspecte ale vieții lor, alături de produse și 
servicii mai bune, precum și să 
beneficieze de o mai bună supraveghere a 
pieței, atât timp cât toate principiile, 
condițiile (inclusiv transparența și 
posibilitatea auditării) și reglementările 
aplicabile se aplică în continuare;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. solicită instituirea unui sistem de 
înregistrare la nivelul Uniunii pentru 
inteligența artificială, robotică și 
tehnologiile conexe, care să sprijine 
punerea în aplicare uniformă și 
transparentă a sistemului de clasificare a 
riscurilor în Uniune;

Or. en
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Amendamentul 77
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor și grupurilor 
marginalizate și vulnerabile să fie luate în 
considerare în mod corespunzător și să fie 
prezente în toate reglementările viitoare; 
remarcă faptul că, pentru a analiza 
impactul sistemelor algoritmice asupra 
consumatorilor, accesul la date ar trebui 
extins pentru a include, în special, 
cercetătorii independenți, media și 
organizațiile societății civile, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private; 
reamintește este important pentru 
consumatori să fie instruiți și să aibă 
competențele de bază pentru a se descurca 
cu sistemele algoritmice, astfel încât să 
poată evita riscurile potențiale și să le fie 
protejate drepturile;

8. subliniază că este important ca 
interesele tuturor consumatorilor și 
grupurilor, inclusiv interesele celor 
marginalizate și vulnerabile, să fie luate în 
considerare în mod corespunzător; 
reamintește că este important pentru 
consumatori să fie instruiți și să aibă 
competențele de bază pentru a se descurca 
cu sistemele algoritmice, astfel încât să 
poată evita riscurile potențiale și să le fie 
protejate drepturile;

Or. en

Amendamentul 78
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor și grupurilor 
marginalizate și vulnerabile să fie luate în 
considerare în mod corespunzător și să fie 
prezente în toate reglementările viitoare; 
remarcă faptul că, pentru a analiza 
impactul sistemelor algoritmice asupra 
consumatorilor, accesul la date ar trebui 
extins pentru a include, în special, 

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor și grupurilor 
marginalizate și vulnerabile, cum ar fi 
persoanele cu handicap, să fie luate în 
considerare în mod corespunzător și să fie 
prezente în toate reglementările viitoare; 
remarcă faptul că, pentru a analiza 
impactul sistemelor algoritmice asupra 
consumatorilor, accesul la date ar trebui 
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cercetătorii independenți, media și 
organizațiile societății civile, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private; 
reamintește este important pentru 
consumatori să fie instruiți și să aibă 
competențele de bază pentru a se descurca 
cu sistemele algoritmice, astfel încât să 
poată evita riscurile potențiale și să le fie 
protejate drepturile;

extins pentru a include, în special, 
cercetătorii independenți, media și 
organizațiile societății civile, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private; 
reamintește că este important pentru 
consumatori să fie instruiți și să aibă 
competențele de bază pentru a se descurca 
cu sistemele algoritmice, astfel încât să 
poată evita riscurile potențiale și să le fie 
protejate drepturile;

Or. en

Amendamentul 79
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor și grupurilor 
marginalizate și vulnerabile să fie luate în 
considerare în mod corespunzător și să fie 
prezente în toate reglementările viitoare; 
remarcă faptul că, pentru a analiza 
impactul sistemelor algoritmice asupra 
consumatorilor, accesul la date ar trebui 
extins pentru a include, în special, 
cercetătorii independenți, media și 
organizațiile societății civile, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private; 
reamintește este important pentru 
consumatori să fie instruiți și să aibă 
competențele de bază pentru a se descurca 
cu sistemele algoritmice, astfel încât să 
poată evita riscurile potențiale și să le fie 
protejate drepturile;

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor și grupurilor 
marginalizate și vulnerabile să fie luate în 
considerare în mod corespunzător și să fie 
prezente în toate reglementările viitoare; 
remarcă faptul că, pentru a analiza 
impactul sistemelor algoritmice asupra 
consumatorilor, accesul la date ar trebui 
extins pentru a include, în special, 
cercetătorii independenți, media și 
organizațiile societății civile, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii 
privind protecția datelor, a drepturilor de 
proprietate intelectuală și a vieții private; 
reamintește că este important pentru 
consumatori să fie instruiți și să aibă 
competențele de bază pentru a se descurca 
cu sistemele algoritmice, astfel încât să 
poată evita riscurile potențiale și să le fie 
protejate drepturile;

Or. en
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Amendamentul 80
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor și grupurilor 
marginalizate și vulnerabile să fie luate în 
considerare în mod corespunzător și să fie 
prezente în toate reglementările viitoare; 
remarcă faptul că, pentru a analiza 
impactul sistemelor algoritmice asupra 
consumatorilor, accesul la date ar trebui 
extins pentru a include, în special, 
cercetătorii independenți, media și 
organizațiile societății civile, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private; 
reamintește este important pentru 
consumatori să fie instruiți și să aibă 
competențele de bază pentru a se descurca 
cu sistemele algoritmice, astfel încât să 
poată evita riscurile potențiale și să le fie 
protejate drepturile;

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor și grupurilor 
marginalizate și vulnerabile să fie luate în 
considerare în mod corespunzător și să fie 
prezente în toate reglementările viitoare; 
remarcă faptul că, pentru a analiza 
impactul sistemelor algoritmice asupra 
consumatorilor, accesul la date ar trebui 
extins pentru a include, în special, 
cercetătorii independenți, media și 
organizațiile societății civile, acolo unde 
este posibil prin intermediul interfețelor 
de programare a aplicațiilor, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private; 
reamintește că este important pentru 
consumatori să fie instruiți și să aibă 
competențele de bază pentru a se descurca 
cu sistemele algoritmice, astfel încât să 
poată evita riscurile potențiale și să le fie 
protejate drepturile;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor și grupurilor 
marginalizate și vulnerabile să fie luate în 

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor și grupurilor care 
sunt marginalizate sau se află în situații 
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considerare în mod corespunzător și să fie 
prezente în toate reglementările viitoare; 
remarcă faptul că, pentru a analiza 
impactul sistemelor algoritmice asupra 
consumatorilor, accesul la date ar trebui 
extins pentru a include, în special, 
cercetătorii independenți, media și 
organizațiile societății civile, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private; 
reamintește este important pentru 
consumatori să fie instruiți și să aibă 
competențele de bază pentru a se descurca 
cu sistemele algoritmice, astfel încât să 
poată evita riscurile potențiale și să le fie 
protejate drepturile;

vulnerabile să fie luate în considerare în 
mod corespunzător și să fie prezente în 
toate reglementările viitoare; remarcă 
faptul că, pentru a analiza impactul 
sistemelor algoritmice asupra 
consumatorilor, accesul la date ar trebui 
extins pentru a include, în special, 
cercetătorii independenți, media și 
organizațiile societății civile, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private; 
reamintește că este important pentru 
consumatori să fie instruiți și să aibă 
competențele de bază pentru a se descurca 
cu sistemele algoritmice, astfel încât să 
poată evita riscurile potențiale și să le fie 
protejate drepturile;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor și grupurilor 
marginalizate și vulnerabile să fie luate în 
considerare în mod corespunzător și să fie 
prezente în toate reglementările viitoare; 
remarcă faptul că, pentru a analiza 
impactul sistemelor algoritmice asupra 
consumatorilor, accesul la date ar trebui 
extins pentru a include, în special, 
cercetătorii independenți, media și 
organizațiile societății civile, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private; 
reamintește este important pentru 
consumatori să fie instruiți și să aibă 
competențele de bază pentru a se descurca 
cu sistemele algoritmice, astfel încât să 
poată evita riscurile potențiale și să le fie 

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor și grupurilor 
marginalizate și vulnerabile să fie luate în 
considerare în mod corespunzător și să fie 
prezente în toate reglementările viitoare 
privind aspectele etice; remarcă faptul că, 
pentru a analiza impactul sistemelor 
algoritmice asupra consumatorilor, accesul 
la date ar trebui extins pentru a include, în 
special, cercetătorii independenți, media și 
organizațiile societății civile, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private; 
reamintește că este important pentru 
consumatori să fie instruiți și să aibă 
competențele de bază pentru a se descurca 
cu sistemele algoritmice, astfel încât să 
poată evita riscurile potențiale și să le fie 
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protejate drepturile; protejate drepturile;

Or. en

Amendamentul 83
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor și grupurilor 
marginalizate și vulnerabile să fie luate în 
considerare în mod corespunzător și să fie 
prezente în toate reglementările viitoare; 
remarcă faptul că, pentru a analiza 
impactul sistemelor algoritmice asupra 
consumatorilor, accesul la date ar trebui 
extins pentru a include, în special, 
cercetătorii independenți, media și 
organizațiile societății civile, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private; 
reamintește este important pentru 
consumatori să fie instruiți și să aibă 
competențele de bază pentru a se descurca 
cu sistemele algoritmice, astfel încât să 
poată evita riscurile potențiale și să le fie 
protejate drepturile;

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor și grupurilor 
marginalizate și vulnerabile să fie luate în 
considerare în mod corespunzător și să fie 
prezente în toate reglementările viitoare; 
remarcă faptul că, pentru a analiza 
impactul sistemelor algoritmice asupra 
consumatorilor, accesul la date ar trebui 
extins pentru a include, în special, 
cercetătorii independenți, media și 
organizațiile societății civile, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private; 
reamintește importanța educării 
consumatorilor, pentru ca aceștia să fie 
mai informați atunci când gestionează 
sistemele algoritmice, astfel încât să poată 
evita riscurile potențiale și să le fie 
protejate drepturile;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor și grupurilor 
marginalizate și vulnerabile să fie luate în 

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor și ale cetățenilor 
marginalizați și vulnerabili să fie luate în 
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considerare în mod corespunzător și să fie 
prezente în toate reglementările viitoare; 
remarcă faptul că, pentru a analiza 
impactul sistemelor algoritmice asupra 
consumatorilor, accesul la date ar trebui 
extins pentru a include, în special, 
cercetătorii independenți, media și 
organizațiile societății civile, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private; 
reamintește este important pentru 
consumatori să fie instruiți și să aibă 
competențele de bază pentru a se descurca 
cu sistemele algoritmice, astfel încât să 
poată evita riscurile potențiale și să le fie 
protejate drepturile;

considerare în mod corespunzător și să fie 
prezente în toate reglementările viitoare; 
remarcă faptul că, pentru a analiza 
impactul sistemelor algoritmice asupra 
consumatorilor, accesul la date ar trebui 
extins pentru a include, în special, 
cercetarea academică sau științifică, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private; 
reamintește este important pentru 
consumatori să fie instruiți și să aibă 
competențele de bază pentru a se descurca 
cu sistemele algoritmice, astfel încât să 
poată evita riscurile potențiale și să le fie 
protejate drepturile;

Or. fr

Amendamentul 85
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Marion Walsmann, Pascal Arimont

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor și grupurilor 
marginalizate și vulnerabile să fie luate în 
considerare în mod corespunzător și să fie 
prezente în toate reglementările viitoare; 
remarcă faptul că, pentru a analiza 
impactul sistemelor algoritmice asupra 
consumatorilor, accesul la date ar trebui 
extins pentru a include, în special, 
cercetătorii independenți, media și 
organizațiile societății civile, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private; 
reamintește este important pentru 
consumatori să fie instruiți și să aibă 
competențele de bază pentru a se descurca 
cu sistemele algoritmice, astfel încât să 
poată evita riscurile potențiale și să le fie 
protejate drepturile;

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor aflați în situații 
vulnerabile să fie luate în considerare în 
mod corespunzător și să fie prezente în 
toate reglementările viitoare; remarcă 
faptul că, pentru a analiza impactul 
sistemelor algoritmice asupra 
consumatorilor, accesul la date fără 
caracter personal ar putea fi extins pentru 
a include, în special, cercetătorii 
independenți, media și organizațiile 
societății civile, cu respectarea deplină a 
dreptului Uniunii privind protecția datelor 
și a vieții private; reamintește că este 
important pentru consumatori să fie 
instruiți și să aibă competențele de bază 
pentru a se descurca cu sistemele 
algoritmice, astfel încât să poată evita 
riscurile potențiale și să le fie protejate 
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drepturile;

Or. en

Amendamentul 86
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor și grupurilor 
marginalizate și vulnerabile să fie luate în 
considerare în mod corespunzător și să fie 
prezente în toate reglementările viitoare; 
remarcă faptul că, pentru a analiza 
impactul sistemelor algoritmice asupra 
consumatorilor, accesul la date ar trebui 
extins pentru a include, în special, 
cercetătorii independenți, media și 
organizațiile societății civile, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private; 
reamintește este important pentru 
consumatori să fie instruiți și să aibă 
competențele de bază pentru a se descurca 
cu sistemele algoritmice, astfel încât să 
poată evita riscurile potențiale și să le fie 
protejate drepturile;

8. subliniază că este important ca 
interesele consumatorilor să fie luate în 
considerare în mod corespunzător și să fie 
prezente în toate reglementările viitoare; 
remarcă faptul că, pentru a analiza 
impactul sistemelor algoritmice asupra 
consumatorilor, accesul la date ar trebui 
extins pentru a include, în special, 
cercetătorii independenți, media și 
organizațiile societății civile, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii 
privind protecția datelor, a vieții private și 
a normelor privind secretul de afaceri; 
reamintește că este important pentru 
consumatori să fie instruiți și să aibă 
competențele digitale de bază pentru a se 
descurca cu sistemele algoritmice, astfel 
încât să poată evita riscurile potențiale și să 
le fie protejate drepturile;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că, în ceea ce privește 
eliminarea lacunelor privind punerea în 
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practică a orientărilor în materie de etică 
referitoare la sistemele algoritmice și 
tehnologiile conectate, modele precum 
așa-numitul model VCIO (Valori, Criterii, 
Indicatori, Elemente observabile) ar 
trebui studiate și evaluate din perspectiva 
adecvării lor la scopul urmărit; consideră, 
de asemenea, că astfel de modele utilizate 
pentru a concretiza și a pune în aplicare 
cerințele privind sistemul de IA, precum și 
pentru a elabora etichete care să permită 
întreprinderilor să comunice proprietățile 
etice ale produselor lor într-un mod clar și 
uniform printr-o matrice de risc 
standardizată, ar putea spori gradul de 
alfabetizare, informare și conștientizare a 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 88
Clara Ponsatí Obiols

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că este important să se 
asigure faptul că drepturile colective ale 
minorităților naționale și lingvistice sunt 
luate în considerare și reprezentate în 
orice cadru de reglementare viitor, în 
special în ceea ce privește limbile 
regionale și minoritare ale Uniunii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază importanța formării unor 
profesioniști cu înalte calificări în acest 
domeniu și asigurarea recunoașterii 
reciproce a calificărilor în întreaga Uniune;

9. subliniază importanța formării unor 
profesioniști cu înalte calificări în acest 
domeniu, necesitatea de a dispune de 
echipe eterogene de dezvoltatori și 
ingineri care să colaboreze cu actori-cheie 
pentru a preveni includerea în mod 
accidental a prejudecăților culturale și de 
gen în algoritmi, în sisteme și în 
aplicațiile bazate pe IA și pentru a asigura 
recunoașterea reciprocă a calificărilor în 
întreaga Uniune;

Or. en

Amendamentul 90
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază importanța formării unor 
profesioniști cu înalte calificări în acest 
domeniu și asigurarea recunoașterii 
reciproce a calificărilor în întreaga Uniune;

9. subliniază importanța formării unor 
profesioniști cu înalte calificări în acest 
domeniu și asigurarea recunoașterii 
reciproce a calificărilor în întreaga Uniune; 
sprijină elaborarea unor programe de 
învățământ și inițierea unor activități 
publice de sensibilizare cu privire la 
impactul social, juridic și etic al IA;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază importanța formării unor 
profesioniști cu înalte calificări în acest 
domeniu și asigurarea recunoașterii 
reciproce a calificărilor în întreaga Uniune;

9. subliniază importanța atingerii 
unui nivel ridicat de alfabetizare digitală 
generală și a formării unor profesioniști cu 
înalte calificări în acest domeniu, precum 
și asigurarea recunoașterii reciproce a 
calificărilor în întreaga Uniune;

Or. en

Amendamentul 92
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază importanța formării unor 
profesioniști cu înalte calificări în acest 
domeniu și asigurarea recunoașterii 
reciproce a calificărilor în întreaga Uniune;

9. subliniază importanța 
perfecționării și a formării unor 
profesioniști cu înalte calificări în acest 
domeniu și asigurarea recunoașterii 
reciproce a calificărilor în întreaga Uniune;

Or. en

Amendamentul 93
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. invită Comisia să promoveze și să 
finanțeze dezvoltarea inteligenței 
artificiale, a roboticii și a tehnologiilor 
conexe centrate pe factorul uman care 
abordează provocările în materie de 
mediu și de climă și care asigură accesul 
egal la drepturile fundamentale și 
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exercitarea acestora prin utilizarea 
taxelor, a achizițiilor sau a altor 
stimulente;

Or. en

Amendamentul 94
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. constată că întreprinderile care 
dețin sau operează date de intrare în 
cadrul sistemelor de IA și obțin profit din 
aceasta ar trebui să fie invitate să 
contribuie la finanțarea dezvoltării de 
programe de alfabetizare digitală în 
domeniul inteligenței artificiale pentru 
consumatori, întrucât acest lucru este atât 
în interesul superior al întreprinderii, cât 
și în cel al societății în general;

Or. en

Amendamentul 95
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. constată că, în cadrul programelor 
de alfabetizare în domeniul IA, trebuie să 
se acorde o atenție deosebită și situațiilor 
în care sistemele de IA pot provoca sau 
agrava efectele negative determinate de 
asimetriile în materie de putere sau de 
informare, cum ar fi între angajatori și 
angajați, între întreprinderi și 
consumatori sau între guverne și cetățeni;
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Or. en

Amendamentul 96
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. subliniază că inteligența artificială 
și sistemele algoritmice ar trebui să fie 
conforme din punct de vedere juridic, 
robuste, fiabile și sigure încă din faza de 
proiectare; solicită Comisiei să se asigure 
că abordarea de reglementare a Uniunii 
cu privire la sistemele algoritmice include 
măsuri corespunzătoare pentru a permite 
ca aceste sisteme să facă obiectul unor 
proceduri independente de control și 
supraveghere;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită Uniunii să creeze o 
structură europeană de supraveghere a 
pieței pentru sistemele algoritmice, care 
să ofere orientări, avize și expertiză 
autorităților statelor membre;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 98
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită Uniunii să creeze o 
structură europeană de supraveghere a 
pieței pentru sistemele algoritmice, care 
să ofere orientări, avize și expertiză 
autorităților statelor membre;

eliminat

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită Uniunii să creeze o 
structură europeană de supraveghere a 
pieței pentru sistemele algoritmice, care să 
ofere orientări, avize și expertiză 
autorităților statelor membre;

10. solicită crearea unei structuri 
europene de supraveghere a pieței pentru 
sistemele algoritmice în cadrul unei 
Agenții europene pentru inteligența 
artificială, conform propunerii formulate 
de Parlament în rezoluția sa din 16 
februarie 20171a, care să ofere orientări, 
avize și expertiză autorităților statelor 
membre, să monitorizeze punerea în 
aplicare a legislației UE relevante, să 
abordeze potențialele probleme în materie 
de protecție a consumatorilor, să 
identifice standarde pentru bunele 
practici și, după caz, să formuleze 
recomandări privind măsurile de 
reglementare;

__________________
1a Rezoluția Parlamentului European din 
16 februarie 2017 conținând recomandări 
adresate Comisiei referitoare la normele 
de drept civil privind robotica 
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(2015/2103(INL)) (JO C 252, 18.7.2018, 
p. 239).

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită Uniunii să creeze o 
structură europeană de supraveghere a 
pieței pentru sistemele algoritmice, care să 
ofere orientări, avize și expertiză 
autorităților statelor membre;

10. solicită Uniunii să analizeze 
posibilitatea creării unei structuri 
europene de supraveghere a pieței pentru 
sistemele algoritmice, care să ofere 
orientări, avize și expertiză autorităților 
statelor membre; solicită, de asemenea, ca 
această structură să fie consiliată în mod 
corespunzător de către organizațiile 
părților interesate (precum asociațiile 
pentru protecția consumatorilor) pentru a 
asigura o largă reprezentare a 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 101
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită Uniunii să creeze o 
structură europeană de supraveghere a 
pieței pentru sistemele algoritmice, care să 
ofere orientări, avize și expertiză 

10. solicită Comisiei să creeze o 
structură europeană de supraveghere a 
pieței pentru sistemele algoritmice, care să 
ofere orientări, avize și expertiză 
autorităților statelor membre; consideră că, 
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autorităților statelor membre; având în vedere impactul disproporționat 
al sistemelor algoritmice asupra femeilor 
și asupra minorităților, nivelurile 
decizionale ale unei astfel de structuri ar 
trebui să fie diversificate și să asigure o 
reprezentare echilibrată din punctul de 
vedere al genului;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită Uniunii să creeze o 
structură europeană de supraveghere a 
pieței pentru sistemele algoritmice, care să 
ofere orientări, avize și expertiză 
autorităților statelor membre;

10. solicită Uniunii să creeze o 
structură europeană de supraveghere a 
pieței pentru sistemele algoritmice, care să 
ofere orientări, avize și expertiză 
autorităților statelor membre; subliniază că 
statele membre trebuie să elaboreze 
strategii de gestionare a riscurilor pentru 
IA în contextul strategiilor lor naționale 
de supraveghere a pieței;

Or. en

Amendamentul 103
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită Uniunii să creeze o 
structură europeană de supraveghere a 
pieței pentru sistemele algoritmice, care 
să ofere orientări, avize și expertiză 

10. solicită Comisiei să promoveze 
schimbul de informații privind sistemele 
algoritmice între autoritățile de 
supraveghere a pieței și să sprijine 
dezvoltarea unei înțelegeri comune pe 
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autorităților statelor membre; piața unică prin furnizarea de orientări, 
avize și expertiză autorităților statelor 
membre;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită Uniunii să creeze o 
structură europeană de supraveghere a 
pieței pentru sistemele algoritmice, care să 
ofere orientări, avize și expertiză 
autorităților statelor membre;

10. solicită Uniunii să creeze o 
structură europeană de supraveghere a 
pieței, alcătuită din autorități naționale de 
supraveghere a pieței, care să ofere 
orientări, avize și expertiză autorităților 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 105
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită Uniunii să creeze o 
structură europeană de supraveghere a 
pieței pentru sistemele algoritmice, care să 
ofere orientări, avize și expertiză 
autorităților statelor membre;

10. solicită utilizarea organismelor 
existente la nivelul Uniunii sau la nivelul 
statului membru pentru a desfășura 
activități de supraveghere a pieței pentru 
sistemele algoritmice, care să ofere 
orientări, avize și expertiză autorităților 
statelor membre;

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

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. solicită Comisiei și autorităților 
statelor membre să combată evitarea 
obligațiilor fiscale de către întreprinderile 
din afara Uniunii Europene în Europa, 
care sunt active pe piața sistemelor 
algoritmice, și abuzurile de poziție 
dominantă ale acestora;

Or. fr

Amendamentul 107
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. consideră că este esențial ca 
documentația de software, algoritmii și 
seturile de date utilizate să fie integral 
accesibile autorităților de supraveghere a 
pieței, cu respectarea dreptului Uniunii; 
invită Comisia să evalueze dacă este cazul 
să li se acorde autorităților de 
supraveghere a pieței prerogative 
suplimentare în acest sens;

11. consideră că, în ceea ce privește 
aplicațiile cu risc ridicat, este esențial ca 
documentația de software, algoritmii și 
seturile de date utilizate să fie integral 
accesibile autorităților de supraveghere a 
pieței desemnate de statele membre, cu 
respectarea dreptului Uniunii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 11
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Proiectul de aviz Amendamentul

11. consideră că este esențial ca 
documentația de software, algoritmii și 
seturile de date utilizate să fie integral 
accesibile autorităților de supraveghere a 
pieței, cu respectarea dreptului Uniunii; 
invită Comisia să evalueze dacă este cazul 
să li se acorde autorităților de supraveghere 
a pieței prerogative suplimentare în acest 
sens;

11. consideră că este esențial ca 
documentația de software, algoritmii și 
seturile de date utilizate sau generate de 
inteligența artificială, robotică și 
tehnologiile conexe să fie integral 
accesibile autorităților de supraveghere a 
pieței, cu respectarea dreptului Uniunii; 
remarcă, de asemenea, că aceste elemente 
ar trebui să fie păstrate de entitățile 
implicate în diferitele etape ale dezvoltării 
sistemelor algoritmice și în raport cu 
răspunderea acestora, și anume prin 
intermediul tehnologiilor de registre 
distribuite, cum ar fi tehnologia 
blockchain; invită Comisia să evalueze 
dacă este cazul să li se acorde autorităților 
de supraveghere a pieței prerogative 
suplimentare în acest sens;

Or. en

Amendamentul 109
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. consideră că este esențial ca 
documentația de software, algoritmii și 
seturile de date utilizate să fie integral 
accesibile autorităților de supraveghere a 
pieței, cu respectarea dreptului Uniunii; 
invită Comisia să evalueze dacă este cazul 
să li se acorde autorităților de supraveghere 
a pieței prerogative suplimentare în acest 
sens;

11. consideră că documentația de 
software, algoritmii și seturile de date ar 
trebui să fie explicabile și accesibile 
autorităților de supraveghere a pieței, în 
cea mai mare măsură posibilă, în 
conformitate cu dreptul Uniunii și, în 
special, cu un viitor cadru de 
reglementare privind aspectele etice; 
invită Comisia să evalueze dacă este cazul 
să li se acorde autorităților de supraveghere 
a pieței prerogative suplimentare în acest 
sens; consideră că ar putea fi necesară o 
examinare a legislației actuale privind 
supravegherea pieței pentru a evita uzura 
morală a acesteia și pentru a asigura 
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faptul că aceasta răspunde din punct de 
vedere etic la emergența inteligenței 
artificiale, a roboticii și a tehnologiilor 
conexe;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. consideră că este esențial ca 
documentația de software, algoritmii și 
seturile de date utilizate să fie integral 
accesibile autorităților de supraveghere a 
pieței, cu respectarea dreptului Uniunii; 
invită Comisia să evalueze dacă este cazul 
să li se acorde autorităților de supraveghere 
a pieței prerogative suplimentare în acest 
sens;

11. consideră că este esențial ca 
documentația de software, algoritmii și 
seturile de date utilizate să fie explicabile 
autorităților de supraveghere a pieței, cu 
respectarea dreptului Uniunii; invită 
Comisia să evalueze dacă este cazul să li se 
acorde autorităților de supraveghere a 
pieței prerogative suplimentare în acest 
sens;

Or. en

Amendamentul 111
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. consideră că este esențial ca 
documentația de software, algoritmii și 
seturile de date utilizate să fie integral 
accesibile autorităților de supraveghere a 
pieței, cu respectarea dreptului Uniunii; 
invită Comisia să evalueze dacă este cazul 
să li se acorde autorităților de supraveghere 
a pieței prerogative suplimentare în acest 
sens;

11. consideră că este esențial ca 
documentația de software, algoritmii și 
seturile de date utilizate să fie accesibile 
autorităților de supraveghere a pieței, cu 
respectarea dreptului Uniunii și a 
secretelor comerciale; invită Comisia să 
evalueze dacă este cazul să li se acorde 
autorităților de supraveghere a pieței 
prerogative suplimentare în acest sens;
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Or. en

Amendamentul 112
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. consideră că este esențial ca 
documentația de software, algoritmii și 
seturile de date utilizate să fie integral 
accesibile autorităților de supraveghere a 
pieței, cu respectarea dreptului Uniunii; 
invită Comisia să evalueze dacă este cazul 
să li se acorde autorităților de supraveghere 
a pieței prerogative suplimentare în acest 
sens;

11. consideră că este esențial ca 
documentația de evaluare a riscurilor, de 
software, algoritmii și seturile de date 
utilizate să fie integral accesibile 
autorităților de supraveghere a pieței, cu 
respectarea dreptului Uniunii; constată că 
ar trebui să li se acorde autorităților de 
supraveghere a pieței prerogative 
suplimentare în acest sens;

Or. en

Amendamentul 113
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. solicită desemnarea de către fiecare 
stat membru a unei autorități naționale 
competente pentru monitorizarea aplicării 
dispozițiilor;

12. solicită desemnarea și finanțarea 
suficientă de către fiecare stat membru a 
unei autorități naționale competente pentru 
monitorizarea aplicării dispozițiilor privind 
sistemele algoritmice;

Or. en
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Amendamentul 114
Clara Ponsatí Obiols

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. solicită desemnarea de către fiecare 
stat membru a unei autorități naționale 
competente pentru monitorizarea aplicării 
dispozițiilor;

12. solicită desemnarea de către fiecare 
stat membru a unei autorități naționale 
competente sau a mai multor autorități 
regionale competente pentru monitorizarea 
aplicării dispozițiilor;

Or. en

Amendamentul 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. solicită desemnarea de către fiecare 
stat membru a unei autorități naționale 
competente pentru monitorizarea aplicării 
dispozițiilor;

12. solicită desemnarea de către fiecare 
stat membru a unei autorități naționale 
competente pentru monitorizarea aplicării 
dispozițiilor privind algoritmii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. solicită desemnarea de către fiecare 
stat membru a unei autorități naționale 
competente pentru monitorizarea aplicării 
dispozițiilor;

12. solicită desemnarea de către fiecare 
stat membru a unui organism național 
competent de asigurare a respectării legii 
pentru monitorizarea aplicării dispozițiilor;
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Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. subliniază că este necesar ca 
autoritățile să pună capăt practicilor de 
creare de profiluri sau de urmărire 
masivă și sistematică a consumatorilor, 
exercitate de anumiți actori din industria 
publicității pe internet sau pe rețelele de 
telefonie mobilă; constată că aceste 
instrumente colectează date foarte 
sensibile referitoare la comportament, la 
interese sau la sănătate, chiar și în cazul 
minorilor, și că acestea sunt utilizate 
ulterior de către terți; regretă faptul că 
lipsa supravegherii din partea 
autorităților consolidează puterea de piață 
a actorilor cu mai puține principii etice și 
îi descurajează pe anumiți actori să 
propună soluții mai etice și mai favorabile 
consumatorilor;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. solicită înființarea unei comisii 
europene de supraveghere a pieței pentru 
sistemele algoritmice, în vederea 
asigurării unor condiții de concurență 
echitabile și a evitării fragmentării pieței 
interne, care să decidă cu majoritate 

eliminat
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calificată și prin vot secret în cazul unor 
decizii diferite privind sistemele 
algoritmice utilizate în mai multe state 
membre, la cererea majorității 
autorităților naționale;

Or. fr

Amendamentul 119
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. solicită înființarea unei comisii 
europene de supraveghere a pieței pentru 
sistemele algoritmice, în vederea 
asigurării unor condiții de concurență 
echitabile și a evitării fragmentării pieței 
interne, care să decidă cu majoritate 
calificată și prin vot secret în cazul unor 
decizii diferite privind sistemele 
algoritmice utilizate în mai multe state 
membre, la cererea majorității 
autorităților naționale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 120
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. solicită înființarea unei comisii 
europene de supraveghere a pieței pentru 
sistemele algoritmice, în vederea asigurării 
unor condiții de concurență echitabile și a 
evitării fragmentării pieței interne, care să 
decidă cu majoritate calificată și prin vot 
secret în cazul unor decizii diferite privind 

13. solicită Comisiei să se asigure că 
legislația Uniunii privind sistemele 
algoritmice este pusă în aplicare în toate 
statele membre, în vederea evitării 
fragmentării pieței interne;
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sistemele algoritmice utilizate în mai 
multe state membre, la cererea majorității 
autorităților naționale;

Or. en

Amendamentul 121
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. solicită înființarea unei comisii 
europene de supraveghere a pieței pentru 
sistemele algoritmice, în vederea asigurării 
unor condiții de concurență echitabile și a 
evitării fragmentării pieței interne, care să 
decidă cu majoritate calificată și prin vot 
secret în cazul unor decizii diferite privind 
sistemele algoritmice utilizate în mai 
multe state membre, la cererea majorității 
autorităților naționale;

13. solicită dezvoltarea, la nivelul 
Uniunii, a unei cooperări îmbunătățite și 
eficace între organismelor naționale de 
supraveghere în ceea ce privește sistemele 
algoritmice, precum și a unor strategii 
armonizate de gestionare a riscurilor 
pentru inteligența artificială, în vederea 
asigurării unor condiții de concurență 
echitabile și a evitării fragmentării pieței 
interne;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. solicită înființarea unei comisii 
europene de supraveghere a pieței pentru 
sistemele algoritmice, în vederea asigurării 
unor condiții de concurență echitabile și a 
evitării fragmentării pieței interne, care să 
decidă cu majoritate calificată și prin vot 
secret în cazul unor decizii diferite privind 
sistemele algoritmice utilizate în mai 
multe state membre, la cererea majorității 
autorităților naționale;

13. solicită înființarea unei comisii 
europene de supraveghere a pieței pentru 
sistemele algoritmice, în vederea asigurării 
unor condiții de concurență echitabile și a 
evitării fragmentării pieței interne;
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Or. en

Amendamentul 123
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. solicită înființarea unei comisii 
europene de supraveghere a pieței pentru 
sistemele algoritmice, în vederea asigurării 
unor condiții de concurență echitabile și a 
evitării fragmentării pieței interne, care să 
decidă cu majoritate calificată și prin vot 
secret în cazul unor decizii diferite privind 
sistemele algoritmice utilizate în mai 
multe state membre, la cererea majorității 
autorităților naționale;

13. solicită o coordonare puternică a 
autorităților statelor membre, de exemplu, 
prin intermediul unor instrumente 
precum o comisie europeană de 
supraveghere a pieței pentru sistemele 
algoritmice, în vederea asigurării unor 
condiții de concurență echitabile și a 
evitării fragmentării pieței interne;

Or. en

Amendamentul 124
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. solicită înființarea unei comisii 
europene de supraveghere a pieței pentru 
sistemele algoritmice, în vederea 
asigurării unor condiții de concurență 
echitabile și a evitării fragmentării pieței 
interne, care să decidă cu majoritate 
calificată și prin vot secret în cazul unor 
decizii diferite privind sistemele 
algoritmice utilizate în mai multe state 
membre, la cererea majorității 
autorităților naționale;

13. solicită înființarea unui comitet 
consultativ european de supraveghere a 
pieței pentru sistemele algoritmice, alcătuit 
din reprezentanții autorităților naționale 
competente, ai Comisiei și ai agențiilor 
UE relevante, cum ar fi ENISA, care să 
contribuie la asigurarea unor condiții de 
concurență echitabile și la evitarea 
fragmentării pieței interne prin emiterea 
unor orientări și recomandări pentru 
autoritățile statelor membre;

Or. en
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Amendamentul 125
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. solicită înființarea unei comisii 
europene de supraveghere a pieței pentru 
sistemele algoritmice, în vederea asigurării 
unor condiții de concurență echitabile și a 
evitării fragmentării pieței interne, care să 
decidă cu majoritate calificată și prin vot 
secret în cazul unor decizii diferite privind 
sistemele algoritmice utilizate în mai multe 
state membre, la cererea majorității 
autorităților naționale;

13. solicită înființarea unei comisii 
europene de supraveghere a pieței pentru 
sistemele algoritmice în cadrul unei 
Agenții europene pentru inteligența 
artificială, în vederea asigurării unor 
condiții de concurență echitabile și a 
evitării fragmentării pieței interne, care să 
decidă cu majoritate calificată și prin vot 
secret în cazul unor decizii diferite privind 
sistemele algoritmice utilizate în mai multe 
state membre, la cererea majorității 
autorităților naționale;

Or. en

Amendamentul 126
Clara Ponsatí Obiols

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. solicită înființarea unei comisii 
europene de supraveghere a pieței pentru 
sistemele algoritmice, în vederea asigurării 
unor condiții de concurență echitabile și a 
evitării fragmentării pieței interne, care să 
decidă cu majoritate calificată și prin vot 
secret în cazul unor decizii diferite privind 
sistemele algoritmice utilizate în mai multe 
state membre, la cererea majorității 
autorităților naționale;

13. solicită înființarea unei comisii 
europene de supraveghere a pieței pentru 
sistemele algoritmice, în vederea asigurării 
unor condiții de concurență echitabile și a 
evitării fragmentării pieței interne, care să 
decidă cu majoritate calificată și prin vot 
secret în cazul unor decizii diferite privind 
sistemele algoritmice utilizate în mai multe 
state membre, la cererea majorității 
autorităților naționale sau regionale;

Or. en
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Amendamentul 127
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. recunoaște rezultatele valoroase 
obținute de Grupul de experți la nivel 
înalt privind inteligența artificială, în 
special „Orientările de etică privind 
utilizarea în condiții fiabile a inteligenței 
artificiale”; sugerează că acest grup 
alcătuit din reprezentanți ai mediului 
academic, ai societății civile și ai 
industriei, precum și Alianța europeană 
în domeniul inteligenței artificiale, ar 
putea oferi expertiză comitetului 
consultativ european de supraveghere a 
pieței pentru sistemele algoritmice;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. consideră că o certificare 
europeană a conformității cu normele 
etice ar trebui să fie concepută în așa fel 
încât să informeze consumatorii cu privire 
la nivelul de risc al unui produs sau al 
unui serviciu cu o componentă 
algoritmică integrată, precum și cu privire 
la fiabilitatea acestuia, având în vedere 
principiile etice și toate celelalte cerințe 
bazate pe legislația relevantă a Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. subliniază necesitatea de a 
consolida autoritățile naționale de 
supraveghere a pieței în ceea ce privește 
capacitățile, abilitățile și competențele în 
legate de IA, de internetul obiectelor și de 
alte tehnologii conexe, precum și în ceea 
ce privește cunoștințele despre riscurile 
specifice prezentate de acestea;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. solicită actualizarea dreptului 
european în materie de concurență și de 
achiziții publice pentru a promova 
apariția unor actori de talie mondială cu 
sediul în Europa;

Or. fr
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Amendamentul 131
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Proiect de aviz
Punctul 13 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13b. solicită să se încurajeze 
întreprinderile globale să relocalizeze o 
parte a forței de muncă, a cercetării și a 
sistemelor lor digitale de producție în 
Europa, dacă doresc să beneficieze de 
acces deplin la piața europeană;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 13 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13c. solicită să se respecte preferințele 
europene și naționale, în vederea 
dezvoltării teritoriilor europene și a 
ocupării forței de muncă în sectorul 
inteligenței artificiale și al roboticii; 
subliniază că este important să se 
împiedice preluarea controlului 
întreprinderilor strategice de către actori 
din afara Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 133
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Subtitlul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Egalitatea și nediscriminarea
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Or. en

Amendamentul 134
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 13 d (nou) [după subtitlul 5 a (nou)]

Proiectul de aviz Amendamentul

13d. subliniază că este necesară 
respectarea în egală măsură a valorii 
morale și că trebuie asigurată demnitatea 
tuturor ființelor umane; aceste aspecte 
depășesc sfera nediscriminării, care 
tolerează realizarea unor distincții între 
situații diferite pe baza unor justificări 
obiective; într-un context care implică IA, 
egalitatea presupune faptul că 
operațiunile sistemului nu pot genera 
rezultate părtinitoare în mod injust (de 
exemplu, datele utilizate pentru instruirea 
sistemelor de IA ar trebui să fie cât mai 
incluzive posibil, prin reprezentarea unor 
grupuri diferite din cadrul populației); 
solicită o protecție adecvată pentru 
persoanele și grupurile potențial 
vulnerabile, cum ar fi lucrătorii, femeile, 
persoanele cu handicap, minoritățile 
etnice, persoanele în vârstă, copiii, 
consumatorii sau alte persoane supuse 
riscului de excluziune;

Or. en

Amendamentul 135
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 13 e (nou) [după subtitlul 5 a (nou)]

Proiectul de aviz Amendamentul

13e. constată că, în special în domeniile 
care implică relații între întreprinderi și 
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consumatori, sistemele ar trebui să fie 
centrate pe utilizator și elaborate astfel 
încât să permită tuturor persoanelor să 
utilizeze produse sau servicii bazate pe IA, 
indiferent de vârsta, sexul, abilitățile sau 
caracteristicile acestora; accesul la 
această tehnologie pentru persoanele cu 
handicap, care sunt prezente în toate 
grupurile sociale, are o importanță 
deosebită; sistemele de IA nu ar trebui să 
aibă o abordare uniformă și ar trebui să 
țină seama de principiile proiectării 
universale care vizează cea mai largă 
gamă posibilă de utilizatori, respectând 
standardele relevante în materie de 
accesibilitate; acest lucru va permite un 
acces echitabil și o participare activă a 
tuturor persoanelor la activitățile umane 
informatizate existente și emergente și în 
ceea ce privește tehnologiile asistive;

Or. en

Amendamentul 136
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Proiect de aviz
Punctul 14 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. Principalele principii și obiective 
ale propunerii sunt:
1. O piață unică digitală veritabilă 
necesită o armonizare deplină printr-un 
regulament.
2. În ceea ce privește sistemele algoritmice 
considerate ca prezentând un risc mai 
ridicat, este esențială existența unor 
garanții aplicabile la nivel orizontal, 
indiferent de normele specifice sectorului.
3. Regulamentul orizontal ar trebui să se 
bazeze pe cadrul european privind 
drepturile utilizatorilor și consumatorilor 
și să asigure punerea în aplicare a 
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acestuia, în special protejarea vieții 
private, nediscriminarea, demnitatea, 
echitatea, libertatea de exprimare și 
dreptul la o cale de atac eficientă.
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Amendamentul 137
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Proiect de aviz
Punctul 14 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14b. Determinarea riscului prezentat de 
sistemele algoritmice, într-un viitor 
regulament orizontal privind inteligența 
artificială, ar trebui să se bazeze pe o 
combinație între gravitatea potențialelor 
prejudicii și probabilitatea producerii 
acestora. Un potențial de risc crescut al 
unui sistem algoritmic trebuie să fie 
însoțit de un grad mai mare de intervenție 
în materie de reglementare. Pentru 
sistemele algoritmice din categoria de risc 
minim nu ar trebui să se aplice obligații 
legale suplimentare. Pentru a defini 
potențialul de risc al unei aplicații sau al 
unui domeniu de aplicare, ar trebui să se 
utilizeze un set prestabilit de criterii. 
Aceste criterii ar trebui să includă 
următoarele elemente:
1. Calitatea și integritatea datelor 
colectate și prelucrate
2. Gravitatea posibilei încălcări a 
drepturilor, luând în considerare:
a) amploarea potențialelor prejudicii 
cauzate;
b) numărul persoanelor afectate;
c) valoarea potențialelor prejudicii, 
întrucât, pe de o parte, pot exista cazuri 
individuale deosebit de grave de încălcare 
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a drepturilor și, pe de altă parte, pot exista 
încălcări minore foarte frecvente ale 
drepturilor, a căror valoare are totuși o 
relevanță socială;
3. Impactul asupra drepturilor și 
libertăților fundamentale;
4. Impactul asupra societății și asupra 
mediului, inclusiv:
a) prejudiciile materiale/financiare și 
efectele asupra bunăstării pentru indivizi 
sau grupuri, de exemplu în contextul 
alocării resurselor sau al accesului la 
piețe;
b) implicațiile sociale, cum ar fi 
dimensiunile sociale, psihologice, 
culturale și economice;
c) relevanța sistemică pentru funcționarea 
societății și a democrației, cum ar fi 
alegerile, formarea opiniei publice sau 
crearea unei infrastructuri utile din punct 
de vedere social;
d) impactul asupra durabilității mediului, 
cum ar fi consumul de energie al 
acestuia, utilizarea materiilor prime sau 
efectele asupra climei.
5. Probabilitatea apariției prejudiciului, 
inclusiv:
a) rolul algoritmului în luarea deciziei;
b) dependența persoanelor afectate, de 
exemplu serviciile din sectorul privat 
furnizate în medii concurențiale în raport 
cu serviciile publice furnizate de stat sau 
cu serviciile furnizate de o întreprindere 
cu poziție dominantă pe piață;
c) caracterul reversibil al consecințelor 
unei decizii.
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