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Poprawka 1
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że wiodąca pozycja 
Europy może stać się faktem; zauważa, że 
czeka nas druga fala cyfryzacji; podkreśla, 
że wspólne unijne podejście może sprawić, 
że do 2030 r. Europa stanie się najbardziej 
innowacyjnym regionem;

1. podkreśla, że UE musi zapewnić 
swoją suwerenność cyfrową i strategiczną 
autonomię w obszarze cyfrowym, 
wyznaczając kierunki rozwoju i 
zastosowania godnych zaufania i 
ukierunkowanych na człowieka 
technologii i zastosowań AI, które 
przynoszą korzyści ludziom i 
społeczeństwu jako całości, zapewniając 
jednocześnie wysoki poziom przejrzystości, 
ochrony danych, norm etycznych, 
ochrony praw cyfrowych i podstawowych 
oraz definiując globalne normy w tych 
obszarach; zauważa, że czeka nas druga 
fala cyfryzacji opartej na danych 
przemysłowych; podkreśla, że wspólne 
unijne zrównoważone podejście do 
technologii zapewnia przewagę 
konkurencyjną oraz może sprawić, że do 
2030 r. Europa stanie się najbardziej 
innowacyjnym regionem dzięki rozwojowi 
i wdrożeniu najnowocześniejszych, 
przejrzystych, etycznych i bezpiecznych 
technologii i zastosowań AI w oparciu o 
wartości Unii; podkreśla, że 
przeciwdziałanie przepaści cyfrowej i 
umiejętności cyfrowe mają kluczowe 
znaczenie dla objęcia przez Europę pozycji 
lidera w tej drugiej fali cyfryzacji; 
podkreśla, że UE może czerpać pełne 
korzyści z technologii AI tylko wówczas, 
gdy będą one dostępne i przystępne dla 
wszystkich;

Or. en

Poprawka 2
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Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że wiodąca pozycja 
Europy może stać się faktem; zauważa, że 
czeka nas druga fala cyfryzacji; podkreśla, 
że wspólne unijne podejście może sprawić, 
że do 2030 r. Europa stanie się najbardziej 
innowacyjnym regionem;

1. podkreśla, że wiodąca pozycja 
Europy w transformacji cyfrowej może 
stać się faktem; zauważa, że czeka nas 
druga fala cyfryzacji; podkreśla, że 
wspólne unijne podejście może przyczynić 
się do sprawienia, że do 2030 r. Europa 
stanie się najbardziej konkurencyjnym i 
innowacyjnym regionem szanowanym na 
całym świecie;

Or. en

Poprawka 3
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, 
Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że wiodąca pozycja 
Europy może stać się faktem; zauważa, że 
czeka nas druga fala cyfryzacji; podkreśla, 
że wspólne unijne podejście może sprawić, 
że do 2030 r. Europa stanie się najbardziej 
innowacyjnym regionem;

1. podkreśla, że wiodąca pozycja 
Europy może stać się faktem; ustanawia 
ambitny cel, zgodnie z którym UE 
powinna stać się światowym liderem w 
rozwoju innowacji cyfrowych i sztucznej 
inteligencji (AI); zauważa, że czeka nas 
druga fala cyfryzacji; podkreśla, że 
wspólne unijne podejście może sprawić, że 
do 2030 r. Europa stanie się najbardziej 
innowacyjnym regionem; podkreśla, że 
transformacja cyfrowa obejmuje wszystkie 
obszary polityki i jest z natury 
nieograniczona; podkreśla, że 
zastosowanie AI przez europejski przemysł 
ma kluczowe znaczenie dla wzrostu 
gospodarczego i innowacji, zwiększa 
bezpieczeństwo i odporność oraz 
wzmacnia znaczenie geopolityczne i 
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strategiczne UE;

Or. en

Poprawka 4
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że wiodąca pozycja 
Europy może stać się faktem; zauważa, że 
czeka nas druga fala cyfryzacji; podkreśla, 
że wspólne unijne podejście może sprawić, 
że do 2030 r. Europa stanie się najbardziej 
innowacyjnym regionem;

1. podkreśla, że wiodąca pozycja 
Europy może stać się faktem; zauważa, że 
czeka nas druga fala cyfryzacji; podkreśla, 
że wspólne unijne podejście może sprawić, 
że do 2030 r. Europa stanie się najbardziej 
innowacyjnym regionem; podkreśla, że 
rewolucja cyfrowa musi zapewnić wkład w 
zrównoważony rozwój i przynosić korzyści 
wszystkim obywatelom, równoważąc 
jednocześnie wymiar gospodarczy, etyczny 
i środowiskowy; uznaje ponadto, że AI jest 
siłą napędową zrównoważonej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 5
Ivo Hristov, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że wiodąca pozycja 
Europy może stać się faktem; zauważa, że 
czeka nas druga fala cyfryzacji; podkreśla, 
że wspólne unijne podejście może sprawić, 
że do 2030 r. Europa stanie się najbardziej 
innowacyjnym regionem;

1. podkreśla, że wiodąca pozycja 
Europy może stać się faktem; zauważa, że 
czeka nas druga fala cyfryzacji; podkreśla, 
że wspólne unijne podejście może sprawić, 
że do 2030 r. Europa stanie się najbardziej 
innowacyjnym regionem; przypomina w 
tym względzie o potrzebie pilnego 
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uwzględnienia istniejącej przepaści 
cyfrowej między obszarami miejskimi i 
wiejskimi;

Or. en

Poprawka 6
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zaleca, by Europa przeanalizowała 
wyzwania stojące przed konsumentami 
stwarzane przez AI oraz dostosowała 
unijne prawa konsumentów do XXI 
wieku; w związku z tym Europa musi 
ustanowić europejski certyfikat zgodności 
AI z zasadami etycznymi w celu 
zapewnienia zaufania obywateli Unii do 
AI; certyfikat ten powinien być 
przyznawany przez niezależną, publiczną 
organizację certyfikującą po 
przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
zgodności z wymogami etycznymi 
przedstawionymi przez grupę ekspertów 
wysokiego szczebla ds. AI; wymogi i 
kryteria certyfikacji na potrzeby oceny 
zgodności zostaną opracowane przez ten 
podmiot we współpracy z Komisją i 
państwami członkowskimi; sugeruje, że 
należy opracować mechanizmy 
certyfikacji i kontroli zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i unijnym na potrzeby 
zautomatyzowanego przetwarzania 
danych i technik podejmowania decyzji w 
celu zapewnienia ich zgodności z 
zasadami i wartościami etycznymi; 
monitorowanie zgodności powinno być 
proporcjonalne do charakteru i stopnia 
ryzyka związanego z obsługą aplikacji lub 
systemu opartego na sztucznej 
inteligencji;

Or. en
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Poprawka 7
Nicola Beer

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że fragmentacja rynku 
uniemożliwia szybki rozwój 
przedsiębiorstw oraz tworzenie synergii i 
korzyści skali; podkreśla, że większa 
harmonizacja, wraz z wysokim poziomem 
ochrony konsumentów we wszystkich 
państwach członkowskich, również 
stanowi najlepszy sposób budowania 
zaufania Europejczyków podczas 
korzystania z usług transgranicznego 
zakupu towarów oraz ułatwiania rozwoju 
technologii; przypomina, że według 
szacunków DG Parlamentu 
Europejskiego ds. Analiz 
Parlamentarnych zawartych w studium pt. 
„Costs of non-Europe in the Single 
Market” [Koszty braku działań na 
poziomie europejskim na jednolitym 
rynku] ukończenie jednolitego rynku 
wiązałoby się z korzyściami 
gospodarczymi w wymiarze od 651 mld do 
1,1 bln EUR rocznie, co odpowiada 
zakresowi od 5 % do 8,63 % unijnego 
PKB;

Or. en

Poprawka 8
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do dokonania 
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oceny wpływu na środowisko wymiany 
danych i infrastruktury wymaganej do 
zagwarantowania zrównoważonego 
rozwoju cyfrowego zgodnie z Zielonym 
Ładem; podkreśla, że pomimo obecnego 
silnego śladu węglowego opracowywania, 
wdrażania i wykorzystywania sztucznej 
inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi 
technologii, w tym zautomatyzowanych 
decyzji i uczenia się maszyn, technologie 
te mogą przyczynić się do zmniejszenia 
obecnego śladu środowiskowego sektora 
ICT; domaga się wprowadzenia unijnego 
wskaźnika zrównoważenia cyfrowego 
opartego na analizie cyklu życia 
produktów;

Or. en

Poprawka 9
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę dalszego 
wspierania wykorzystania przez sektor 
publiczny oraz unijny przemysł, 
a zwłaszcza MŚP i przedsiębiorstwa typu 
start-up, zaawansowanych technologii 
cyfrowych i powiązanych technologii, 
w tym w szczególności obliczeń wielkiej 
skali, sztucznej inteligencji, 
cyberbezpieczeństwa oraz innych 
pionierskich technologii i technologii 
przyszłości, takich jak technologie 
rozproszonego rejestru;

Or. en

Poprawka 10
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
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Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. domaga się, by łączność cyfrowa 
stanowiła kluczowy element, który należy 
uwzględniać; wzywa Komisję do pilnego 
zajęcia się istniejącą przepaścią cyfrową 
oraz przeanalizowania wpływu technologii 
cyfrowych, w kontekście nierównego 
dostępu do technologii, na zjawisko 
wyludniania i różnice pod względem 
łączności między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 11
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że spośród trzech 
kluczowych celów zdefiniowanych w 
komunikacie pt. „Kształtowanie cyfrowej 
przyszłości Europy” konkurencyjność 
cyfrowa i wzrost gospodarczy stanowią 
niezbędne warunki wstępne dla 
budowania otwartego, demokratycznego i 
zrównoważonego społeczeństwa, 
wspieranego przez technologię 
przynoszącą korzyści ludziom;

Or. en

Poprawka 12



PE662.046v01-00 10/99 AM\1220385PL.docx

PL

Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. z zadowoleniem przyjmuje siedem 
kluczowych zasad i celów 
przedstawionych przez państwa 
członkowskie w deklaracji berlińskiej w 
sprawie społeczeństwa cyfrowego i 
administracji cyfrowej opartej na 
wartościach, które stanowią ważny krok w 
kierunku sprawiedliwej, sprzyjającej 
włączeniu społecznemu i opartej na 
współpracy modernizacji cyfrowej sektora 
publicznego, a także ich zobowiązanie do 
wzmocnienia uczestnictwa cyfrowego i 
włączenia cyfrowego, tak aby wspierać 
opartą na wartościach transformację 
cyfrową dzięki promowaniu praw 
podstawowych i wartości 
demokratycznych, zachęcaniu do 
wzmocnienia pozycji cyfrowej i 
umiejętności cyfrowych oraz zapewnianiu 
bezpieczeństwa, zrównoważonego 
charakteru i suwerenności 
technologicznej w środowisku cyfrowym; 
podkreśla, że organy publiczne i instytucje 
państw członkowskich muszą dawać 
przykład, aby wzmocnić zasady Unii 
Europejskiej przez wdrażanie zasad 
deklaracji berlińskiej w środowisku 
cyfrowym; wzywa Komisję do wspierania, 
promowania i poszerzenia zakresu zasad i 
celów deklaracji berlińskiej z 
wykorzystaniem inicjatyw politycznych na 
szczeblu europejskim; wzywa Komisję do 
wspierania realizacji tych kluczowych 
zasad oraz do wdrożenia działań i 
środków z wykorzystaniem funduszy 
zapewnianych w ramach wieloletnich ram 
finansowych (WRF) i instrumentu Next 
Generation EU na potrzeby transformacji 
cyfrowej;

Or. en
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Poprawka 13
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Ivan Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję do przyjęcia 
zrównoważonego podejścia, opartego na 
zasadzie pomocniczości, neutralności 
technologicznej i gruntownych ocenach 
skutków, podczas prezentowania 
różnorodnych inicjatyw ustawodawczych i 
innych określonych w komunikacie pt. 
„Kształtowanie cyfrowej przyszłości 
Europy”;

Or. en

Poprawka 14
Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado 
López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, 
Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. kształtowanie sprawiedliwego 
sektora cyfrowego musi iść w parze z 
aspektami edukacyjnymi, socjalizacją, 
sprawiedliwymi warunkami pracy, 
równowagą między życiem zawodowym a 
prywatnym, demokracją, dobrymi rządami 
i silnymi usługami publicznymi;

Or. en

Poprawka 15
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Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. dostrzega, że zaufanie ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
wdrażania technologii i zastosowań AI; 
podkreśla, że jasne wymogi regulacyjne 
muszą zapewnić przejrzystość 
algorytmiczną technologii i zastosowań 
AI, które często wiążą się z potencjalnym 
ryzykiem, takim jak efekt czarnej skrzynki 
podczas podejmowania decyzji oraz 
nieobiektywne zbiory danych; podkreśla, 
że algorytmy czarnej skrzynki, które 
obejmują niewytłumaczalne decyzje, są 
nie do przyjęcia w żadnym sektorze, zaś w 
szczególności w kontekście, w którym 
decyzje podejmowane przez AI mają 
wpływ na życie lub śmierć, a 
konsekwencje niepowodzenia algorytmu 
mogą być poważne; podkreśla, że należy 
zapewnić identyfikowalność systemów AI, 
a także możliwość wyjaśnienia decyzji 
podejmowanych przez algorytmy oraz 
nadzór ze strony człowieka, w 
szczególności w przypadku zastosowań AI 
wysokiego ryzyka; przypomina, że ludzie 
zawsze muszą być w stanie sprawdzić i 
zmienić zautomatyzowane decyzje;

Or. en

Poprawka 16
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Ivan Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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1c. podkreśla, że europejskie 
rozporządzenie w sprawie danych i AI 
powinno mieć na celu budowanie 
pozbawionego granic jednolitego rynku 
cyfrowego oraz konkurencyjnego, 
sprzyjającego innowacjom, 
ukierunkowanego na człowieka, godnego 
zaufania i bezpiecznego społeczeństwa i 
gospodarki opartych na danych, 
wspierających rozwój i zastosowanie AI, 
dostęp do danych, interoperacyjność i 
możliwość przenoszenia danych; zwraca 
uwagę na znaczenie prawa do 
prywatności, podstawowych wolności, 
ochrony osób pod względem 
przetwarzania danych osobowych i 
informacji oraz cyberbezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 17
Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado 
López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, 
Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że nauka, innowacje 
oraz badania i rozwój będą niezbędne do 
osiągnięcia celów sprzyjającej włączeniu 
społecznemu transformacji cyfrowej i 
europejskiej suwerenności cyfrowej;

Or. en

Poprawka 18
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1d. wskazuje, że ta trzecia rewolucja 
przemysłowa będzie zależna od surowców, 
podobnie jak pierwsza była zależna od 
węgla, a druga od ropy naftowej; 
zauważa, że w scenariuszu zakładającym 
wysoki popyt UE potrzebowałaby 18 razy 
więcej litu do 2030 r. i 60 razy więcej do 
2050 r.; podkreśla, że popyt na surowce 
będzie gwałtownie wzrastał oraz że 
przemysł unijny musi stosować się do 
wiążącego mechanizmu należytej 
staranności; podkreśla, że działalność 
górnicza w państwach trzecich może być 
źródłem intensywnych zanieczyszczeń, 
wpływając na jakość wody, powietrza i 
gleby oraz powodując wylesianie i utratę 
różnorodności biologicznej; podkreśla, że 
strategiczna autonomia jest szczególnie 
istotna w obszarze cyfryzacji i AI; 
podkreśla, że lokalizacja danych w Unii 
Europejskiej ma bardzo duże znaczenie 
dla jej strategicznej autonomii oraz 
redukcji jej emisji;

Or. en

Poprawka 19
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika 
Niebler, Ivan Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. przypomina Komisji o jej 
zobowiązaniu do przestrzegania zasady 
„jedno więcej – jedno mniej” oraz 
ograniczania obciążenia regulacyjnego; 
zauważa, że przyszłe wnioski 
ustawodawcze muszą uwzględniać 
zarówno fragmentację jednolitego rynku 
cyfrowego, jak i biurokrację oraz 
niepewność regulacyjną doświadczaną 
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przez europejski przemysł i innowatorów; 
zwraca uwagę na znaczenie jasnych 
procesów zatwierdzania na rynku oraz 
europejskiej polityki szerokiego dostępu 
do rynku;

Or. en

Poprawka 20
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. dostrzega złożoność sfery cyfrowej 
oraz wielowymiarowy wpływ procesu 
cyfryzacji na społeczeństwo, gospodarkę i 
środowisko w UE, a także potrzebę 
szeroko zakrojonego dialogu ex ante i 
kontroli demokratycznej, aby opracować 
zasady, ramy i instrumenty 
przeciwdziałające potencjalnym 
zagrożeniom związanym z tymi 
technologiami z pełnym poszanowaniem 
praw człowieka oraz aby stawić czoła 
dezinformacji i technofobii; domaga się 
wzmocnienia dialogu w sprawie polityki 
cyfrowej z obywatelami w celu 
promowania spójności społecznej i 
aktywnego uczestnictwa społeczeństwa 
obywatelskiego w demokratycznej debacie 
politycznej;

Or. en

Poprawka 21
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1e. dostrzega agencje i mechanizmy 
nadzoru regulacyjnego już działające w 
sektorach takich jak opieka zdrowotna, 
produkcja i transport; uważa, że 
potrzebne jest zarówno wzmocnienie 
sektorowych organów regulacyjnych, jak i 
uzupełniające podejście horyzontalne; 
podkreśla znaczenie strategii i podejść 
dostosowanych do poszczególnych gałęzi 
przemysłu;

Or. en

Poprawka 22
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1f. dostrzega, że zgodnie z 
oczekiwaniami sieć 5G zapewni nowe 
możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw 
dzięki szybszemu wyszukiwaniu, 
transmisji strumieniowej i pobieraniu 
oraz lepszej łączności, które będą 
odgrywać zasadniczą rolę w stworzeniu 
europejskiego społeczeństwa gigabitowego 
do 2025 r.; ubolewa jednak, że Komisja 
nie opracowała dotychczas sprawozdania 
z oceny ex ante wpływu sieci 5G na 
zdrowie i środowisko pomimo ostrzeżeń ze 
strony wielu członków społeczności 
naukowej; podkreśla potrzebę współpracy 
badaczy z różnych dyscyplin, w 
szczególności medycyny i fizyki lub 
inżynierii, przy dalszych badaniach nad 
skutkami sieci 5G; przypomina, że UE 
powinna wywiązać się ze swoich 
zobowiązań, stosując zasadę ostrożności w 
odniesieniu do przyszłego zastosowania 
sieci 5G w całym bloku, co wiąże się 
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potencjalnie z podejmowaniem działań 
zapobiegawczych w obliczu niepewności 
lub możliwego ryzyka; wskazuje, że 
szeroko zakrojona i włączająca wiele stron 
debata przyczyni się ostatecznie do 
zbudowania zaufania wśród obywateli 
wobec działań ukierunkowanych na 
ciągły rozwój sieci telefonii ruchomej; 
domaga się unijnej strategii komunikacji, 
która zapewni obywatelom Unii 
wiarygodne informacje, a także kampanii 
zwiększających świadomość na temat sieci 
5G i pól elektromagnetycznych; podkreśla 
znaczenie przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu dezinformacji 
związanych z sieciami 5G, w szczególności 
fałszywych twierdzeń dotyczących 
powiązania takich sieci z COVID-19;

Or. en

Poprawka 23
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 1 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1g. podkreśla, że jakość 
wykorzystywanych zbiorów danych ma 
zasadnicze znaczenie dla wyników 
osiąganych przez technologie oparte na 
AI; wyraża zaniepokojenie ryzykiem 
stronniczości i dyskryminacji w rozwoju, 
wdrażaniu i wykorzystywaniu technologii 
opartych na AI, w szczególności w 
sektorach wysokiego ryzyka; podkreśla, że 
stronniczość nierozerwalnie związana z 
podstawowymi zbiorami danych zwykle 
stopniowo wzrasta, a tym samym powiela i 
wzmacnia społecznie skonstruowaną 
dyskryminację kobiet, mniejszości 
etnicznych lub społeczności obejmujących 
mniejszości rasowe; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, aby podjęły 
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wszelkie możliwe środki w celu unikania 
takiej stronniczości i zapewnienia pełnej 
ochrony praw podstawowych; podkreśla, 
że te zbiory danych powinny podlegać 
kontroli przez krajowe organy nadzoru na 
każde wezwanie, aby zagwarantować 
zgodności tych zbiorów z jasnymi 
normami jakości; zwraca uwagę, że 
należy opracować infrastrukturę nadzoru 
ze strony człowieka przed wdrożeniem 
technologii opartych na AI w sektorach 
wysokiego ryzyka, w szczególności w 
sektorze zdrowia, oraz włączyć ekspertów 
ds. równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 24
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że unijny sektor MŚP jest 
niezwykle prężny; przypomina, że ta druga 
fala cyfryzacji mogłaby doprowadzić do 
dynamicznego rozwoju przemysłowego 
MŚP; wzywa do wyznaczenia celu, 
zgodnie z którym w ciągu 10 lat miałoby 
powstać 500 cyfrowych jednorożców;

2. uznaje, że MŚP są podstawą 
gospodarki europejskiej i odgrywają 
kluczową rolę w rozwoju i wdrażaniu 
cyfryzacji w unijnym przemyśle, 
gospodarce i społeczeństwie; przypomina, 
że ta druga fala cyfryzacji mogłaby 
doprowadzić do dynamicznego rozwoju 
przemysłowego MŚP; ubolewa, że do tej 
pory zaledwie 17 % MŚP z powodzeniem 
włączyło technologię cyfrową do swojej 
działalności; apeluje do Komisji o dalsze 
wspieranie europejskich ośrodków 
innowacji cyfrowych, które mogłyby 
stanowić skuteczny sposób na 
ograniczanie przepaści cyfrowej, w 
szczególności dzięki wspieraniu MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up w 
upraszczaniu dostępu do finansowania 
oraz wykorzystywaniu technologii 
cyfrowej do udoskonalenia działalności 
gospodarczej, procesów produkcyjnych, 
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produktów i usług, a także dzięki 
wspieraniu testowania, dostosowywaniu, 
mapowaniu przemysłu, zapewnianiu 
szkoleń i analityki biznesowej, 
zwiększaniu świadomości, wspieraniu 
opracowywania norm oraz tworzeniu sieci 
kontaktów; wskazuje, że sieć europejskich 
ośrodków innowacji cyfrowych powinna 
obejmować szeroki zakres geograficzny w 
całej Europie, w tym na obszarach 
oddalonych, wiejskich i wyspiarskich; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
możliwości MŚP w wymiarze ich zdolności 
do przyjmowania innowacyjnych 
technologii i zmniejszenia nierównowagi 
cyfrowej pod względem zdolności i 
infrastruktury w mniejszych miastach 
oraz na obszarach wiejskich i oddalonych; 
sugeruje, że – podobnie jak w przypadku 
uwzględniania kwestii klimatu – można 
byłoby opracować cyfrowy plan działania, 
aby zaplanować transformację cyfrową w 
sprawiedliwy i redystrybucyjny sposób dla 
przedsiębiorstw i terytoriów;

Or. en

Poprawka 25
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika 
Niebler, Ivan Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że unijny sektor MŚP jest 
niezwykle prężny; przypomina, że ta druga 
fala cyfryzacji mogłaby doprowadzić do 
dynamicznego rozwoju przemysłowego 
MŚP; wzywa do wyznaczenia celu, 
zgodnie z którym w ciągu 10 lat miałoby 
powstać 500 cyfrowych jednorożców;

2. uznaje, że unijny sektor MŚP jest 
niezwykle prężny; zauważa, że udana 
transformacja cyfrowa europejskich MŚP 
ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i 
spójności społecznej; przypomina, że ta 
druga fala cyfryzacji mogłaby doprowadzić 
do dynamicznego rozwoju przemysłowego 
MŚP; wzywa do przyjęcia kompleksowych 
środków, takich jak dostęp do 
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finansowania, wprowadzenie unijnej wizy 
dla startupów oraz zmniejszenie 
obciążenia regulacyjnego, aby ułatwiać 
rozwój cyfrowych jednorożców w 
Europie; zwraca uwagę, że środki te 
należy opracować w ramach ciągłego 
dialogu z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami;

Or. en

Poprawka 26
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że unijny sektor MŚP jest 
niezwykle prężny; przypomina, że ta druga 
fala cyfryzacji mogłaby doprowadzić do 
dynamicznego rozwoju przemysłowego 
MŚP; wzywa do wyznaczenia celu, 
zgodnie z którym w ciągu 10 lat miałoby 
powstać 500 cyfrowych jednorożców;

2. uznaje, że unijny sektor MŚP jest 
niezwykle prężny oraz tworzy podstawę 
gospodarki i konkurencyjności UE; 
przypomina, że ta druga fala cyfryzacji 
mogłaby doprowadzić do dynamicznego 
rozwoju przemysłowego MŚP; podkreśla, 
że ważne jest wspieranie powstania w 
ciągu 10 lat znacznej liczby cyfrowych 
jednorożców;

Or. en

Poprawka 27
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że unijny sektor MŚP jest 
niezwykle prężny; przypomina, że ta druga 
fala cyfryzacji mogłaby doprowadzić do 
dynamicznego rozwoju przemysłowego 

2. uznaje, że unijny sektor MŚP jest 
niezwykle prężny; przypomina, że ta druga 
fala cyfryzacji mogłaby doprowadzić do 
dynamicznego rozwoju przemysłowego 
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MŚP; wzywa do wyznaczenia celu, 
zgodnie z którym w ciągu 10 lat miałoby 
powstać 500 cyfrowych jednorożców;

MŚP; podkreśla potrzebę przyspieszenia 
cyfryzacji MŚP i udzielenia im pomocy w 
pokonywaniu barier we wdrażaniu 
zastosowań AI; wzywa do wyznaczenia 
celu, zgodnie z którym w ciągu 10 lat 
miałoby powstać 500 cyfrowych 
jednorożców;

Or. en

Poprawka 28
Nicola Beer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że unijny sektor MŚP jest 
niezwykle prężny; przypomina, że ta druga 
fala cyfryzacji mogłaby doprowadzić do 
dynamicznego rozwoju przemysłowego 
MŚP; wzywa do wyznaczenia celu, 
zgodnie z którym w ciągu 10 lat miałoby 
powstać 500 cyfrowych jednorożców;

2. uznaje, że unijny sektor MŚP jest 
niezwykle prężny; przypomina, że ta druga 
fala cyfryzacji mogłaby doprowadzić do 
dynamicznego rozwoju przemysłowego 
MŚP; wzywa do wyznaczenia celu, 
zgodnie z którym w ciągu 10 lat miałoby 
powstać 500 cyfrowych jednorożców;

dostrzega, że MŚP są podstawą i 
przyszłością gospodarki europejskiej; 
dostrzega rolę MŚP w nabywaniu, 
zmianie i podnoszeniu kwalifikacji przez 
pracowników;
domaga się, by wszelkie nowe prawa i 
przepisy ograniczały obciążenie 
administracyjne dla małych i średnich 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 29
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że wszelkie wnioski 
ustawodawcze związane z obszarem 
cyfrowym powinny opierać się na 
gruntownej ocenie skutków, aby unikać 
zbędnych obciążeń administracyjnych lub 
regulacyjnych, które mogłyby utrudniać 
rozwój zaawansowanych technologicznie 
jednorożców, przedsiębiorstw typu start-
up i MŚP w Europie, i aby uwolnić ich 
potencjał na skalę światową; zwraca się w 
związku z tym do Komisji o przedstawienie 
analizy porównawczej środowiska 
regulacyjnego w państwach trzecich;

Or. en

Poprawka 30
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wskazuje, że MŚP i inne podmioty 
gospodarcze powinny w jak największym 
stopniu wykorzystywać współpracę, 
działając w ramach ekosystemu 
korzystnego dla obywateli i mogącego 
wspierać wzrost; wykorzystanie otwartego 
oprogramowania stanowi drogę ku 
otwartej i zrównoważonej transformacji 
cyfrowej, zarówno dzięki 
oprogramowaniu, jak i sprzętowi 
komputerowemu open source, 
zapewniając postęp w budowaniu 
europejskiej strategicznej autonomii w 
obszarze cyfrowym;

Or. en

Poprawka 31
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Nicola Beer

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący aktu prawnego o 
usługach cyfrowych i aktu prawnego o 
rynkach cyfrowych, który obejmuje 
ambitną reformę przestrzeni cyfrowej, 
kompleksowy zestaw nowych zasad dla 
usług cyfrowych, w tym mediów 
społecznościowych, rynków internetowych 
i innych platform internetowych 
działających w Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 32
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. dostrzega, że sektory mniej 
zaawansowane pod względem cyfrowym 
stoją zarówno przed wewnętrznymi, jak i 
zewnętrznymi barierami dla przyjęcia AI, 
które wymagają wyraźnego 
zidentyfikowania; podkreśla, że 
zasadniczo, w szczególności w przypadku 
MŚP, bariery dla przyjęcia AI są podobne 
do barier utrudniających cyfryzację;

Or. en

Poprawka 33
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
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Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że rozwój AI w UE musi 
pozostać ukierunkowany na człowieka, a 
ludzie zawsze powinni być odpowiedzialni 
za podejmowanie decyzji; podkreśla, że 
obywatele podczas interakcji ze 
zautomatyzowanym systemem powinni 
mieć zawsze możliwość przejęcia kontroli 
w celu zapewnienia możliwości 
zweryfikowania i skorygowania 
zautomatyzowanej decyzji; podkreśla, że 
aby umożliwić obywatelom zrozumienie i 
analizowanie podejmowanych decyzji oraz 
zaufanie do nich i nadzór nad nimi, 
nadrzędne znaczenie ma przejrzystość 
systemów AI i logiki algorytmów podczas 
wykorzystywania technologii w usługach 
publicznych;

Or. en

Poprawka 34
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że podstawą 
innowacyjnej i konkurencyjnej 
gospodarki opartej na danych jest 
otwartość; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę unikania uzależnienia od 
konkretnego dostawcy usług lub 
konkretnej technologii w procesach 
gromadzenia danych publicznych oraz 
domaga się, by wszystkie unijne 
zamówienia publiczne i programy 
finansowania obejmowały wymogi 
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dostępu opartego na otwartych danych, 
obowiązkowej interoperacyjności i 
możliwości przenoszenia, a także 
promowały wykorzystanie 
oprogramowania i sprzętu 
komputerowego open source;

Or. en

Poprawka 35
Carlos Zorrinho, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, 
Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla, że pomyślny rozwój i 
wdrożenie AI w Europie zależy od 
zwiększania dostępności wysokiej jakości 
danych; zwraca uwagę, że wykorzystanie 
stronniczych zbiorów danych może w 
sposób niezamierzony prowadzić do 
stronniczych zastosowań AI, oraz 
odnotowuje w szczególności ryzyko 
powielania stronniczości ze względu na 
płeć, pochodzenie kulturowe, etniczne i 
społeczne, niepełnosprawność lub 
orientację seksualną; podkreśla potrzebę 
uznania i uwzględnienia każdego 
wystąpienia stronniczości w systemach 
opartych na danych zarówno podczas ich 
opracowywania, jak i stosowania;

Or. en

Poprawka 36
Nicola Beer

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 stanowi okazję do 
przyspieszenia cyfryzacji; apeluje o 
zachęty finansowe dla tych MŚP, które 
pragną wejść na nowe rynki;

3. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 stanowi okazję do 
przyspieszenia cyfryzacji;

domaga się w związku z tym 
przyspieszenia ukończenia jednolitego 
rynku cyfrowego dzięki wprowadzeniu 
ogólnoeuropejskiej gigabitowej sieci 
szerokopasmowej, za sprawą 
przekształcenia obowiązujących przepisów 
o ochronie danych w nowoczesne przepisy 
w sprawie danych, które jednocześnie 
umożliwiają tworzenie innowacyjnych 
cyfrowych technologii przyszłości i modeli 
biznesowych oraz chronią osobiste prawa 
obywateli; za sprawą zagwarantowania 
prawa obywateli do szyfrowania w celu 
ochrony danych, które mogą być 
pozyskiwane w ramach zagranicznych 
działań wywiadowczych lub cyberataków; 
za sprawą promowania 
cyberbezpieczeństwa przez wspieranie 
europejskiej strategii badań w obszarze 
informatyki kwantowej, aby możliwe było 
zagwarantowanie bezpiecznego 
szyfrowania danych w przyszłości oraz 
inwestowanie w cyberbezpieczeństwo 
systemów i technologii, które wspierają 
internet jako taki i oparte na nim 
połączone w sieć systemy;
apeluje o zachęty finansowe dla tych MŚP, 
które pragną wejść na nowe rynki;

podkreśla znaczenie handlu i globalizacji 
dla dobrobytu i pokoju, w związku z czym 
domaga się podjęcia wysiłków w celu 
sprawienia, by COVID-19 nie doprowadził 
do renacjonalizacji handlu, w związku z 
czym proponuje plan działania, aby 
pomóc europejskim przedsiębiorstwom w 
osiągnięciu aktywności geograficznej na 
nowych rynkach;

Or. en
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Poprawka 37
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 stanowi okazję do 
przyspieszenia cyfryzacji; apeluje o 
zachęty finansowe dla tych MŚP, które 
pragną wejść na nowe rynki;

3. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 stanowi okazję do zwiększenia 
odporności unijnych łańcuchów dostaw i 
przyspieszenia rozpowszechniania 
technologii oraz cyfryzacji unijnego 
przemysłu, gospodarki i społeczeństwa; 
podkreśla jednak, że pandemia COVID-19 
ujawniła także przepaść cyfrową między 
państwami UE i między grupami 
społecznymi w poszczególnych krajach, 
narażając wielu obywateli na ryzyko, że 
pozostaną bez pomocy w procesie 
transformacji w kierunku cyfrowego 
społeczeństwa; podkreśla, że poziom 
cyfryzacji unijnego przemysłu różni się w 
poszczególnych sektorach, zwłaszcza 
między obszarami zaawansowanej 
technologii a obszarami bardziej 
tradycyjnymi, a także między 
poszczególnymi państwami członkowskimi 
i regionami; apeluje o zachęty finansowe 
dla tych MŚP, które pragną wejść na nowe 
rynki; wyraża zaniepokojenie 
trudnościami w dostępie do linii 
finansowych EBI, jakich doświadcza 
większość MŚP i przedsiębiorstw typu 
start-up, w szczególności o ograniczonej 
kapitalizacji, oraz domaga się 
ustanowienia wymogów dostępu w celu 
uwzględnienia potrzeby poprawy zdolności 
MŚP w obszarze technologii cyfrowych i 
AI; przypomina o znaczeniu programu 
„Cyfrowa Europa” i innych programów 
UE, takich jak „Horyzont Europa”, dla 
poprawy zdolności MŚP w obszarze 
technologii cyfrowych i AI oraz 
przyspieszaniu przyjmowania technologii 
opartych na AI przez unijny przemysł;
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Or. en

Poprawka 38
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 stanowi okazję do 
przyspieszenia cyfryzacji; apeluje o 
zachęty finansowe dla tych MŚP, które 
pragną wejść na nowe rynki;

3. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 stanowi okazję do 
przyspieszenia cyfryzacji; apeluje o 
zachęty finansowe dla tych MŚP, które 
pragną wejść na nowe rynki; domaga się 
nowych i otwartych ram dostępu do 
danych dla europejskich MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up, aby 
wspierać ich wzrost dzięki wzmacnianiu 
szkoleń, testowania i rozwoju systemów i 
zastosowań opartych na AI; domaga się 
sprzyjającej włączeniu społecznemu 
cyfryzacji naszych społeczeństw, która 
będzie służyć interesom obywateli dzięki 
uwzględnianiu kwestii dostępności i 
przystępności cenowej; domaga się 
skoordynowanych działań, aby zwalczać 
przepaść cyfrową w Europie, która uległa 
pogłębieniu z powodu COVID-19, oraz 
sprawiedliwej i opartej na współpracy 
modernizacji cyfrowej sektora 
publicznego, która byłaby ukierunkowana 
na opartą na wartościach transformację 
cyfrową dzięki promowaniu praw 
podstawowych i wartości 
demokratycznych;

Or. en

Poprawka 39
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika 
Niebler, Ivan Štefanec, Riho Terras
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 stanowi okazję do 
przyspieszenia cyfryzacji; apeluje o 
zachęty finansowe dla tych MŚP, które 
pragną wejść na nowe rynki;

3. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 stanowi okazję do 
przyspieszenia cyfryzacji; apeluje o 
partnerstwa publiczno-prywatne i zachęty 
finansowe dla tych innowacyjnych, 
cyfrowych MŚP, spółek o średniej 
kapitalizacji i przedsiębiorstw typu start-
up, które pragną wejść na nowe rynki; 
domaga się wzmocnienia i większej 
przejrzystości strategii dla europejskich 
ośrodków innowacji cyfrowych, aby 
pomóc w powszechnym wykorzystaniu 
nowych technologii przez MŚP; dostrzega 
potencjał pośredników w ekosystemie 
MŚP, takich jak rewidenci, izby handlowe 
i eksperci ds. ubezpieczeń, we wspieraniu 
promowania transformacji cyfrowej MŚP;

Or. en

Poprawka 40
Ivo Hristov, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 stanowi okazję do 
przyspieszenia cyfryzacji; apeluje o 
zachęty finansowe dla tych MŚP, które 
pragną wejść na nowe rynki;

3. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 stanowi okazję do 
przyspieszenia cyfryzacji, a jednocześnie 
wzmocnienia działań o znaczeniu 
strategicznym dla Unii w odniesieniu do 
infrastruktury krytycznej, w tym 
technologii cyberbezpieczeństwa i badań 
naukowych oraz zapobiegania ryzyku w 
związku z wdrożeniem sieci 5G; apeluje o 
zachęty finansowe dla tych MŚP, które 
pragną wejść na nowe rynki;

Or. en
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Poprawka 41
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 stanowi okazję do 
przyspieszenia cyfryzacji; apeluje o 
zachęty finansowe dla tych MŚP, które 
pragną wejść na nowe rynki;

3. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 stanowi okazję do 
przyspieszenia cyfryzacji; apeluje o 
zachęty finansowe dla tych MŚP, które 
pragną wejść na nowe rynki; dostrzega z 
niepokojem, że duże przedsiębiorstwa 
posiadają większe zdolności, aby 
skorzystać z możliwości oferowanych 
przez AI, co mogłoby prowadzić do 
nadmiernej koncentracji na rynku dużych 
i wielonarodowych przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 42
Paolo Borchia
w imieniu grupy ID

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 stanowi okazję do 
przyspieszenia cyfryzacji; apeluje o 
zachęty finansowe dla tych MŚP, które 
pragną wejść na nowe rynki;

3. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 w połączeniu z 
ukierunkowaną reakcją finansową UE 
stanowi okazję do przyspieszenia 
cyfryzacji; apeluje o zachęty finansowe dla 
tych tradycyjnych i innowacyjnych MŚP, 
które pragną wejść na nowe rynki;

Or. it
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Poprawka 43
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 stanowi okazję do 
przyspieszenia cyfryzacji; apeluje o 
zachęty finansowe dla tych MŚP, które 
pragną wejść na nowe rynki;

3. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 stanowi okazję do 
przyspieszenia cyfryzacji; podkreśla 
znaczenie zachęt finansowych i 
możliwości oferowanych w ramach 
różnych programów UE dla tych MŚP, 
które pragną wejść na nowe rynki;

Or. en

Poprawka 44
Patrizia Toia, Eva Kaili

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 stanowi okazję do 
przyspieszenia cyfryzacji; apeluje o 
zachęty finansowe dla tych MŚP, które 
pragną wejść na nowe rynki;

3. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 stanowi okazję do 
przyspieszenia cyfryzacji; apeluje o 
zachęty finansowe dla tych MŚP, 
przedsiębiorstw typu start-up oraz 
przedsiębiorstw i podmiotów gospodarki 
społecznej, które pragną wejść na nowe 
rynki;

Or. en

Poprawka 45
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że umożliwienie 
wymiany zasadniczych i dobrze 
zdefiniowanych zbiorów danych oraz 
dostępu do nich będzie miało kluczowe 
znaczenie dla pełnego odblokowania 
potencjału Zielonego Ładu; wzywa 
Komisję do oceny, które zbiory danych 
mają zasadnicze znaczenie dla 
transformacji ekologicznej w kontekście 
zrównoważonych produktów i usług, 
między innymi w obszarze wytwarzania 
produktów, ich transportu, wpływu na 
emisyjność, energię i różnorodność 
biologiczną oraz obsługi po zakończeniu 
eksploatacji; wzywa Komisję do 
rozważenia poszerzenia zakresu wysokiej 
wartości zbiorów danych zdefiniowanych 
w dyrektywie (UE) 2019/1024 w sprawie 
otwartych danych, tak aby objąć nim 
podmioty prywatne;

Or. en

Poprawka 46
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. dostrzega, że UE pozostaje w tyle w 
światowej konkurencji w obszarze AI; 
podkreśla, że skupienie się na usługach 
dla obywateli i przedsiębiorstw tworzy 
segment światowego rynku, w którym UE 
może odgrywać czołową rolę, z 
poszanowaniem swoich strukturalnych 
zasad i wartości, łącznie z naszą 
tożsamością cyfrową, które skupiają się 
na ochronie praw podstawowych, silnych 
aspektów etycznych, gwarancji prawnych i 
odpowiedzialności, a tym samym ochronie 
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naszych demokratycznych społeczeństw i 
obywateli;

Or. en

Poprawka 47
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że obecna 
nierównowaga na rynku między 
platformami będącymi selekcjonerami 
informacji a MŚP oraz ograniczony 
dostęp do danych nadal stanowią 
wyzwania dla europejskich MŚP; 
podkreśla potrzebę zwiększenia dostępu 
MŚP do danych; domaga się 
wspomagającego podejścia do praktyk 
wymiany danych opartych w 
przeważającej mierze na zasadzie 
dobrowolności, łącznie z zapewnieniem 
zachęt umożliwiających wymianę danych;

Or. en

Poprawka 48
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Niebler, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. odnotowuje, że inwestowanie w 
obliczenia wielkiej skali (HPC) ma 
zasadnicze znaczenie dla wykorzystania 
pełnego potencjału AI i innych 
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powstających technologii; podkreśla rolę 
łączności, w szczególności łączności 
gigabitowej zasilanej przez sieć 5G i 
infrastruktury światłowodowej, jako 
zasadniczego fundamentu 
konkurencyjnego społeczeństwa 
cyfrowego; domaga się zmniejszenia luki 
inwestycyjnej w obszarze łączności z 
wykorzystaniem instrumentu Next 
Generation EU, a także finansowania 
krajowego i prywatnego, aby uzupełnić 
niewystarczające inwestycje UE 
przewidziane w wieloletnich ramach 
finansowych (WRF) na lata 2021–2027;

Or. en

Poprawka 49
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję do opracowania 
innowacyjnych i proporcjonalnych zasad 
dla godnego zaufania społeczeństwa 
cyfrowego, z zapewnieniem jego w pełni 
inkluzywnego charakteru, sprawiedliwości 
i dostępności dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 50
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ivan Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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3c. podkreśla, że wdrożenie sieci o 
bardzo dużej przepływności, takich jak 
5G, zapewni nowe sposoby działania w 
obszarach takich jak produkcja, transport, 
przemysł motoryzacyjny i opieka 
zdrowotna, umożliwiając zarówno 
zwiększenie produkcyjności, jak i nowe 
doświadczenia dla użytkowników; 
odnotowuje, że sieci o bardzo dużej 
przepływności umożliwią Europie 
dokonanie postępu ilościowego z 
korzyścią dla całego ekosystemu 
technologii, takich jak wirtualizacja, 
przetwarzanie w chmurze, przetwarzanie 
danych na obrzeżach sieci, sztuczna 
inteligencja, uczenie maszynowe, 
warstwowanie sieci i automatyzacja;

Or. en

Poprawka 51
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla, że potrzebujemy 
europejskich ram prawnych w sprawie AI, 
robotyki i powiązanych technologii, które 
uwzględniają zasady etyczne i prawa 
podstawowe w procesach rozwoju, 
wdrażania i zastosowania; zwraca uwagę, 
że takie ramy powinny uzgadniać normy 
etyczne i techniczne regulujące 
zastosowanie nowych technologii takich 
jak AI;

Or. en

Poprawka 52
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Adriana 
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Maldonado López, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, Josianne Cutajar, Lina 
Gálvez Muñoz, Csaba Molnár, Ismail Ertug, Eva Kaili

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. podkreśla, że produkty i usługi 
oparte na AI mogą zapewniać różne 
doświadczenia różnym konsumentom; 
podkreśla znaczenie różnorodności 
płciowej i etnicznej w karierach 
cyfrowych, aby uzyskać cyfrowe produkty 
i usługi, które w pełni uwzględniają i 
odzwierciedlają różnorodny zestaw 
doświadczeń i potrzeb europejskich 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 53
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do stworzenia specjalnych 
ekonomicznych stref cyfrowych w celu 
promowania zmian strukturalnych i 
tworzenia podstaw rozwoju dla nowych 
cyfrowych struktur gospodarczych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 54
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do stworzenia specjalnych 
ekonomicznych stref cyfrowych w celu 
promowania zmian strukturalnych i 
tworzenia podstaw rozwoju dla nowych 
cyfrowych struktur gospodarczych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 55
Nicola Beer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do stworzenia specjalnych 
ekonomicznych stref cyfrowych w celu 
promowania zmian strukturalnych i 
tworzenia podstaw rozwoju dla nowych 
cyfrowych struktur gospodarczych;

4. wzywa do stworzenia specjalnych 
ekonomicznych stref cyfrowych w celu 
promowania zmian strukturalnych i 
tworzenia podstaw rozwoju dla nowych 
cyfrowych struktur gospodarczych;

w związku z tym proponuje utworzenie 
specjalnej unijnej strefy dla 
przedsiębiorstw typu start-up o mniejszych 
wymogach biurokratycznych, doskonałej 
infrastrukturze, specjalnym systemie 
podatkowym, regulacyjnym środowisku 
testowym i najlepszym wsparciu dla 
czołowych badań;
sugeruje wprowadzenie pełnych 
stypendiów w celu przyciągnięcia do 
Europy najlepszych umysłów świata, aby 
napędzać innowacje, technologię i 
dobrobyt w przyszłości; uważa, że tam 
właśnie leżą przyszłe możliwości, w 
szczególności dla słabszych pod względem 
gospodarczym regionów Europy;

Or. en

Poprawka 56
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Paolo Borchia
w imieniu grupy ID

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do stworzenia specjalnych 
ekonomicznych stref cyfrowych w celu 
promowania zmian strukturalnych i 
tworzenia podstaw rozwoju dla nowych 
cyfrowych struktur gospodarczych;

4. wzywa do stworzenia specjalnych 
ekonomicznych stref cyfrowych w celu 
promowania zmian strukturalnych i 
tworzenia podstaw rozwoju dla nowych 
cyfrowych struktur gospodarczych, przy 
jednoczesnym zachowaniu jednakowo 
obowiązujących w całej UE warunków 
korzystania z zachęt;

Or. it

Poprawka 57
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do stworzenia specjalnych 
ekonomicznych stref cyfrowych w celu 
promowania zmian strukturalnych i 
tworzenia podstaw rozwoju dla nowych 
cyfrowych struktur gospodarczych;

4. wzywa do stworzenia specjalnych 
ekonomicznych stref cyfrowych w celu 
promowania zmian strukturalnych i 
tworzenia podstaw rozwoju dla nowych 
cyfrowych struktur gospodarczych w całej 
Europie, aby wspierać szybką 
transformację cyfrową;

Or. en

Poprawka 58
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że istnieje pilna potrzeba 
promowania dostępu do danych, który jest 
obecnie zablokowany w sektorze 
prywatnym, przy zapewnieniu, by 
wykorzystanie środków publicznych 
zawsze skutkowało danymi publicznymi; 
w tym względzie domaga się ustanowienia 
zasady „środki publiczne, dane publiczne” 
oraz zachęt, które mają dać MŚP dostęp 
do danych nieosobowych wytwarzanych 
przez inne zainteresowane strony 
prywatne w ramach dobrowolnego, 
wzajemnie korzystnego procesu;

Or. en

Poprawka 59
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że zachowująca 
aktualność łączność i cyberbezpieczeństwo 
stanowią warunek wstępny dla unijnego 
sukcesu w obszarze transformacji 
cyfrowej;

Or. en

Poprawka 60
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Ivan Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by zaprzestała skreśla się
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finansowania dużych przedsiębiorstw i 
rozdzielania pozostałych środków na 
chybił trafił; domaga się, by wybierać 
najlepszych i wspierać ich rozwój; 
proponuje przyznanie pierwszeństwa 
przyszłym strefom cyfrowych struktur 
gospodarczych;

Or. en

Poprawka 61
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by zaprzestała 
finansowania dużych przedsiębiorstw i 
rozdzielania pozostałych środków na 
chybił trafił; domaga się, by wybierać 
najlepszych i wspierać ich rozwój; 
proponuje przyznanie pierwszeństwa 
przyszłym strefom cyfrowych struktur 
gospodarczych;

5. wzywa Komisję, by nadała 
priorytet finansowaniu MŚP; przypomina 
w tym względzie, że spółki o średniej 
kapitalizacji i większe przedsiębiorstwa 
zapewniają wkład w tworzenie łańcucha 
wartości dla MŚP;

Or. en

Poprawka 62
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by zaprzestała 
finansowania dużych przedsiębiorstw i 
rozdzielania pozostałych środków na 
chybił trafił; domaga się, by wybierać 
najlepszych i wspierać ich rozwój; 
proponuje przyznanie pierwszeństwa 
przyszłym strefom cyfrowych struktur 

5. wzywa Komisję, by zaprzestała 
finansowania dużych przedsiębiorstw i 
rozdzielania pozostałych środków na 
chybił trafił; domaga się, by wybierać 
beneficjentów i wspierać ich rozwój; 
proponuje przyznanie pierwszeństwa 
przyszłym strefom cyfrowych struktur 
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gospodarczych; gospodarczych; uznaje, że nadal wstępują 
istotne rozbieżności między dużymi 
przedsiębiorstwami a MŚP pod względem 
włączania technologii cyfrowych do 
działalności biznesowej; ubolewa nad 
obecnym brakiem innowacyjności MŚP 
wynikającym z braku niezbędnego 
kapitału wysokiego ryzyka, z kosztów i 
złożoności procedur administracyjnych, a 
także z braku odpowiednich umiejętności i 
dostępu do informacji; sugeruje w 
związku z tym podjęcie działań mających 
na celu zwiększenie dostępu MŚP, w tym 
mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
typu start-up, do kredytów;

Or. en

Poprawka 63
Paolo Borchia
w imieniu grupy ID

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by zaprzestała 
finansowania dużych przedsiębiorstw i 
rozdzielania pozostałych środków na 
chybił trafił; domaga się, by wybierać 
najlepszych i wspierać ich rozwój; 
proponuje przyznanie pierwszeństwa 
przyszłym strefom cyfrowych struktur 
gospodarczych;

5. wzywa Komisję, by zaprzestała 
finansowania dużych przedsiębiorstw i by 
rozdzielała pozostałe środki według 
metodycznie opracowanych priorytetów; 
domaga się, by wybierać najlepszych, w 
oparciu o oczekiwaną wartość obliczoną 
przy użyciu konwencjonalnych metod 
wyceny aktywów przedsiębiorstw typu 
start-up, i wspierać ich rozwój; proponuje 
przyznanie pierwszeństwa przyszłym 
strefom cyfrowych struktur gospodarczych;

Or. it

Poprawka 64
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by zaprzestała 
finansowania dużych przedsiębiorstw i 
rozdzielania pozostałych środków na 
chybił trafił; domaga się, by wybierać 
najlepszych i wspierać ich rozwój; 
proponuje przyznanie pierwszeństwa 
przyszłym strefom cyfrowych struktur 
gospodarczych;

5. wzywa Komisję, by zaprzestała 
finansowania dużych przedsiębiorstw i 
rozdzielania pozostałych środków na 
chybił trafił; podkreśla, że giganci 
technologiczni i platformy o statusie 
rynku strategicznego na jednolitym rynku 
cyfrowym mogą wykorzystać swoją 
pozycję nie tylko pod względem 
rynkowym, ale także pod względem 
dostępu do danych i ich kontrolowania, co 
może skutkować możliwą koncentracją 
innowacji w obszarze AI i przyszłym 
brakiem równowagi na jednolitym rynku 
cyfrowym; domaga się, by wybierać 
najlepszych i wspierać ich rozwój; 
proponuje przyznanie pierwszeństwa 
przyszłym strefom cyfrowych struktur 
gospodarczych; zwraca uwagę na potrzebę 
wsparcia MŚP w radzeniu sobie z dwojaką 
transformacją w kierunku 
zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, 
przez zapewnienie im dostępu do 
odpowiednich umiejętności, wiedzy 
eksperckiej i finansowania; zwraca uwagę 
na potrzebę zagwarantowania, by 
wsparcie to miało szeroki zakres 
geograficzny w całej Europie, w tym na 
obszarach oddalonych, wiejskich i 
wyspiarskich, oraz miało na celu 
wzmocnienie zdolności cyfrowych i 
infrastruktury w mniejszych lokalizacjach 
na peryferiach Europy;

Or. en

Poprawka 65
Nicola Beer

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by zaprzestała 
finansowania dużych przedsiębiorstw i 
rozdzielania pozostałych środków na 
chybił trafił; domaga się, by wybierać 
najlepszych i wspierać ich rozwój; 
proponuje przyznanie pierwszeństwa 
przyszłym strefom cyfrowych struktur 
gospodarczych;

5. wzywa Komisję, by zaprzestała 
finansowania dużych przedsiębiorstw i 
rozdzielania pozostałych środków na 
chybił trafił; domaga się, by wybierać 
najlepszych i wspierać ich rozwój; 
proponuje przyznanie pierwszeństwa 
przyszłym strefom cyfrowych struktur 
gospodarczych;

uważa, że obecna polityka finansowania 
musi zostać dopracowana w bardziej 
wydajny sposób oraz musi zrezygnować z 
budżetowania silosowego w przypadku 
badań naukowych;

Or. en

Poprawka 66
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że turystyka jest 
strategicznym sektorem gospodarczym dla 
Europy, gdyż generuje ponad 10 % 
europejskiego PKB i odpowiada za ponad 
9 % łącznego zatrudnienia w UE; 
odnotowuje jednak, że pozostaje jednym z 
mniej ucyfrowionych sektorów w Unii 
oraz że istnieje duży, niewykorzystany 
potencjał dla transformacji cyfrowej 
sektora; zwraca uwagę na potrzebę 
dalszego inwestowania w inteligentne 
narzędzia i techniki, które mogą poprawić 
doświadczenia klientów oraz promować 
transformację w kierunku bardziej 
cyfrowego i zrównoważonego ekosystemu 
turystyki, między innymi dzięki poprawie 
zarządzania obszarami turystycznymi z 
korzyścią dla lokalnych społeczności i 
gospodarek oraz turystów, wspieraniu 
kierowania przepływów turystycznych do 
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mniej rozwiniętych regionów i w różnych 
porach roku oraz lepszemu przygotowaniu 
na kryzysy i zarządzaniu kryzysami takimi 
jak pandemia, ekstremalne warunki 
pogodowe i inne katastrofy naturalne lub 
spowodowane przez człowieka; wskazuje, 
że skoordynowane wysiłki na rzecz 
promowania innowacyjnej kultury 
cyfrowej w MŚP w obszarze turystyki, 
które stanowią 90 % ekosystemu turystyki, 
mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
globalnej konkurencyjności Europy jako 
obszaru turystycznego; przypomina o 
znaczeniu poprawy dostępu do technologii 
cyfrowych i programów wsparcia dla MŚP 
w sektorach kultury i kreatywnym, które 
są ściśle powiązane z turystyką; krytycznie 
odnosi się do tego, że Komisja nie 
uwzględniła turystyki w europejskiej 
strategii w zakresie danych, oraz uważa, 
że włączenie turystyki do rozporządzenia 
w sprawie zarządzania danymi mogłoby 
umożliwić przedsiębiorstwom z branży 
turystycznej pełne angażowanie się w 
działania na rzecz innowacji i cyfryzacji; 
uważa, że cyfryzacja dziedzictwa 
kulturowego zapewniałaby użyteczne i 
korzystne synergie z sektorem turystyki; 
podkreśla, że transformacja cyfrowa w 
sektorze turystyki powinna chronić jakość 
usług w sektorze, takich jak usługi 
świadczone przez wykwalifikowanych 
przewodników, które są nielegalnie 
zastępowane w niektórych przypadkach 
przez gospodarkę współpracy, oraz wzywa 
Komisję do skutecznego uwzględnienia tej 
kwestii na szczeblu europejskim;

Or. en

Poprawka 67
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. ostrzega przed wykorzystaniem 
technologii predykcyjnych lub technik 
manipulacji percepcją do celów 
rynkowych przez gigantów 
technologicznych oraz zobowiązuje się do 
dopilnowania, by dane wrażliwe, dane 
dotyczące transakcji i metadane nie były 
wykorzystywane dla zysku przez duże 
korporacje bez wiedzy i wyraźnej zgody 
obywateli; domaga się, by techniki te 
zostały sklasyfikowane w najwyższej 
kategorii na skali ryzyka zaproponowanej 
przez Komisję, biorąc pod uwagę ich 
szczególny i niezwykle wrażliwy charakter, 
a także ich potencjalne niewłaściwe 
wykorzystanie; wzywa Europejską Radę 
Ochrony Danych do wydania wytycznych 
w tej sprawie oraz podkreśla potrzebę 
zapewnienia przejrzystości algorytmicznej 
technologii i zastosowań AI; podkreśla 
potrzebę ustanowienia kompleksowego 
systemu identyfikowalności systemów AI, 
który podlega nadzorowi ze strony 
człowieka, jest zrozumiały dla 
konsumentów i spełnia uzasadnione 
oczekiwania osób, których dane dotyczą;

Or. en

Poprawka 68
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się położenia kresu 
exodusowi przedsiębiorstw typu start-up, 
które nie otrzymują dalszego 
finansowania w Europie, lecz znajdują je 
gdzie indziej;

6. zwraca uwagę na brak 
europejskiego funduszu venture capital, 
nieproporcjonalnie dużą rolę podmiotów 
publicznych w obecnym finansowaniu 
oraz istotne różnice w ekosystemach 
przedsiębiorstw typu start-up i dostępnym 
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finansowaniu w poszczególnych 
państwach członkowskich; domaga się 
kompleksowego europejskiego podejścia, 
opartego na konkurencyjnym 
opodatkowaniu i regulacjach przyjaznych 
dla inwestorów, aby zapewnić dostęp do 
finansowania dla obiecujących 
europejskich przedsiębiorstw typu start-up 
na wszystkich etapach rozwoju;

Or. en

Poprawka 69
Paolo Borchia
w imieniu grupy ID

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się położenia kresu 
exodusowi przedsiębiorstw typu start-up, 
które nie otrzymują dalszego 
finansowania w Europie, lecz znajdują je 
gdzie indziej;

6. domaga się dokładniejszej oceny 
rynku przedsiębiorstw typu start-up, aby 
uniknąć sytuacji, w której najlepsze nowo 
powstające rozwiązania będą rozwijać się 
poza Europą;

Or. it

Poprawka 70
Nicola Beer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się położenia kresu 
exodusowi przedsiębiorstw typu start-up, 
które nie otrzymują dalszego finansowania 
w Europie, lecz znajdują je gdzie indziej;

6. domaga się położenia kresu 
exodusowi przedsiębiorstw typu start-up, 
które nie otrzymują dalszego finansowania 
w Europie, lecz znajdują je gdzie indziej;

domaga się udoskonalenia ram 
opodatkowania dla kapitału wysokiego 
ryzyka;
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domaga się położenia kresu exodusowi 
młodych przedsiębiorstw w Europie, które 
opuszczają UE, gdyż nie otrzymują 
finansowania po wejściu na rynek;

Or. en

Poprawka 71
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się położenia kresu 
exodusowi przedsiębiorstw typu start-up, 
które nie otrzymują dalszego finansowania 
w Europie, lecz znajdują je gdzie indziej;

6. zwraca uwagę na istotną lukę 
inwestycyjną, jakiej doświadczają 
innowacje cyfrowe, która stanowi znaczną 
przeszkodę dla udanego zwiększania skali 
przez cyfrowe przedsiębiorstwa typu start-
up; domaga się położenia kresu exodusowi 
przedsiębiorstw typu start-up, które nie 
otrzymują dalszego finansowania w 
Europie, lecz znajdują je gdzie indziej; 
odnotowuje inicjatywę innowacji 
cyfrowych i zwiększania skali, która 
ustanawia pierwszy regionalny instrument 
inwestycyjny szczególnie ukierunkowany 
na innowacje cyfrowe i zwiększanie skali 
cyfrowych przedsiębiorstw typu start-up w 
regionie Europy Środkowej, Wschodniej i 
Południowo-Wschodniej; domaga się 
rozwoju podobnych unijnych inicjatyw 
ukierunkowanych na wykorzystanie 
finansowania i kompetencji, zwiększenie 
finansowania i dostępu do usług 
doradczych na potrzeby wczesnego etapu 
oraz zwiększania skali innowacyjnych, 
obarczonych wysokim ryzykiem 
przedsiębiorstw typu start-up w dziedzinie 
zaawansowanych technologii, oferowanie 
pomocy technicznej dla agencji 
publicznych, wzmocnienie ich zdolności 
do projektowania, rozwoju i wdrażania 
programów innowacji cyfrowych oraz 
wzmocnienie inwestycji strategicznych we 
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wspomagające otoczenie dla innowacji 
cyfrowych i przedsiębiorczości, z 
naciskiem na transgraniczne projekty 
infrastruktury cyfrowej i umiejętności 
cyfrowych;

Or. en

Poprawka 72
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina o konieczności 
pełnego wykorzystania wszystkich 
instrumentów finansowania oraz 
czerpania korzyści z synergii 
przewidzianych dla technologii cyfrowych 
przez unijne programy finansowania, a 
mianowicie „Horyzont Europa”, program 
„Cyfrowa Europa”, instrument „Łącząc 
Europę” – technologie cyfrowe oraz 
program kosmiczny;

Or. en

Poprawka 73
Nicola Beer

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o znaczne inwestycje w 
klastry doskonałości;

7. apeluje o znaczne inwestycje w 
klastry doskonałości;

w związku z tym popiera wniosek Komisji 
dotyczący promowania ustanowienia 
centrów doskonałości i testowania w celu 
wzmocnienia synergii i sieci między 
ośrodkami badań nad AI, w dążeniu do 
promowania doskonałości, przyciągania i 
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zatrzymywania najlepszych badaczy oraz 
podnoszenia poziomu technologii;
sugeruje, że oprócz ustanowienia centrów 
należy podjąć wysiłki w celu utworzenia i 
wspierania elastycznych, opartych na sieci 
struktur, opierających się na współpracy 
między instytucjami szkolnictwa wyższego 
a przemysłem w obszarze rozwoju 
sztucznej inteligencji;

Or. en

Poprawka 74
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o znaczne inwestycje w 
klastry doskonałości;

7. apeluje o znaczne inwestycje w 
klastry doskonałości; wzywa Komisję do 
ułatwienia rozwoju ośrodków innowacji 
cyfrowych we wszystkich państwach 
członkowskich, aby zapewnić budowanie 
potencjału, wymianę najlepszych praktyk 
w obszarze rozwoju i wdrażania AI oraz 
zmobilizować badania i innowacje wzdłuż 
całego łańcucha wartości; dostrzega, że 
takie ośrodki innowacji cyfrowych mogą 
także przyczynić się do zwiększenia 
dostępu do talentów i zdolności 
badawczych w obszarze AI;

Or. en

Poprawka 75
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
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Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o znaczne inwestycje w 
klastry doskonałości;

7. apeluje o znaczne inwestycje w 
klastry doskonałości; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wspierania 
europejskiej doskonałości w badaniach i 
rozwoju w obszarze AI przez zwiększanie 
inwestycji w badania i ułatwianie 
dodatkowej współpracy między 
innowacyjnymi przedsiębiorstwami, 
szkolnictwem wyższym i instytucjami 
badawczymi; dostrzega, że dzielenie się 
komponentami zastosowań AI i ich 
ponowne wykorzystanie zwiększają 
zastosowanie i wdrażanie rozwiązań 
opartych na AI;

Or. en

Poprawka 76
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o znaczne inwestycje w 
klastry doskonałości;

7. apeluje o znaczne inwestycje w 
klastry doskonałości, za pośrednictwem 
których można badać, rozwijać, wdrażać i 
monitorować inteligentne inicjatywy 
przemysłowe w zorganizowany i 
identyfikowalny sposób;

Or. en

Poprawka 77
Paolo Borchia
w imieniu grupy ID

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o znaczne inwestycje w 
klastry doskonałości;

7. apeluje o dokonanie oceny, w które 
klastry najlepiej inwestować w sposób 
priorytetowy;

Or. it

Poprawka 78
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla potrzebę umożliwienia 
wszechstronnych badań w obszarze 
wszystkich zastosowań i technologii 
opartych na AI; domaga się rozwiązań 
ustawodawczych, takich jak regulacyjne 
środowiska testowe wraz ze ścieżką 
zwiększania skali w przypadku udanych 
projektów pilotażowych, które zapewnią 
zarówno instytucjom publicznym, jak i 
prywatnym prawo do prowadzenia badań i 
rozwoju w obszarze AI dla przypadków 
użycia obarczonych potencjalnie wysokim 
ryzykiem;

Or. en

Poprawka 79
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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7a. wzywa Komisję do zainicjowania 
międzysektorowych dialogów, z nadaniem 
priorytetu ochronie zdrowia, administracji 
obszarów wiejskich i operatorom usług 
publicznych, aby zaprezentować plan 
działania ułatwiający rozwój, badanie i 
wdrażanie zastosowań AI;

Or. en

Poprawka 80
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla znaczenie badań 
podstawowych nad fundamentami AI; 
zwraca uwagę, że obecne komercyjne 
zastosowania AI opierają się na 
badaniach zainicjowanych dziesiątki lat 
temu;

Or. en

Poprawka 81
Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado 
López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, 
Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. domaga się większych inwestycji w 
badania, innowacje, naukę i społeczność 
naukową, gdyż stanowią one siłę 
napędową rewolucji technologicznej i 
cyfrowej;
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Or. en

Poprawka 82
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. domaga się działań, by położyć 
kres drenażowi mózgów oraz przyciągnąć 
najzdolniejszych do UE;

8. domaga się wzmocnienia 
warunków dla unijnego ekosystemu 
cyfrowego obejmującego uniwersytety, 
ośrodki badawcze, inkubatory 
przedsiębiorczości i przedsiębiorstwa, aby 
zapobiec drenażowi mózgów w przypadku 
europejskich ekspertów oraz przyciągnąć 
najzdolniejszych do UE;

Or. en

Poprawka 83
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Ivan Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. domaga się działań, by położyć kres 
drenażowi mózgów oraz przyciągnąć 
najzdolniejszych do UE;

8. domaga się działań, by 
przeciwdziałać drenażowi mózgów oraz 
przyciągnąć najzdolniejszych do UE bez 
uszczerbku dla krajowych systemów rynku 
pracy i kompetencji partnerów 
społecznych;

Or. en

Poprawka 84
Paolo Borchia
w imieniu grupy ID
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Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. domaga się działań, by położyć 
kres drenażowi mózgów oraz przyciągnąć 
najzdolniejszych do UE;

8. domaga się działań, by położyć 
kres drenażowi mózgów w celu 
promowania kapitału ludzkiego obywateli 
Europy mogących korzystać z 
niezależności intelektualnej, 
uzupełnionego dodatkowo 
doświadczeniem osób z państw 
nienależących do UE, oraz przyciągnąć 
najzdolniejszych do UE;

Or. it

Poprawka 85
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. domaga się działań, by położyć 
kres drenażowi mózgów oraz przyciągnąć 
najzdolniejszych do UE;

8. domaga się działań, by położyć 
kres drenażowi mózgów oraz przyciągnąć 
najzdolniejszych do UE; uważa, że w 
Nowym europejskim programie na rzecz 
umiejętności należy uwzględnić wyzwania 
związane z dostosowywaniem i 
zdobywaniem kwalifikacji, które 
wzmocnią transformację ekologiczną i 
cyfrową, w tym aspekty etyczne AI;

Or. en

Poprawka 86
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
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Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. domaga się działań, by położyć 
kres drenażowi mózgów oraz przyciągnąć 
najzdolniejszych do UE;

8. domaga się działań i silnych 
zachęt, by położyć kres drenażowi 
mózgów oraz przyciągnąć najzdolniejszych 
do UE; zaleca wystarczające inwestycje w 
badania publiczne, w szczególności w 
wynagrodzenia dla badaczy;

Or. en

Poprawka 87
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. dostrzega potrzebę ochrony 
obywateli i pracowników potencjalnie 
zagrożonych przeniesieniem ze względu 
na AI; wzywa Komisję do opracowania 
strategii w celu zarządzania transformacją 
cyfrową w drodze wsparcia programów 
zmiany kwalifikacji, udoskonalenia 
kształcenia zawodowego, zapewnienia 
większego dostępu do talentów oraz 
organizowania szkoleń w ramach uczenia 
się przez całe życie dla obecnej i przyszłej 
siły roboczej, ze szczególnym naciskiem 
na MŚP; odnotowuje, że kształcenie i 
przejrzystość nowych technologii opartych 
na danych są ważne dla siły roboczej, aby 
umożliwić jej zrozumienie sprawiedliwego 
wdrażania i bycie jego częścią; podkreśla 
prawo pracowników do posiadania wiedzy 
na temat miejsc i sposobów gromadzenia 
ich danych; wzywa partnerów społecznych 
do zbadania potencjału cyfryzacji, danych 
i AI w zakresie zwiększania 
zrównoważonej produktywności, poprawy 
dobrobytu siły roboczej z poszanowaniem 
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praw pracowników, a także inwestowania 
w programy zwiększania świadomości i 
umiejętności cyfrowych;

Or. en

Poprawka 88
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. sugeruje, że UE musi zapewnić 
minimalne normy dotyczące 
sprawiedliwych warunków pracy dla osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych zgodnie z Europejskim 
filarem praw socjalnych, jako wymóg 
umożliwiający dostęp platform do 
unijnego jednolitego rynku cyfrowego; 
sugeruje, że UE powinna wprowadzić 
zasady, które kontrolują coraz większą 
cyfryzację monitorowania miejsc pracy, a 
także wprowadzić mechanizmy i metodyki, 
które oceniają odpowiednie ryzyko, 
zwiększające się ze względu na coraz 
większe zacieranie się granic między 
środowiskiem pracy a domowym; domaga 
się ustanowienia przez UE układów 
zbiorowych pracy oraz mechanizmów 
parasolowych dla wszystkich osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych;

Or. en

Poprawka 89
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)



AM\1220385PL.docx 57/99 PE662.046v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

8a. domaga się ocen skutków 
dotyczących konsekwencji cyfrowej 
przyszłości dla ludzi; przypomina, że 
osoby nieposiadające umiejętności 
cyfrowych są pozostawiane bez pomocy, a 
infrastruktura cyfrowa nie może rozwijać 
się i funkcjonować bez odpowiednich 
operatorów; domaga się łagodzenia 
negatywnych skutków w drodze zmiany i 
podnoszenia kwalifikacji; podkreśla, że 
należy wziąć pod uwagę aspekt płci, 
uwzględniając niewystarczającą 
reprezentację kobiet w obszarze nauk 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki oraz w przedsiębiorstwach 
cyfrowych;

Or. en

Poprawka 90
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika 
Niebler, Ivan Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że potencjał wzrostu 
Europy zostanie wyznaczony przez 
umiejętności cyfrowe jej ludności i 
przedsiębiorstw; odnotowuje lukę 
kompetencyjną obecnie widoczną na 
europejskim rynku pracy oraz potrzebę 
wyeliminowania tej luki w drodze 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji; 
domaga się zwiększonego nacisku na 
zmianę i podnoszenie umiejętności 
cyfrowych i kompetencji w krajowych 
systemach kształcenia;

Or. en
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Poprawka 91
Patrizia Toia, Eva Kaili

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. domaga się środków 
ukierunkowanych na rozwijanie i 
wspieranie projektów i działań 
szkoleniowych dla kobiet w sektorze 
cyfrowym, a także projektów i działań 
dotyczących zatrudnienia i ścieżek kariery 
kobiet w sektorze cyfrowym;

Or. en

Poprawka 92
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika 
Niebler, Ivan Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. domaga się podejścia do 
cyberbezpieczeństwa obejmującego całe 
społeczeństwo; podkreśla, że nowe 
podejścia do cyberbezpieczeństwa 
powinny być opracowywane w oparciu o 
odporność i możliwość przystosowania się 
do wstrząsów i ataków; podkreśla rolę 
cyberbezpieczeństwa jako ram, w których 
wszystkie elementy, począwszy od projektu 
i użyteczności systemu po kształcenie i 
szkolenie, muszą ze sobą współgrać; 
zwraca uwagę na potrzebę włączenia 
elementów cyberbezpieczeństwa do 
wszystkich polityk sektorowych;

Or. en



AM\1220385PL.docx 59/99 PE662.046v01-00

PL

Poprawka 93
Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado 
López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, 
Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. podkreśla, że 90 % miejsc pracy 
wymaga podstawowych umiejętności 
cyfrowych, podczas gdy 42 % obywateli 
Unii nie posiada takich umiejętności1a;
_________________
1a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/digital-economy-and-society-
index-desi

Or. en

Poprawka 94
Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado 
López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, 
Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. domaga się promowania tworzenia 
i poszerzania wiedzy cyfrowej oraz 
wsparcia programów badań i sieci 
utworzonych między europejskimi 
uniwersytetami w celu udzielania pomocy 
europejskim przedsiębiorstwom i 
przedsiębiorcom w przyciąganiu 
najlepszych talentów i odgrywaniu 
przewodniej roli w innowacjach 
cyfrowych na całym świecie; zwraca 
uwagę, że niedoborom i brakowi 
dopasowania umiejętności można 
zapobiegać dzięki poprawie i ułatwianiu 



PE662.046v01-00 60/99 AM\1220385PL.docx

PL

powiązań między systemami kształcenia i 
szkolenia oraz potrzebami przedsiębiorstw 
w zakresie innowacji;

Or. en

Poprawka 95
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. w pełni popiera cel Komisji, jakim 
jest zwiększenie liczby kobiet w obszarze 
technologii;

Or. en

Poprawka 96
Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Miapetra Kumpula-Natri, Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Patrizia 
Toia, Ismail Ertug, Eva Kaili

Projekt opinii
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8d. podkreśla, że aby zapewnić 
powodzenie nowej fali cyfryzacji, jednym z 
kluczowych wyzwań jest zapewnienie 
wystarczających umiejętności cyfrowych 
dla europejskiego sektora cyfrowego; 
przypomina, że kobiety są niedostatecznie 
reprezentowane na wszystkich poziomach 
w sektorze cyfrowym w Europie, od 
studentów (32 % na poziomie 
licencjackim, magisterskim lub 
równoważnym) po najwyższe stanowiska 
akademickie (15 %), oraz że luka jest 
największa w specjalistycznych 
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umiejętnościach i zatrudnieniu w obszarze 
ICT, w którym kobiety stanowią jedynie 
18 % w UE2a;

_________________
2a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/digital-economy-
scoreboard-shows-women-europe-are-
less-likely-work-or-be-skilled-ict

Or. en

Poprawka 97
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uznaje, że wdrażanie AI ma 
kluczowe znaczenie dla konkurencyjności 
Europy w erze cyfrowej; podkreśla, że aby 
ułatwić wykorzystywanie AI w Europie, 
potrzebne jest wspólne europejskie 
podejście zapobiegające fragmentacji 
rynku wewnętrznego;

9. uznaje, że wdrażanie AI ma 
kluczowe znaczenie dla konkurencyjności 
Europy w erze cyfrowej; podkreśla, że aby 
ułatwić wykorzystywanie AI w Europie, 
potrzebne jest wspólne europejskie 
podejście zapobiegające fragmentacji 
rynku wewnętrznego; domaga się 
promowania technologii AI 
ukierunkowanych na poprawę usług 
publicznych ze wspólnymi korzyściami; 
podkreśla, że AI może pomóc w 
eliminowaniu silosów dzięki łączeniu i 
usprawnianiu usług publicznych w celu 
poprawy administracji z korzyścią dla 
obywateli i przedsiębiorstw, a także 
zapewnienia danych w czasie 
rzeczywistym jako podstawy usług i 
podejmowania decyzji;

Or. en

Poprawka 98
Nicola Beer
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Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uznaje, że wdrażanie AI ma 
kluczowe znaczenie dla konkurencyjności 
Europy w erze cyfrowej; podkreśla, że aby 
ułatwić wykorzystywanie AI w Europie, 
potrzebne jest wspólne europejskie 
podejście zapobiegające fragmentacji 
rynku wewnętrznego;

9. uznaje, że wdrażanie AI ma 
kluczowe znaczenie dla konkurencyjności 
Europy w erze cyfrowej; podkreśla, że aby 
ułatwić wykorzystywanie AI w Europie, 
potrzebne jest wspólne europejskie 
podejście zapobiegające fragmentacji 
rynku wewnętrznego; jest przekonany, że 
utworzenie jasnych europejskich ram 
regulacyjnych oraz długoterminowa 
pewność prawa zwiększą zaufanie 
konsumentów, sektora publicznego i 
przedsiębiorstw do AI, co przyspieszy 
wykorzystanie sztucznej inteligencji w 
różnych sektorach;

Or. en

Poprawka 99
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uznaje, że wdrażanie AI ma 
kluczowe znaczenie dla konkurencyjności 
Europy w erze cyfrowej; podkreśla, że aby 
ułatwić wykorzystywanie AI w Europie, 
potrzebne jest wspólne europejskie 
podejście zapobiegające fragmentacji 
rynku wewnętrznego;

9. uznaje, że wdrażanie AI ma 
kluczowe znaczenie dla konkurencyjności 
Europy w erze cyfrowej; podkreśla, że aby 
ułatwić wykorzystywanie AI w Europie, 
potrzebne jest wspólne europejskie 
podejście zapobiegające fragmentacji 
rynku wewnętrznego, zapewniające 
bezpieczeństwo danych Europejczyków i 
gwarantujące, że nie będą one 
przetwarzane przez podmioty spoza UE w 
celu czerpania zysków lub do celów 
politycznych bądź wykorzystywane do 
szkolenia algorytmów udostępnianych 
autorytarnym reżimom;
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Or. en

Poprawka 100
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uznaje, że wdrażanie AI ma 
kluczowe znaczenie dla konkurencyjności 
Europy w erze cyfrowej; podkreśla, że aby 
ułatwić wykorzystywanie AI w Europie, 
potrzebne jest wspólne europejskie 
podejście zapobiegające fragmentacji 
rynku wewnętrznego;

9. uznaje, że wdrażanie AI ma 
kluczowe znaczenie dla konkurencyjności 
Europy w erze cyfrowej; podkreśla, że aby 
ułatwić wykorzystywanie AI w Europie, 
potrzebne jest wspólne europejskie 
podejście zapobiegające fragmentacji 
rynku wewnętrznego, oparte na podejściu 
do AI ukierunkowanym na człowieka, 
przejrzystości i jasnych zasadach 
odpowiedzialności; zwraca uwagę na 
potencjał europejskiej wartości dodanej i 
obecnego kosztu braku działań na 
poziomie europejskim w obszarze AI i 
regulacji cyfrowych;

Or. en

Poprawka 101
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uznaje, że wdrażanie AI ma 
kluczowe znaczenie dla konkurencyjności 
Europy w erze cyfrowej; podkreśla, że aby 
ułatwić wykorzystywanie AI w Europie, 
potrzebne jest wspólne europejskie 
podejście zapobiegające fragmentacji 
rynku wewnętrznego;

9. uznaje, że wdrażanie AI ma 
kluczowe znaczenie dla konkurencyjności 
Europy w erze cyfrowej; podkreśla, że aby 
ułatwić wykorzystywanie AI w Europie, 
potrzebne jest wspólne europejskie 
podejście zapobiegające fragmentacji 
rynku wewnętrznego; podkreśla, że tylko w 
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pełni zharmonizowane, godne zaufania i 
ukierunkowane na człowieka ramy 
regulacyjne w obszarze AI będą mogły 
stać się ustawodawczymi ramami 
odniesienia na szczeblu 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 102
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uznaje, że wdrażanie AI ma 
kluczowe znaczenie dla konkurencyjności 
Europy w erze cyfrowej; podkreśla, że aby 
ułatwić wykorzystywanie AI w Europie, 
potrzebne jest wspólne europejskie 
podejście zapobiegające fragmentacji 
rynku wewnętrznego;

9. uznaje, że wdrażanie godnej 
zaufania i ukierunkowanej na człowieka 
AI ma kluczowe znaczenie dla 
konkurencyjności Europy pod względem 
europejskich przedsiębiorstw w erze 
cyfrowej, umożliwiając im wprowadzanie 
na rynek innowacyjnych rozwiązań i 
globalne zwiększanie ich skali; podkreśla, 
że aby ułatwić wykorzystywanie AI w 
Europie, potrzebne jest wspólne 
europejskie podejście zapobiegające 
fragmentacji jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 103
Paolo Borchia
w imieniu grupy ID

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uznaje, że wdrażanie AI ma 
kluczowe znaczenie dla konkurencyjności 
Europy w erze cyfrowej; podkreśla, że aby 
ułatwić wykorzystywanie AI w Europie, 

9. uznaje, że wdrażanie AI ma 
kluczowe znaczenie dla konkurencyjności 
Europy w erze cyfrowej; podkreśla, że aby 
ułatwić wykorzystywanie AI w Europie, 
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potrzebne jest wspólne europejskie 
podejście zapobiegające fragmentacji 
rynku wewnętrznego;

potrzebne jest wspólne europejskie 
podejście zapobiegające fragmentacji 
rynku wewnętrznego, a zarazem 
promowanie specyfiki centrów 
doskonałości obecnych w różnych 
państwach członkowskich;

Or. it

Poprawka 104
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że interoperacyjność 
ułatwia współpracę transgraniczną, 
promowanie europejskich standardów 
oraz udaną realizację polityki i oferuje 
możliwości zapewniania zdecydowanego 
wkładu w unikanie transgranicznych 
barier elektronicznych, przyczyniając się 
dodatkowo do tworzenia nowych 
wspólnych usług publicznych na szczeblu 
Unii lub do konsolidacji procesu ich 
rozwijania; przypomina, że w celu 
wyeliminowania rozdrobnienia 
europejskich usług, wsparcia 
podstawowych wolności oraz wzajemnego 
uznawania rozwiązań na poziomie 
operacyjnym w UE należy propagować 
całościowe, międzysektorowe podejście do 
interoperacyjności w sposób, który jest 
najskuteczniejszy i w największym stopniu 
uwzględnia potrzeby użytkowników 
końcowych;

Or. en

Poprawka 105
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
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Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. stwierdza, że zwiększona cyfryzacja 
będzie wiązać się z nowym 
zapotrzebowaniem na energię, ale także 
przyczyni się do zapewnienia wydajności 
dzięki lepszemu zrozumieniu procesów i 
ich doskonaleniu; dostrzega, że AI może 
pomóc w identyfikowaniu możliwych 
udoskonaleń w zakresie energii, aby 
zapewnić oszczędność energii i kosztów; 
ponadto AI może pomóc w lepszym 
pomiarze efektywności energetycznej oraz 
poprawić zarządzanie energią i dostęp do 
magazynowania energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 106
Nicola Beer

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. dostrzega, że sztuczna inteligencja 
jest jedną z kluczowych technologii dla 
innowacji przyszłości, zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego i dobrobytu; 
podkreśla, że w zglobalizowanej 
gospodarce Europa musi odegrać czołową 
rolę w badaniach nad sztuczną 
inteligencją oraz rozwojem zastosowań 
sztucznej inteligencji, aby zachować 
konkurencyjność i osiągnąć suwerenność 
cyfrową;

Or. en
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Poprawka 107
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. przypomina, że cyfryzacja 
administracji publicznej i usług 
publicznych ma zasadnicze znaczenie dla 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
nałożonych na unijny przemysł, w tym 
MŚP, i ogóle obywateli dzięki uczynieniu 
ich kontaktów z organami publicznymi 
szybszymi, dogodniejszymi i mniej 
kosztownymi, jak również odgrywa istotną 
rolę w podnoszeniu efektywności, 
przejrzystości i jakości świadczonych 
usług i jednocześnie zwiększa efektywność 
wydatków publicznych; zaleca, zgodnie z 
zasadą strategicznej autonomii, 
stosowanie oprogramowania open source 
lub unijnego oprogramowania w 
administracji publicznej w UE; podkreśla, 
że wspólne normy, modułowa architektura 
i stosowanie oprogramowania open 
source w sektorze publicznym ułatwiają 
wdrażanie i rozwój strategicznych 
narzędzi cyfrowych i zdolności, 
jednocześnie zwiększając zaufanie i 
zapewniając przejrzystość; podkreśla, że 
oprogramowanie, dane i narzędzia 
generowane przez sektor publiczny lub 
finansowane publicznie powinny 
umożliwiać wielokrotny użytek i otwarty 
dostęp, jeśli jest to zgodne z prawami 
podstawowymi;

Or. en

Poprawka 108
Nicola Beer

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9b. podkreśla znaczenie unikania 
tworzenia niepewności co do sposobu 
zastosowania technologii AI; dostrzega, że 
zainteresowane strony w obszarze badań 
naukowych, polityki przemysłowej i 
społeczeństwa potrzebują jasnych i 
łatwych do zrozumienia ram prawnych, 
które w razie potrzeby regulują 
wykorzystanie AI;

Or. en

Poprawka 109
Nicola Beer

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. domaga się utworzenia ekosystemu 
cyfrowego, w którym MŚP mogą 
uczestniczyć w innowacjach 
technologicznych związanych z AI; 
podkreśla, że MŚP będą potrzebowały 
jasnych wytycznych i pewności prawa w 
odniesieniu do przyjmowania nowych 
regulacji; przypomina, że wszelkie nowe 
obciążenia regulacyjne są o wiele bardziej 
uciążliwe i kosztowne dla MŚP, w związku 
z czym MŚP muszą być podwójnie 
zwalniane z obciążenia 
administracyjnego;

Or. en

Poprawka 110
Nicola Beer

Projekt opinii
Ustęp 9 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9d. podkreśla znaczenie wspólnego 
europejskiego podejścia; przypomina, że 
zgodnie z szacunkami DG Parlamentu 
Europejskiego ds. Analiz 
Parlamentarnych wspólne europejskie 
podejście do aspektów etycznych AI może 
generować do 294,9 mld EUR 
dodatkowego PKB oraz 4,6 mln miejsc 
pracy w UE do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 111
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. uważa, że w rozwoju AI kluczowe 
znaczenie ma dostęp do dużych zbiorów 
danych; apeluje o nowe podejście do 
przepisów o ochronie danych;

10. uważa, że w rozwoju AI kluczowe 
znaczenie ma dostęp do dużych zbiorów 
danych, usług w chmurze i zdolności 
obliczeniowych;

Or. en

Poprawka 112
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, 
Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. uważa, że w rozwoju AI kluczowe 
znaczenie ma dostęp do dużych zbiorów 
danych; apeluje o nowe podejście do 
przepisów o ochronie danych;

10. uważa, że w rozwoju AI kluczowe 
znaczenie ma dostęp do wysokiej jakości 
danych szkoleniowych; podkreśla, że 
przedsiębiorstwom i badaczom należy dać 
większą swobodę wykorzystania danych, 
przy mniejszej ingerencji regulacyjnej; 
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apeluje o nowe podejście do przepisów o 
ochronie danych; podejście to powinno 
nadawać większy priorytet innowacjom i 
konkurencyjności dzięki przyznaniu 
przedsiębiorstwom większej swobody 
wykorzystania danych, gdy nie jest to 
uznawane za wysokie ryzyko, wraz z 
jasnymi i zrównoważonymi zasadami 
dotyczącymi praw własności intelektualnej 
i ochrony tajemnicy handlowej;

Or. en

Poprawka 113
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. uważa, że w rozwoju AI kluczowe 
znaczenie ma dostęp do dużych zbiorów 
danych; apeluje o nowe podejście do 
przepisów o ochronie danych;

10. uważa, że w rozwoju AI kluczowe 
znaczenie ma dostęp do dużych zbiorów 
danych; apeluje o nowe podejście do 
przepisów o ochronie danych; podkreśla 
potrzebę zapewnienia, by wszelkie przyszłe 
ustawodawstwo w sprawie AI 
uwzględniało już istniejące zasady 
zapisane w prawie Unii i orzecznictwie 
TSUE oraz było zgodne z tymi zasadami; 
podkreśla, że lokalizacja danych w UE 
stanowi ważny krok w kierunku 
strategicznej autonomii oraz obniżenia 
emisji w UE; zdecydowanie uważa, że 
rozporządzenie w sprawie zarządzania 
danymi powinno obejmować obowiązek 
przetwarzania danych w UE, w tym 
nakładać na pośredników obowiązek 
założenia przedsiębiorstwa w UE; 
przypomina o wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 
sprawie Schrems II nr C-311/18 z dnia 16 
lipca 2020 r.;

Or. en
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Poprawka 114
Nicola Beer

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. uważa, że w rozwoju AI kluczowe 
znaczenie ma dostęp do dużych zbiorów 
danych; apeluje o nowe podejście do 
przepisów o ochronie danych;

10. uważa, że w rozwoju AI kluczowe 
znaczenie ma dostęp do dużych zbiorów 
danych; apeluje o nowe podejście do 
przepisów o ochronie danych; uważa w 
związku z tym, że dane powinny stanowić 
zasadniczy element cyfryzacji; uważa, że 
potrzebne jest zrównoważone podejście do 
dostępu do danych, które będzie 
promować innowacje i wymianę danych z 
wykorzystaniem dobrowolnych środków, 
chroniąc jednocześnie inne uzasadnione 
interesy, takie jak prawa własności 
intelektualnej, prywatność i tajemnice 
przedsiębiorstwa;
uważa, że kluczowe znaczenie ma dalszy 
rozwój przepisów o ochronie danych poza 
sferę koncepcji, aby uwolnić potencjał AI; 
domaga się w związku z tym nowych 
przepisów o ochronie danych, 
uwzględniających zasadę praw własności; 
uważa, że wszelkie przyszłe przepisy o 
ochronie danych muszą w szczególności 
skupiać się na dostępie do danych przez 
badaczy i MŚP w ramach 
zrównoważonego podejścia, które w 
najlepszy sposób wspiera innowacje;

Or. en

Poprawka 115
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 10
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Projekt opinii Poprawka

10. uważa, że w rozwoju AI kluczowe 
znaczenie ma dostęp do dużych zbiorów 
danych; apeluje o nowe podejście do 
przepisów o ochronie danych;

10. uważa, że w rozwoju AI kluczowe 
znaczenie ma dostęp do dużych zbiorów 
danych; przypomina o potrzebie przyjęcia 
nowego podejścia do własności danych 
przez osoby, których dane dotyczą, w 
kontekście systemów wykorzystujących 
AI, aby zapewnić prywatność i kontrolę 
danych zagregowanych lub metadanych w 
oparciu o punkty danych zawierające 
informacje obejmujące między innymi 
czas, lokalizację i transakcje; apeluje o 
nowe podejście do przepisów o ochronie 
danych; podkreśla, że należy 
zagwarantować prywatność i ochronę 
danych na wszystkich etapach cyklu życia 
systemu AI, oraz zwraca uwagę, że 
wszelkie operacje przetwarzania dużych 
zbiorów danych powinny podlegać ocenie 
ex ante i szczegółowej ocenie skutków dla 
ochrony danych;

Or. en

Poprawka 116
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. uważa, że w rozwoju AI kluczowe 
znaczenie ma dostęp do dużych zbiorów 
danych; apeluje o nowe podejście do 
przepisów o ochronie danych;

10. uważa, że w rozwoju AI kluczowe 
znaczenie ma dostęp do dużych zbiorów 
danych; apeluje o nowe podejście do 
przepisów o ochronie danych; podkreśla 
znaczenie równych warunków działania i 
ogólnounijnej interoperacyjności w 
przypadku wykorzystywania rosnącej 
wykładniczo liczby danych przemysłowych 
i publicznych; przypomina, że sukces 
unijnej gospodarki opartej na danych oraz 
rozwój i wdrażanie AI jest zależny przede 
wszystkim od szerszego ekosystemu ICT, 
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wyeliminowania przepaści cyfrowej, 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji siły 
roboczej, rozwoju internetu rzeczy, 
światłowodów, informatyki kwantowej i 
bloków;

Or. en

Poprawka 117
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. wskazuje, że najskuteczniejszym 
sposobem ograniczania tendencyjności w 
systemach opartych na danych jest 
zapewnianie dostępności maksymalnej 
ilości danych nieosobowych na potrzeby 
szkolenia tych systemów, w związku z 
czym konieczne jest ograniczenie 
wszelkich zbędnych przeszkód w 
eksploracji tekstów i danych oraz 
ułatwienie zastosowań transgranicznych; 
zauważa ponadto, że dane będące 
własnością publiczną lub udostępniane na 
podstawie darmowej licencji są często 
wykorzystywane przez twórców systemów 
opartych na AI i uczeniu się maszyn przy 
wyborze danych treningowych, zarówno 
ze względu na łatwy dostęp do takich 
danych, jak i w celu uniknięcia 
ewentualnego narażenia się na 
odpowiedzialność za naruszenie praw do 
danych, co stwarza szczególną formę 
stronniczości doboru danych 
treningowych i często może prowadzić do 
innych form bardziej szkodliwej 
stronniczości wyników; podkreśla 
potrzebę uwzględnienia pozostałych 
niepewności związanych ze zgodnym z 
prawem prowadzeniem eksploracji 
tekstów i danych, jakich nadal mogą 
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doświadczać twórcy;

Or. en

Poprawka 118
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. sugeruje, że podmioty sektora 
publicznego i prywatnego powinny 
opracować i udokumentować procesy 
wewnętrzne w celu zapewnienia, by ich 
projekt, rozwój i ciągłe wdrażanie 
systemów algorytmicznych były 
przejrzyste, możliwe do wyjaśnienia, 
kontrolowane oraz stale oceniane i 
testowane, nie tylko w celu wykrycia 
błędów technicznych, ale także w celu 
zidentyfikowania możliwych skutków 
prawnych, społecznych i etycznych, jakie 
systemy mogą tworzyć;

Or. en

Poprawka 119
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. dostrzega bieżące sukcesy 
Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie 
Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali 
będącego inicjatywą UE angażującą 
zarówno państwa członkowskie, jak i 
partnerów prywatnych; z zadowoleniem 
przyjmuje niedawno opublikowany 
wniosek Komisji dotyczący dalszego 
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utrzymywania i wzmacniania czołowej roli 
Europy w obliczeniach 
superkomputerowych i informatyce 
kwantowej, zdecydowanie wymaganej dla 
rozwoju AI w Europie;

Or. en

Poprawka 120
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. przypomina, że dostęp do danych 
musi wynikać z przejrzystej relacji 
wymiennej z obywatelami; dostrzega, że 
zezwolenie przez obywateli na 
wykorzystanie danych skutkuje 
otrzymywaniem w zamian lepszych usług 
świadczonych w interesie ogólnym oraz 
bardziej konkurencyjnej oferty rynkowej; 
stwierdza, że należy zapewnić 
przejrzystość i monitorowanie 
wykorzystania danych;

Or. en

Poprawka 121
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla, że nadrzędne znaczenie 
ma odpowiednie przeszkolenie 
pracowników w egzekwowaniu ich prawa 
do poszanowania własnych danych 
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osobowych; wzywa Komisję do 
przedstawienia przeglądu RODO, aby 
przyjąć bardziej konkretne środki w celu 
zapewnienia ochrony praw i swobód 
pracowników;

Or. en

Poprawka 122
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. domaga się, by wszelka sztuczna 
inteligencja, robotyka i powiązane systemy 
technologii były opracowywane, wdrażane 
lub wykorzystywane z domyślną ochroną 
prywatności i w sposób uniemożliwiający 
ewentualną identyfikację osób fizycznych 
na podstawie danych przetwarzanych 
wcześniej z zachowaniem anonimowości 
lub przy zastosowaniu pseudonimizacji 
oraz generowanie nowych, 
implikowanych, potencjalnie wrażliwych 
danych i form kategoryzacji za pomocą 
środków zautomatyzowanych 
(metadanych); wzywa Komisję do 
opracowania solidnych technik 
anonimizacji i pseudonimizacji oraz 
zidentyfikowania najlepszych praktyk, 
które spełnią wymogi przetwarzania 
zawarte w RODO;

Or. en

Poprawka 123
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

10b. podkreśla, że wymiana danych 
powinna być wykorzystywana do 
wzmacniania konkurencji; podkreśla 
zapotrzebowanie na odpowiednie 
gwarancje zabezpieczające przed 
niedoskonałościami rynku na rynkach 
danych; sugeruje, by Komisja skorzystała 
z przeglądu wytycznych w sprawie 
konkurencji poziomej i pionowej, aby 
wprowadzić nowe narzędzia w celu 
przeciwdziałania nadmiernej koncentracji 
na rynku, ściśle powiązanej z rynkami 
danych, w tym między innymi ciągłe 
monitorowanie zagrożonych rynków, a w 
razie konieczności regulacje ex ante;

Or. en

Poprawka 124
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. podkreśla, że prywatność i ochronę 
danych należy zagwarantować na 
wszystkich etapach cyklu życia systemu 
AI; podkreśla, że wszelkie przyszłe 
inicjatywy ustawodawcze w obszarze AI 
powinny umożliwić osobom fizycznym 
sprawowanie pełnej kontroli nad 
własnymi danymi oraz że dane ich 
dotyczące nie będą wykorzystywane w celu 
zaszkodzenia im lub ich dyskryminowania 
ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub społeczne, język, 
religię, orientację seksualną, poglądy 
polityczne lub przekonania;

Or. en
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Poprawka 125
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10c. podkreśla szczególny charakter 
sektora opieki zdrowotnej; zgadza się z 
Komisją, że obywatele powinni mieć 
bezpieczny dostęp do pełnej elektronicznej 
dokumentacji medycznej i powinni 
zachować kontrolę nad swoimi danymi 
dotyczącymi zdrowia oraz być w stanie w 
bezpieczny sposób prowadzić wymianę 
tych danych z upoważnionymi stronami, 
przy czym zgodnie z prawodawstwem w 
zakresie ochrony danych nieupoważniony 
dostęp do tych danych powinien być 
zakazany; potwierdza ponadto, że dane 
powinny być przechowywane na 
lokalnych serwerach i przetwarzane przez 
niezależne organy; podkreśla, że zakłady 
ubezpieczeń lub inni usługodawcy nie 
powinni mieć możliwości wykorzystania 
danych z aplikacji e-zdrowia do celów 
dyskryminacyjnych podczas ustalania cen, 
gdyż naruszałoby to podstawowe prawo do 
dostępu do opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 126
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10c. zdecydowanie podkreśla potrzebę 
ochrony konsumentów przed 



AM\1220385PL.docx 79/99 PE662.046v01-00

PL

mikrotargetowaniem oraz sugeruje, że 
praktyki te powinny być zgłaszane i 
powiązane z prawem do wnioskowania o 
raport na temat analizy zachowań 
wykorzystanej do prowadzenia 
targetowania względem konsumentów; 
jest zdania, że praktyki targetowania 
reklam powinny być możliwe do 
wyjaśnienia i powinny oferować 
konsumentom opcje wyboru żądanego 
poziomu personalizacji/wartości 
procentowej mikrotargetowania (np. na 
skali 0–100 %); zdecydowanie uważa, że 
wykorzystanie tych praktyk powinno 
podlegać specjalnym zabezpieczeniom 
takim jak świadoma i wyraźna zgoda 
właściciela, który powinien mieć prawo do 
dostępu do skutecznych środków 
zaradczych w przypadku niewłaściwego 
wykorzystania;

Or. en

Poprawka 127
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10c. uważa, że ochrona danych 
osobowych powinna zawsze stanowić 
priorytet; minimalizacja danych powinna 
być powiązana z zasadą celowości, w 
pełnej zgodności z RODO;

Or. en

Poprawka 128
Paolo Borchia
w imieniu grupy ID

Projekt opinii
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Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. przestrzega przed nadmierną 
regulacją AI; przypomina, że przepisy 
muszą być wyważone, elastyczne, stale 
oceniane i oparte na miękkiej regulacji z 
wyjątkiem obszarów wysokiego ryzyka;

11. uważa, że w tak przełomowym 
sektorze, mającym potencjalnie ogromny 
wpływ na ludzi, ważne jest ustanowienie 
określonych i wyważonych ram 
regulacyjnych umożliwiających 
operatorom pracę w oparciu o pewne 
przepisy i wpływających w sposób 
odpowiedzialny na życie ludzi;

Or. it

Poprawka 129
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. przestrzega przed nadmierną 
regulacją AI; przypomina, że przepisy 
muszą być wyważone, elastyczne, stale 
oceniane i oparte na miękkiej regulacji z 
wyjątkiem obszarów wysokiego ryzyka;

11. przestrzega przed nadmierną 
regulacją AI i zniechęca do stosowania 
uniwersalnego podejścia do regulacji; 
przypomina, że przepisy muszą być 
wyważone, elastyczne, proporcjonalne i 
oparte na obecnych instrumentach 
ustawodawczych i najlepszych praktykach 
z wyjątkiem obszarów wysokiego ryzyka, 
w których należy opracować nowe 
podejście regulacyjne;

Or. en

Poprawka 130
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 11
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Projekt opinii Poprawka

11. przestrzega przed nadmierną 
regulacją AI; przypomina, że przepisy 
muszą być wyważone, elastyczne, stale 
oceniane i oparte na miękkiej regulacji z 
wyjątkiem obszarów wysokiego ryzyka;

11. podkreśla potrzebę sprawienia, aby 
AI była opracowywana i stosowana na 
podstawie odpowiednich wspólnych ram 
regulacyjnych UE, które promują 
innowacje oraz szanują wartości i 
podstawowe prawa Unii, a także zasady 
etyczne takie jak odpowiedzialność i 
przejrzystość; przypomina, że przepisy 
muszą być proporcjonalne, wyważone, 
elastyczne, zachowujące aktualność, stale 
oceniane; domaga się odpowiedniego 
poziomu regulacji, w szczególności w 
obszarach wysokiego ryzyka; podkreśla, 
że pewność prawa promuje rozwój 
technologiczny i publiczne zaufanie do 
nowych technologii, które mają 
zasadnicze znaczenie dla szybkiej 
cyfryzacji przemysłu, gospodarki i 
społeczeństwa UE; wskazuje, że ambitne 
ramy regulacyjne mogą stymulować 
innowacje w sektorze AI, ustanawiając 
jasne ograniczenia i standardy, w 
szczególności dla MŚP; uważa, że 
podejście oparte na ryzyku nie powinno 
ograniczać się do zastosowań AI 
„wysokiego ryzyka” i „niskiego ryzyka”, 
ale powinno być proporcjonalnie 
skalowane do poziomu ryzyka, aby 
odpowiadać różnorodnym zastosowaniom 
AI, danym sektorom i powiązanemu 
ryzyku;

Or. en

Poprawka 131
Nicola Beer

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. przestrzega przed nadmierną 
regulacją AI; przypomina, że przepisy 
muszą być wyważone, elastyczne, stale 

11. przestrzega przed nadmierną 
regulacją AI; przypomina, że przepisy 
muszą być wyważone, elastyczne, stale 
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oceniane i oparte na miękkiej regulacji z 
wyjątkiem obszarów wysokiego ryzyka;

oceniane i oparte na miękkiej regulacji z 
wyjątkiem obszarów wysokiego ryzyka; 
podkreśla, że wszelkie regulacje muszą 
być wystarczająco elastyczne, aby nie były 
nadmierne, co mogłoby spowalniać 
obecne i przyszłe postępy w obszarze AI – 
w szczególności w dziedzinach o bardzo 
małym ryzyku wystąpienia negatywnych 
skutków;
podkreśla, że regulacja AI musi być 
proporcjonalna do ryzyka, jakie ma 
ograniczać;

Or. en

Poprawka 132
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Ivan Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. przestrzega przed nadmierną 
regulacją AI; przypomina, że przepisy 
muszą być wyważone, elastyczne, stale 
oceniane i oparte na miękkiej regulacji z 
wyjątkiem obszarów wysokiego ryzyka;

11. przestrzega przed nadmierną 
regulacją AI; przypomina, że przepisy 
muszą być wyważone, elastyczne, stale 
oceniane i oparte na miękkiej regulacji z 
wyjątkiem obszarów wysokiego ryzyka; 
domaga się podejścia regulacyjnego, które 
nie opiera się na stanie rozwoju 
technologicznego w danym momencie, ale 
dąży do dostosowania zasad do przyszłych 
przełomów i zjawisk technologicznych; 
domaga się, by regulacja AI była 
neutralna pod względem technologicznym 
i proporcjonalna;

Or. en

Poprawka 133
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión
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Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. przestrzega przed nadmierną 
regulacją AI; przypomina, że przepisy 
muszą być wyważone, elastyczne, stale 
oceniane i oparte na miękkiej regulacji z 
wyjątkiem obszarów wysokiego ryzyka;

11. przestrzega przed nadmierną 
regulacją AI; domaga się stosowania 
opartego na ryzyku podejścia do AI jako 
głównej zasady; przypomina, że przepisy 
muszą być wyważone, elastyczne, stale 
oceniane i oparte na miękkiej regulacji, w 
szczególności w przypadku samoregulacji 
i dobrowolnych praktyk takich jak 
dobrowolne etykietowanie; przyznaje 
jednak, że ramy legislacyjne mogą być 
konieczne dla wyraźnie ograniczonej 
liczby kategorii AI wysokiego ryzyka;

Or. en

Poprawka 134
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. przestrzega przed nadmierną 
regulacją AI; przypomina, że przepisy 
muszą być wyważone, elastyczne, stale 
oceniane i oparte na miękkiej regulacji z 
wyjątkiem obszarów wysokiego ryzyka;

11. przestrzega przed nadmierną 
regulacją AI; przypomina, że przepisy 
muszą być wyważone, elastyczne, stale 
oceniane i oparte na miękkiej regulacji z 
wyjątkiem obszarów wysokiego ryzyka; 
dostrzega, że podejście regulacyjne do 
ryzyka skupiające się tylko na sektorach 
wysokiego ryzyka (opieka zdrowotna, 
transport, energia i części sektora 
publicznego) oraz zastosowaniach lub 
celach wysokiego ryzyka może prowadzić 
do potencjalnych luk;

Or. en
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Poprawka 135
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. zaleca, by ustalanie poziomu 
ryzyka i klasyfikacja sektorów jako 
obarczonych wysokim lub niskim 
ryzykiem zawsze wynikały z bezstronnej, 
regulowanej, sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, niezależnej i zewnętrznej 
oceny, która uwzględnia szkody etyczne 
mogące wynikać ze sztucznej inteligencji, 
robotyki i powiązanych technologii w 
społeczeństwie z powodu 
niezadowalającego (nieetycznego) 
projektu, nieodpowiedniego zastosowania 
lub niewłaściwego użytkowania; taka 
ocena musi zrównoważyć zwracanie 
uwagi na abstrakcyjne zasady ze 
swoistością; zaleca, by ustalanie poziomu 
ryzyka i klasyfikacja sektorów jako 
obarczonych wysokim lub niskim 
ryzykiem zawsze wynikały z bezstronnej, 
regulowanej, sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, niezależnej i zewnętrznej 
oceny, która uwzględnia szkody etyczne 
mogące wynikać ze sztucznej inteligencji, 
robotyki i powiązanych technologii w 
społeczeństwie z powodu 
niezadowalającego (nieetycznego) 
projektu, nieodpowiedniego zastosowania 
lub niewłaściwego użytkowania; taka 
ocena musi zrównoważyć zwracanie 
uwagi na abstrakcyjne zasady ze 
swoistością; zdecydowanie zaleca, by 
szeroko zakrojona i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu debata oraz konsultacje z 
zainteresowanymi stronami zapewniały 
wkład w budowanie zaufania wśród 
obywateli w odniesieniu do oceny i 
klasyfikacji ryzyka;

Or. en



AM\1220385PL.docx 85/99 PE662.046v01-00

PL

Poprawka 136
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Ivan Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. przypomina, że AI i inne 
technologie cyfrowe są zawsze 
opracowywane w kontekście 
międzynarodowym; zwraca uwagę, że 
niejasne i fragmentaryczne regulacje będą 
skłaniać przedsiębiorstwa do 
opracowywania swoich produktów i usług 
poza Europą; podkreśla znaczenie 
swobodnego transgranicznego przepływu 
danych; popiera cel Komisji, jakim jest 
uwzględnienie nieuzasadnionych 
przeszkód dla międzynarodowego 
przepływu danych, a także ograniczeń 
doświadczanych przez europejskie 
przedsiębiorstwa w państwach trzecich;

Or. en

Poprawka 137
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. uważa, że dane biometryczne 
należy sklasyfikować do najwyższej 
kategorii na skali poziomu ryzyka 
zaproponowanej przez Komisję, biorąc 
pod uwagę ich szczególny i wyjątkowo 
wrażliwy charakter, a także ich 
potencjalnie niewłaściwe wykorzystanie; 
zdecydowanie uważa, że wykorzystanie 
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danych biometrycznych powinno podlegać 
specjalnym zabezpieczeniom, takim jak 
świadoma i wyraźna zgoda właściciela, 
który powinien mieć prawo do dostępu do 
skutecznych środków zaradczych w 
przypadku niewłaściwego wykorzystania 
takich danych;

Or. en

Poprawka 138
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. domaga się zabezpieczeń 
gwarantujących ciągłą kontrolę 
algorytmów ze strony człowieka oraz 
zapewniających wdrożenie odpowiednich i 
skutecznych mechanizmów dochodzenia 
roszczeń; w tym względzie domaga się 
zapewnienia pełnej możliwości 
kontrolowania algorytmów; domaga się 
zakazu stosowania algorytmów 
rozpoznawania twarzy ze względu na dużą 
szkodę, jaką mogą wywoływać względem 
praw podstawowych osób fizycznych;

Or. en

Poprawka 139
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. zauważa, że technologie oparte na 
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danych, w tym AI, stają się dominującą 
siłą w gospodarce cyfrowej; stwierdza, że 
wszelkie ramy regulacyjne będą musiały 
uwzględnić kwestię produkcji i 
wykorzystania, interoperacyjności, 
dostępu do danych i ich wymiany, zmiany 
kwalifikacji siły roboczej i zarządzania 
danymi, w szczególności w MŚP;

Or. en

Poprawka 140
Nicola Beer

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. podkreśla, że istniejące regulacje w 
obszarach o znaczeniu krytycznym, takich 
jak przemysł motoryzacyjny, finanse, 
opieka zdrowotna, lotnictwo i transport, 
powinny być stosowane, gdy tylko jest to 
możliwe; sugeruje, że regulacje te 
powinny być poddawane przeglądowi i 
aktualizowane w razie konieczności, aby 
uwzględniać najnowsze osiągnięcia 
technologiczne;

Or. en

Poprawka 141
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11b. apeluje do Komisji o ustalenie 
poziomu ryzyka sektorów, biorąc pod 
uwagę niewymierne ryzyko oraz 
zwracając szczególną uwagę na 
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identyfikację i charakterystykę 
zagrożenia, ocenę prawdopodobieństwa 
jego wystąpienia i charakterystykę ryzyka; 
wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej 
uwagi na dokładną ocenę wszystkich 
niepewności oraz przygotowanie 
przejrzystego sprawozdania na ich temat, 
nawet jeśli nie można ich modelować ani 
wyrazić ilościowo; apeluje do Komisji o 
zastosowanie wymogów etycznych 
przedstawionych przez grupę ekspertów 
wysokiego szczebla na poziomie 
zarządzania ryzykiem oraz do rozważenia 
potrzeby wprowadzenia podejścia 
ostrożnościowego do wysokiego poziomu 
ryzyka lub potencjalnie nieodwracalnego 
ryzyka;

Or. en

Poprawka 142
Nicola Beer

Projekt opinii
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11b. sugeruje, by AI była rozróżniana 
według kategorii przypadków użycia; 
sugeruje, że nowe przypadki użycia, które 
nie są objęte istniejącymi regulacjami, 
powinny być klasyfikowane według ich 
potencjalnego ryzyka, w oparciu o jasne i 
przejrzyste ramy; domaga się, by tylko 
systemy AI, które są obarczone wysokim 
ryzykiem, były przedmiotem potencjalnych 
regulacji;

Or. en

Poprawka 143
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov
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Projekt opinii
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11b. popiera utworzenie „ekosystemu 
zaufania” zgodnie z białą księgą Komisji 
w sprawie AI, aby zachęcać obywateli do 
stosowania sztucznej inteligencji oraz 
oferować przedsiębiorstwom i 
organizacjom publicznym pewność prawa 
umożliwiającą innowacyjność z 
wykorzystaniem AI;

Or. en

Poprawka 144
Nicola Beer

Projekt opinii
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11c. uważa, że konieczne jest 
stworzenie ekosystemu, który umożliwia 
opracowanie, w ramach badań nad AI 
prowadzonych przez instytucje publiczne i 
prywatne, nowej generacji AI w 
regulacyjnym środowisku testowym, co 
pozwoliłoby na prowadzenie badań nad AI 
nawet w przypadkach użycia obarczonych 
potencjalnie wysokim ryzykiem;

Or. en

Poprawka 145
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 12
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Projekt opinii Poprawka

12. wzywa do utworzenia Agencji ds. 
Przełomowych Innowacji Europejskich, 
która skupi się na badaniach pierwszego 
etapu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 146
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. wzywa do utworzenia Agencji ds. 
Przełomowych Innowacji Europejskich, 
która skupi się na badaniach pierwszego 
etapu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 147
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. wzywa do utworzenia Agencji ds. 
Przełomowych Innowacji Europejskich, 
która skupi się na badaniach pierwszego 
etapu.

12. podkreśla, że suwerenność i 
strategiczna autonomia Unii wymagają 
ogromnych inwestycji w badania i 
innowacje, w szczególności w wysokiej 
jakości publiczne badania i rozwój oraz 
innowacje, zwłaszcza w obszarze 
kluczowych technologii prorozwojowych i 
przełomowych innowacyjnych rozwiązań; 
przypomina, że państwa członkowskie 
muszą wywiązać się z zobowiązania do 
inwestowania 3 % swojego PKB w 
badania i rozwój, aby zapewnić 
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strategiczną autonomię Unii w obszarze 
cyfrowym; wzywa do utworzenia Agencji 
ds. Przełomowych Innowacji Europejskich, 
która skupi się na badaniach pierwszego 
etapu;

Or. en

Poprawka 148
Nicola Beer

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. wzywa do utworzenia Agencji ds. 
Przełomowych Innowacji Europejskich, 
która skupi się na badaniach pierwszego 
etapu.

12. wzywa do utworzenia Agencji ds. 
Przełomowych Innowacji Europejskich, 
która skupi się na badaniach pierwszego 
etapu; w tym kontekście bardzo docenia 
plany dalszego rozwoju Europejskiej Rady 
ds. Innowacji w ramach programu 
„Horyzont” na lata 2021–2027 do pełnej 
Rady oferującej punkt kompleksowej 
obsługi dla przedsiębiorstw typu start-up, 
zapewniającej udoskonalone instrumenty 
finansowania i usługi rozwoju 
działalności, w oparciu o wnioski 
wyciągnięte na etapie pilotażowym;

Or. en

Poprawka 149
Paolo Borchia
w imieniu grupy ID

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. wzywa do utworzenia Agencji ds. 
Przełomowych Innowacji Europejskich, 
która skupi się na badaniach pierwszego 
etapu.

12. wzywa do odroczenia oceny 
rzeczywistej potrzeby utworzenia Agencji 
ds. Przełomowych Innowacji Europejskich, 
która skupi się na badaniach pierwszego 
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etapu, do czasu osiągnięcia wyższego 
poziomu zaawansowania tej technologii, 
oraz do pełnego wykorzystania funduszy 
na wsparcie dla MŚP.

Or. it

Poprawka 150
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. podkreśla, że cyberbezpieczeństwo 
stanowi zasadniczy element transformacji 
cyfrowej unijnego przemysłu i 
społeczeństwa; podkreśla, że ochrona sieci 
i zasadniczej infrastruktury ma kluczowe 
znaczenie i że należy podjąć zdecydowane 
działania i przyjąć najwyższe normy 
cyberbezpieczeństwa, aby zapobiec 
naruszeniom bezpieczeństwa, wyciekowi i 
zatruwaniu danych, cyberatakom i 
niewłaściwemu wykorzystywaniu danych 
osobowych; podkreśla, że skuteczna 
ochrona wymaga współpracy instytucji 
unijnych i krajowych ze wsparciem 
ENISA, aby zapewnić bezpieczeństwo, 
integralność, odporność i zrównoważenie 
infrastruktury krytycznej i sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności sieci 5G; 
domaga się wdrożenia skoordynowanego 
podejścia opartego na odpowiednich 
kluczowych środkach zalecanych w 
unijnym zestawie narzędzi na potrzeby 
cyberbezpieczeństwa sieci 5G, aby 
uwzględnić wyzwania dla bezpieczeństwa 
związane z tymi technologiami oraz 
zidentyfikować skuteczne wspólne 
metodyki i narzędzia, aby łagodzić ryzyko 
związane z sieciami 5G; podkreśla 
znaczenie europejskiej suwerenności 
technologicznej w odniesieniu do 
cyberbezpieczeństwa przyszłych sieci 
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łączności elektronicznej; wzywa do 
zastosowania, w razie konieczności, 
wszystkich odpowiednich ograniczeń 
względem obarczonych wysokim ryzykiem 
dostawców kluczowych aktywów 
zdefiniowanych jako krytyczne i wrażliwe 
w unijnych skoordynowanych ocenach 
ryzyka; potwierdza znaczenie 
uwzględnienia przez państwa 
członkowskie potrzeby dywersyfikacji 
dostawców, aby uniknąć poważnej 
zależności od jednego dostawcy lub 
ograniczyć taką zależność; wzywa Komisję 
do przeanalizowania zastosowania 
opartych na łańcuchach bloków 
protokołów cyberbezpieczeństwa i 
aplikacji, aby zwiększyć odporność, 
niezawodność i solidność infrastruktury 
AI;

Or. en

Poprawka 151
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozważenia utworzenia 
europejskiej agencji regulacyjnej ds. AI i 
podejmowania decyzji w oparciu o 
algorytmy, której zadania obejmowałyby 
1) kontrolę zastosowań AI w systemach 
wywierających duży wpływ w celu 
zatwierdzania lub odrzucania 
zaproponowanych zastosowań 
podejmowania decyzji w oparciu o 
algorytmy w bardzo wrażliwych lub 
krytycznych dla bezpieczeństwa obszarach 
zastosowań (na przykład prywatna opieka 
zdrowotna), 2) analizowanie 
podejrzewanych przypadków naruszeń 
praw przez systemy podejmowania decyzji 
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w oparciu o algorytmy, zarówno w 
indywidualnych przypadkach (na przykład 
pojedyncze, odbiegające od norm wyniki), 
jak i statystycznych schematach 
podejmowania decyzji (na przykład 
dyskryminująca stronniczość), 3) ocenę 
zgodności z zaproponowanymi wymogami 
etycznymi oraz przeprowadzanie 
okresowych przeglądów i kontroli kwestii 
etycznych;

Or. en

Poprawka 152
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. domaga się unikania promowania 
modelu biznesowego opartego na 
ograniczaniu dostępu do danych i wiedzy, 
który jest szczególnie szkodliwy dla MŚP; 
w związku z tym ostrzega przed 
opowiadaniem się za nowymi 
ograniczeniami związanymi z prawami 
własności intelektualnej i 
wykorzystywaniem tajemnic 
przedsiębiorstwa jako bariery, 
jednocześnie popierając usuwanie 
ograniczeń względem baz danych i 
zapewniając, by dane publiczne 
zachowywały swój otwarty charakter i nie 
mogły być prywatyzowane; przypomina, że 
zgodnie z pierwszą oceną dyrektywy 
96/9/WE w sprawie ochrony prawnej baz 
danych wprowadzenie nowego „prawa sui 
generis” doprowadziło do ograniczenia 
produkcji europejskich baz danych; w 
związku z tym zachęca Komisję do 
uchylenia dyrektywy 96/9/WE;

Or. en
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Poprawka 153
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Eva Kaili, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. podkreśla, że UE kontynuuje swoją 
współpracę międzynarodową w zakresie 
AI z państwami i globalnymi podmiotami 
o podobnych poglądach w oparciu o 
unijne zasady i wartości; wzywa Komisję 
do ścisłego monitorowania 
międzynarodowych równych warunków 
działania w dziedzinie rozwoju i 
wdrażania AI;

Or. en

Poprawka 154
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12b. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
rozszerzenia przez Komisję sektorowego 
zakresu usług objętych zasadami 
cyberbezpieczeństwa bloku oraz 
ustanowienia jasnych wymogów w celu 
określenia, które podmioty mają być 
objęte sektorami, do których zastosowanie 
mają zasady bezpieczeństwa sieci i 
informacji, w ramach przeglądu 
dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci 
i informacji; podkreśla potrzebę 
przekształcenia dyrektywy w 
rozporządzenie, aby rozwiązać problem 
fragmentacji występujący w państwach 
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członkowskich, stawić czoła zwiększonym 
cyberzagrożeniom w całym bloku oraz 
zmniejszyć różnice we wdrażaniu przez 
państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 155
Eva Kaili

Projekt opinii
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12b. zdecydowanie zaleca, by platformy 
egzekwowały domyślną ochronę 
prywatności oferującą użytkownikom 
więcej opcji plików cookie zamiast jedynie 
ich akceptowania lub odrzucania oraz nie 
odmawiały nikomu dostępu do strony lub 
aplikacji; jest zdania, że aplikacje 
powinny oferować konsumentom więcej 
opcji podczas żądania dostępu do usług 
pomocniczych (mikrofony lub kamery 
itd.), bez ograniczania takich opcji do 
„włączenia i wyłączenia” i zawsze z 
uwzględnieniem opcji „podczas 
korzystania z aplikacji”; sugeruje, że 
platformy i strony trzecie opracowujące 
lub wdrażające systemy oparte na AI 
powinny być poddawane kontroli w całym 
cyklu życia takich systemów;

Or. en

Poprawka 156
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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12b. domaga się dalszego poparcia dla 
europejskiego rozporządzenia w sprawie 
konkurencyjności handlu, z 
zapewnieniem, by europejski rynek był 
aktywny, wysoce konkurencyjny i odporny 
na zagraniczne przejęcia;

Or. en

Poprawka 157
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12c. dostrzega, że zwiększone 
wykorzystanie produktów i urządzeń 
przemysłowych podłączonych do internetu 
będzie źródłem nowego ryzyka dla 
prywatności, informacji i 
cyberbezpieczeństwa; wskazuje, że 
przepisy Unii w sprawie bezpieczeństwa 
produktów nie przewidują w ujęciu 
ogólnym szczególnych obowiązkowych 
wymogów zasadniczych przeciwko 
cyberzagrożeniom wpływającym na 
bezpieczeństwo użytkowników; podkreśla, 
że cyberbezpieczeństwo powinno stanowić 
zasadniczy wymóg w innowacjach 
produktowych, procesach produkcyjnych i 
rozwojowych, w tym na etapie 
projektowania (uwzględnianie 
bezpieczeństwa na etapie projektowania), 
oraz powinno być zapewniane przez nowe 
normy cyberbezpieczeństwa w całym cyklu 
życia produktu i w całym jego łańcuchu 
dostaw; podkreśla, że należy rozważyć 
jasne przepisy w tym względzie w zakresie 
odpowiedniego prawa Unii w celu 
dopilnowania, by szybkie 
upowszechnianie tych produktów szło w 
parze z odpowiednimi gwarancjami 
bezpieczeństwa i prywatności, aby 
zapewnić lepszą ochronę użytkowników i 
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większą pewność prawa;

Or. en

Poprawka 158
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12c. domaga się dalszego wsparcia 
procedur monitorowania na potrzeby 
dalszych inwestycji, poddając specjalnej 
kontroli przejęcia przedsiębiorstw 
technologicznych, w tym typu start-up;

Or. en

Poprawka 159
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 12 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12d. podkreśla, że aby czerpać pełne 
korzyści z cyfryzacji, Unia musi zająć się 
kwestią alfabetyzmu cyfrowego i 
umiejętności cyfrowych dla wszystkich; 
podkreśla, że duże nierówności społeczne i 
wykluczenie społeczne są głównym 
powodem kluczowych wyzwań w sektorze 
AI; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by dostosowały środki 
kształtujące transformację cyfrową UE do 
celów Unii w dziedzinie równości płci; 
przypomina o potrzebie uwzględnienia 
zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn 
w obszarze nauk przyrodniczych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
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(STEM), w którym kobiety nadal są 
niedostatecznie reprezentowane; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiedniego finansowania 
na rzecz programów ukierunkowanych na 
przyciągnięcie kobiet do nauki i pracy w 
obszarze STEM, do opracowania strategii 
mających na celu zwiększenie włączenia 
cyfrowego kobiet w obszarach związanych 
ze STEM, AI oraz sektorem badań i 
innowacji, a także do przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia w celu 
uwzględnienia zróżnicowania sytuacji 
kobiet i mężczyzn na wszystkich 
poziomach kształcenia i zatrudnienia w 
sektorze cyfrowym;

Or. en

Poprawka 160
Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 12 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12e. dostrzega, że sektor pozarządowy 
odgrywa zasadniczą rolę w transformacji 
cyfrowej społeczeństwa UE, gdyż stanowi 
ważną część europejskiej gospodarki i 
rynku cyfrowego wspierającą akceptację, 
włączenie, ograniczanie ubóstwa, 
równość, ochronę praw oraz redukcję 
szkód;

Or. en


