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Amendamentul 1
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că Europa poate să 
joace cu adevărat rolul de lider; ia act de 
faptul că la orizont se profilează un al 
doilea val de digitalizare; subliniază că o 
abordare comună a Uniunii poate 
transforma Europa în regiunea cea mai 
inovatoare din lume până în 2030;

1. subliniază că UE trebuie să își 
asigure suveranitatea digitală și 
autonomia strategică în domeniul digital 
prin asumarea unui rol de lider în 
dezvoltarea și utilizarea unor tehnologii și 
aplicații IA de încredere și centrate pe 
factorul uman, care aduc beneficii 
oamenilor și societății în ansamblu, 
asigurând în același timp un nivel ridicat 
de transparență, protecție a datelor, 
standarde etice, protecție a drepturilor 
digitale și fundamentale și definirea de 
standarde internaționale în aceste 
domenii; ia act de faptul că la orizont se 
profilează un al doilea val de digitalizare, 
bazată pe date industriale; subliniază că o 
abordare comună și sustenabilă a Uniunii 
în ceea ce privește tehnologiile creează un 
avantaj concurențial și poate transforma 
Europa în regiunea cea mai inovatoare din 
lume până în 2030, prin dezvoltarea și 
implementarea de tehnologii și aplicații 
IA de vârf, transparente, etice și sigure, 
bazate pe valorile Uniunii; subliniază că 
abordarea decalajului digital și a 
alfabetizării digitale reprezintă cheia prin 
care Europa se poate situa în fruntea 
acestui al doilea val de digitalizare; 
subliniază că UE poate valorifica pe 
deplin beneficiile tehnologiilor IA doar 
dacă acestea sunt disponibile și accesibile 
pentru toți;

Or. en

Amendamentul 2
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că Europa poate să joace 
cu adevărat rolul de lider; ia act de faptul 
că la orizont se profilează un al doilea val 
de digitalizare; subliniază că o abordare 
comună a Uniunii poate transforma 
Europa în regiunea cea mai inovatoare din 
lume până în 2030;

1. subliniază că Europa poate să joace 
cu adevărat rolul de lider în tranziția 
digitală; ia act de faptul că la orizont se 
profilează un al doilea val de digitalizare; 
subliniază că o abordare comună a Uniunii 
poate contribui la transformarea Europei 
în regiunea cea mai competitivă și mai 
inovatoare, respectată în întreaga lume, 
până în 2030;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că Europa poate să joace 
cu adevărat rolul de lider; ia act de faptul 
că la orizont se profilează un al doilea val 
de digitalizare; subliniază că o abordare 
comună a Uniunii poate transforma Europa 
în regiunea cea mai inovatoare din lume 
până în 2030;

1. subliniază că Europa poate să joace 
cu adevărat rolul de lider; stabilește 
obiectivul ambițios de a transforma UE în 
lider mondial în domeniul inovării 
digitale și al dezvoltării inteligenței 
artificiale (IA); ia act de faptul că la 
orizont se profilează un al doilea val de 
digitalizare; subliniază că o abordare 
comună a Uniunii poate transforma Europa 
în regiunea cea mai inovatoare din lume 
până în 2030; subliniază că transformarea 
digitală cuprinde toate domeniile de 
politică și este, prin însăși natura sa, 
nelimitată; evidențiază că implementarea 
IA de către sectoarele economice 
europene este esențială pentru creșterea 
economică și pentru inovare, crește 
nivelul de securitate și reziliență și 
consolidează relevanța geopolitică și 



AM\1220385RO.docx 5/98 PE662.046v01-00

RO

strategică a UE;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că Europa poate să joace 
cu adevărat rolul de lider; ia act de faptul 
că la orizont se profilează un al doilea val 
de digitalizare; subliniază că o abordare 
comună a Uniunii poate transforma Europa 
în regiunea cea mai inovatoare din lume 
până în 2030;

1. subliniază că Europa poate să joace 
cu adevărat rolul de lider; ia act de faptul 
că la orizont se profilează un al doilea val 
de digitalizare; subliniază că o abordare 
comună a Uniunii poate transforma Europa 
în regiunea cea mai inovatoare din lume 
până în 2030; subliniază că revoluția 
digitală trebuie să contribuie la 
dezvoltarea durabilă și să ofere beneficii 
tuturor cetățenilor, păstrând totodată un 
echilibru între dimensiunea economică, 
etică și de mediu; recunoaște, de 
asemenea, că IA este un motor al 
transformării sustenabile;

Or. en

Amendamentul 5
Ivo Hristov, Carlos Zorrinho

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că Europa poate să joace 
cu adevărat rolul de lider; ia act de faptul 
că la orizont se profilează un al doilea val 
de digitalizare; subliniază că o abordare 
comună a Uniunii poate transforma Europa 
în regiunea cea mai inovatoare din lume 

1. subliniază că Europa poate să joace 
cu adevărat rolul de lider; ia act de faptul 
că la orizont se profilează un al doilea val 
de digitalizare; subliniază că o abordare 
comună a Uniunii poate transforma Europa 
în regiunea cea mai inovatoare din lume 
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până în 2030; până în 2030; reamintește, în acest sens, 
necesitatea de a aborda de urgență 
decalajul digital existent între mediul 
urban și cel rural;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recomandă ca Europa să analizeze 
provocările pentru consumatori generate 
de IA și să actualizeze standardele UE în 
materie de drepturi ale consumatorilor 
astfel încât acestea să fie adecvate 
secolului XXI; consideră, prin urmare, că 
trebuie să se instituie un certificat 
european de conformitate a IA cu 
principiile etice, pentru a asigura 
încrederea cetățenilor europeni în IA; 
consideră că acest certificat ar trebui să 
fie acordat de o organizație de certificare 
publică și independentă, după o evaluare 
detaliată a conformității cu cerințele etice 
prezentate de Grupul de experți la nivel 
înalt privind IA; propune ca criteriile de 
certificare și cerințele pentru evaluarea 
conformității să fie definite de acest 
organism în cooperare cu Comisia și cu 
statele membre; propune să se instituie 
mecanisme de certificare și de audit 
pentru prelucrarea automată a datelor și 
tehnicile decizionale automate atât la 
nivel național, cât și la nivelul UE, pentru 
a asigura conformitatea acestora cu 
principiile și valorile etice; consideră că 
monitorizarea conformității ar trebui să 
fie proporțională cu natura și gradul de 
risc ale utilizării aplicației sau sistemului 
de inteligență artificială;

Or. en
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Amendamentul 7
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că fragmentarea pieței 
împiedică întreprinderile să se extindă 
rapid și să creeze sinergii și economii de 
scară; subliniază că o mai bună 
armonizare, cu un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor în toate statele 
membre, este, de asemenea, cel mai bun 
mod de a câștiga încrederea europenilor 
atunci când utilizează servicii 
transfrontaliere de cumpărare de produse 
și de a facilita dezvoltarea tehnologiilor; 
reamintește că, potrivit estimărilor 
Serviciului de Cercetare al Parlamentului 
European, incluse în studiul său intitulat 
„Costs of non-Europe in the Single 
Market” („Costurile non-Europei pe piața 
unică”), finalizarea pieței unice ar atrage 
câștiguri economice cuprinse între 651 de 
miliarde EUR și 1 100 de miliarde EUR 
pe an, echivalentul unui interval de 5 %-
8,63 % din PIB-ul UE;

Or. en

Amendamentul 8
Mikuláš Peksa
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia să evalueze 
impactul schimbului de date asupra 
mediului și infrastructurile necesare 
pentru a asigura o implementare digitală 
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sustenabilă, în conformitate cu Pactul 
verde; subliniază că, în pofida actualului 
nivel ridicat al emisiilor de carbon 
generat de dezvoltarea, implementarea și 
utilizarea inteligenței artificiale, a 
roboticii și a tehnologiilor conexe, 
inclusiv a deciziilor automatizate și a 
învățării automate, aceste tehnologii pot 
contribui la reducerea amprentei de 
mediu actuale a sectorului TIC; solicită 
introducerea unui indice al 
sustenabilității digitale al UE pe baza unei 
analize a ciclurilor de viață ale 
produselor;

Or. en

Amendamentul 9
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. evidențiază necesitatea de a 
sprijini în continuare adoptarea de către 
sectorul public și industria UE, în special 
de către IMM-uri și întreprinderile nou-
înființate, a tehnologiilor digitale 
avansate și conexe, în special a calculului 
de înaltă performanță, a inteligenței 
artificiale, a securității cibernetice, 
precum și a altor tehnologii de vârf și ale 
viitorului, cum ar fi tehnologiile 
registrelor distribuite;

Or. en

Amendamentul 10
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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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită ca conectivitatea digitală 
să fie considerată un element esențial de 
abordat; invită Comisia să abordeze de 
urgență decalajul digital existent și să 
analizeze impactul tehnologiilor digitale 
asupra accesului inegal la tehnologie, a 
fenomenului depopulării și a 
discrepanțelor în materie de conectivitate 
între statele membre;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. evidențiază că, dintre cele trei 
obiective esențiale definite în 
comunicarea intitulată „Conturarea 
viitorului digital al Europei”, 
competitivitatea digitală și creșterea 
economică sunt condiții preliminare de 
neînlocuit pentru construirea unei 
societăți deschise, democratice și 
sustenabile, propulsată de o tehnologie 
care funcționează în favoarea oamenilor;

Or. en

Amendamentul 12
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
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Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. salută cele șapte principii esențiale 
și obiectivele propuse de statele membre 
în Declarația de la Berlin privind 
societatea digitală și guvernarea digitală 
bazată pe valori, care reprezintă un pas 
important către modernizarea digitală 
echitabilă, incluzivă și cooperantă a 
sectorului public, precum și angajamentul 
statelor membre de a consolida 
participarea digitală și incluziunea 
digitală, astfel încât să încurajeze o 
transformare digitală bazată pe valori, 
promovând drepturile fundamentale și 
valorile democratice, încurajând 
capacitarea și alfabetizarea digitală și 
asigurând securitatea, sustenabilitatea și 
suveranitatea tehnologică în sfera 
digitală; evidențiază că autoritățile 
publice și instituțiile statelor membre 
trebuie să dea un exemplu, consolidând 
principiile Uniunii Europene prin 
punerea în aplicare a principiilor 
Declarației de la Berlin în sfera digitală; 
invită Comisia să sprijine, să promoveze și 
să extindă principiile și obiectivele 
Declarației de la Berlin prin inițiative 
politice la nivel european; invită Comisia 
să sprijine realizarea acestor principii 
esențiale și punerea în aplicare a 
acțiunilor și măsurilor prin intermediul 
fondurilor puse la dispoziție de cadrul 
financiar multianual (CFM) și de 
instrumentul Next Generation EU 
(NGEU) pentru transformarea digitală;

Or. en

Amendamentul 13
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Bușoi, Ioan-Rareș 
Bogdan, Ivan Štefanec, Riho Terras

Proiect de aviz
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Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. invită Comisia să adopte o 
abordare echilibrată, bazată pe principiul 
subsidiarității și al neutralității 
tehnologice și pe evaluări de impact 
detaliate atunci când prezintă 
multitudinea de inițiative legislative și de 
altă natură descrise în comunicarea 
intitulată „Conturarea viitorului digital al 
Europei”;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că conturarea unui 
sector digital echitabil trebuie să meargă 
mână în mână cu aspectele educaționale, 
socializarea, condițiile de muncă 
echitabile, echilibrul între viața 
profesională și cea privată, democrația, 
buna guvernanță și servicii publice 
puternice;

Or. en

Amendamentul 15
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

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

1c. recunoaște că încrederea este 
esențială pentru dezvoltarea și 
implementarea tehnologiilor și aplicațiilor 
IA; subliniază că cerințele de 
reglementare clare trebuie să asigure 
transparența algoritmică a tehnologiilor 
și aplicațiilor IA, care presupun adesea 
riscuri potențiale, cum ar fi efectele 
opace, de tip „cutie neagră”, ale 
proceselor decizionale și seturile de date 
părtinitoare; subliniază că algoritmii de 
tip „cutie neagră”, care presupun luarea 
unor decizii inexplicabile, sunt 
inacceptabili în orice sector, și în special 
într-un context în care procesul decizional 
generat de IA are impact asupra unor 
situații de viață și de moarte, iar 
consecințele unei erori algoritmice ar 
putea fi grave; subliniază că trasabilitatea 
sistemelor IA ar trebui să fie asigurată și 
că ar trebui asigurate, de asemenea, 
inteligibilitatea procesului decizional 
algoritmic și supravegherea umană, în 
special în ceea ce privește aplicațiile IA cu 
grad ridicat de risc; reamintește că 
oamenii trebuie să poată întotdeauna să 
revizuiască și să anuleze deciziile 
automatizate;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că reglementările UE 
privind datele și IA ar trebui să aibă ca 
scop construirea unei piețe unice digitale 
fără frontiere și a unei societăți și 
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economii a datelor care să fie competitive, 
favorabile inovației, centrate pe factorul 
uman, fiabile și sigure și să sprijine 
dezvoltarea și implementarea IA, accesul 
la date, interoperabilitatea și 
portabilitatea datelor; subliniază 
importanța dreptului la viață privată, a 
libertăților civile, a protecției persoanelor 
cu privire la prelucrarea datelor și a 
informațiilor cu caracter personal și a 
securității cibernetice;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că știința, inovarea și 
cercetarea și dezvoltarea vor fi 
indispensabile pentru atingerea 
obiectivelor transformării digitale 
incluzive și suveranității digitale 
europene;

Or. en

Amendamentul 18
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. subliniază că această a treia 
revoluție industrială va depinde de 
materiile prime, la fel cum prima revoluție 
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s-a bazat pe cărbune, iar a doua pe petrol; 
observă că, într-un scenariu de cerere 
ridicată, UE ar avea nevoie de 18 ori mai 
mult litiu până în 2030 și de 60 ori mai 
mult până în 2050; subliniază că cererea 
de materii prime va crește abrupt și că 
industriile din UE trebuie să aplice un 
mecanism obligatoriu de diligență; 
subliniază că activitățile de minerit din 
țările terțe pot fi sursa unei poluări 
intense, care afectează calitatea apei, a 
aerului și a solurilor și generează 
defrișări și declinul biodiversității; 
subliniază că autonomia strategică este 
deosebit de relevantă în domeniul 
digitalizării și al IA; subliniază că 
localizarea datelor în UE este foarte 
importantă pentru autonomia sa 
strategică și pentru reducerea emisiilor 
din UE;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. reamintește Comisiei 
angajamentele sale față de principiul 
numărului constant și față de reducerea 
sarcinii de reglementare; remarcă faptul 
că viitoarele propuneri legislative trebuie 
să abordeze atât fragmentarea pieței unice 
digitale, cât și volumul de birocrație și 
incertitudinea în materie de reglementare 
cu care se confruntă în prezent industria 
și inovatorii din Europa; subliniază 
importanța unor procese clare de 
aprobare pe piață și a unor politici de 
acces pe piață la nivel european;
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Or. en

Amendamentul 20
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. recunoaște complexitatea sferei 
digitale și impactul amplu al procesului 
de digitalizare asupra societății, 
economiei și mediului din UE, precum și 
necesitatea unui dialog cuprinzător 
ex ante și a unui control democratic 
pentru a dezvolta principii, cadre și 
instrumente care combat pericolele 
potențiale asociate acestor tehnologii, cu 
respectarea deplină a drepturilor omului, 
și pentru a combate dezinformarea și 
tehnofobia; solicită consolidarea 
dialogului privind politica digitală cu 
cetățenii pentru a promova coeziunea 
socială și participarea activă a societății 
civile la discursul politic democratic;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. ia act de agențiile și mecanismele 
de reglementare și de supraveghere care 
sunt deja instituite în sectoare precum 
asistența medicală, producția și 
transporturile; consideră că este nevoie 
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atât de consolidarea autorităților de 
reglementare specifice sectorului, cât și de 
o abordare orizontală complementară; 
subliniază importanța strategiilor și a 
abordărilor specifice industriei;

Or. en

Amendamentul 22
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 1 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1f. recunoaște că există așteptarea ca 
5G să creeze noi oportunități pentru 
cetățeni și întreprinderi, prin navigare, 
streaming și descărcare mai rapide, 
precum și printr-o conectivitate mai bună, 
ceea ce va juca un rol fundamental în 
realizarea unei societăți europene a 
gigabiților până în 2025; regretă totuși că 
Comisia nu a reușit să realizeze până 
acum un raport ex ante de evaluare a 
impactului 5G asupra sănătății și 
mediului, în ciuda avertismentelor 
reiterate de mulți membri ai comunității 
științifice; subliniază necesitatea de a 
reuni cercetători din diferite discipline, în 
special medicină și fizică sau inginerie, 
pentru a efectua cercetări suplimentare 
asupra efectelor potențiale ale 5G; 
reamintește că UE ar trebui să își respecte 
propriile angajamente prin exercitarea 
principiului precauției în ceea ce privește 
implementarea viitoare a 5G în întregul 
bloc comunitar, ceea ce presupune luarea 
unor măsuri preventive în caz de 
incertitudine sau de risc potențial; 
subliniază că o dezbatere amplă și 
incluzivă va contribui în cele din urmă la 
câștigarea încrederii cetățenilor cu privire 
la acțiunile întreprinse pentru dezvoltarea 
continuă a rețelelor mobile; solicită o 
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strategie de comunicare a UE care să 
ofere cetățenilor UE informații fiabile, 
precum și campanii de sensibilizare cu 
privire la 5G și CEM; subliniază că este 
important să se contracareze răspândirea 
dezinformării legate de rețelele 5G, în 
special afirmațiile false potrivit cărora 
astfel de rețele ar fi legate de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 23
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 1 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1g. subliniază că calitatea seturilor de 
date utilizate este esențială pentru 
performanța tehnologiilor IA; este 
îngrijorat de riscurile de prejudecăți și 
discriminare în dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea tehnologiilor 
IA, în special în sectoarele cu risc ridicat; 
subliniază că prejudecățile inerente 
seturilor de date subiacente tind să 
crească treptat și, astfel, să perpetueze și 
să amplifice discriminarea existentă 
construită la nivel social împotriva 
femeilor, a minorităților etnice sau a 
comunităților rasiale; invită Comisia și 
statele membre să ia toate măsurile 
posibile pentru a evita astfel de 
prejudecăți și pentru a asigura protecția 
deplină a drepturilor fundamentale; 
subliniază că respectivele seturi de date ar 
trebui să poată fi auditate de autoritățile 
de supraveghere naționale ori de câte ori 
li se solicită acestora din urmă să asigure 
conformitatea lor cu standarde clar de 
calitate; subliniază că infrastructura de 
supraveghere umană trebuie dezvoltată 
înainte de implementarea tehnologiilor IA 
în sectoare cu risc ridicat, în special în 
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domeniul sănătății, și trebuie să includă 
experți în egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 24
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că Uniunea dispune de 
un sector extrem de puternic al IMM-
urilor; reamintește că acest al doilea val de 
digitalizare ar putea duce la o dezvoltare 
industrială puternică a IMM-urilor; solicită 
să fie stabilit un obiectiv de 500 de 
unicorni digitali în termen de 10 ani;

2. recunoaște că IMM-urile sunt 
coloana vertebrală a economiei europene 
și joacă un rol esențial în dezvoltarea și 
implementarea digitalizării industriilor, 
economiei și societății din Uniune; 
reamintește că acest al doilea val de 
digitalizare ar putea duce la o dezvoltare 
industrială puternică a IMM-urilor; regretă 
că doar 17 % dintre IMM-uri au reușit 
până în prezent să integreze cu succes 
tehnologia digitală în întreprinderile lor; 
solicită Comisiei să sprijine în continuare 
centrele europene de inovare digitală, 
care ar putea constitui o modalitate 
eficace de reducere a decalajului digital, 
și anume prin susținerea IMM-urilor și a 
întreprinderilor nou-înființate în procesul 
de simplificare a accesului la finanțare și 
de utilizare a tehnologiei digitale pentru 
a-și îmbunătăți operațiunile comerciale, 
procesele de producție, produsele și 
serviciile, precum și prin sprijinirea 
testării, a corelării, a cartografierii 
industriei, prin furnizarea de formare și 
informații comerciale, prin creșterea 
gradului de conștientizare, prin sprijinirea 
dezvoltării standardelor și a rețelelor; 
subliniază că rețeaua centrelor europene 
de inovare digitală ar trebui să asigure o 
acoperire geografică extinsă în întreaga 
Europă, inclusiv în regiunile îndepărtate, 
rurale și insulare; subliniază că trebuie 
lărgită paleta de oportunități pentru 
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IMM-urile care doresc să își mărească 
capacitatea de a adopta tehnologii 
inovatoare și trebuie reduse discrepanțele 
în materie de capacități și infrastructuri 
digitale care afectează orașele mai mici, 
zonele rurale și regiunile îndepărtate; 
sugerează că, asemenea integrării 
aspectelor legate de schimbările climatice, 
ar putea fi elaborată o foaie de parcurs 
digitală, pentru a planifica tranziția 
digitală într-un mod corect și redistributiv 
pentru întreprinderi și teritorii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că Uniunea dispune de 
un sector extrem de puternic al IMM-
urilor; reamintește că acest al doilea val de 
digitalizare ar putea duce la o dezvoltare 
industrială puternică a IMM-urilor; solicită 
să fie stabilit un obiectiv de 500 de 
unicorni digitali în termen de 10 ani;

2. recunoaște că Uniunea dispune de 
un sector extrem de puternic al IMM-
urilor; remarcă faptul că succesul 
transformării digitale a IMM-urilor 
europene este vital pentru creșterea 
economică, crearea de locuri de muncă și 
coeziunea socială; reamintește că acest al 
doilea val de digitalizare ar putea duce la o 
dezvoltare industrială puternică a IMM-
urilor; solicită să se adopte măsuri 
cuprinzătoare, precum accesul la 
finanțare, introducerea vizei UE de 
pornire pentru întreprinderi nou-
înființate și reducerea sarcinii de 
reglementare, pentru a facilita mai 
eficient dezvoltarea unicornilor digitali în 
Europa; precizează că aceste măsuri ar 
trebui dezvoltate prin dialog constant cu 
părțile interesate relevante;

Or. en
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Amendamentul 26
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că Uniunea dispune de 
un sector extrem de puternic al IMM-
urilor; reamintește că acest al doilea val de 
digitalizare ar putea duce la o dezvoltare 
industrială puternică a IMM-urilor; solicită 
să fie stabilit un obiectiv de 500 de 
unicorni digitali în termen de 10 ani;

2. recunoaște că Uniunea dispune de 
un sector extrem de puternic al IMM-
urilor, care formează coloana vertebrală a 
economiei și a competitivității UE; 
reamintește că acest al doilea val de 
digitalizare ar putea duce la o dezvoltare 
industrială puternică a IMM-urilor; 
evidențiază că este important să se 
sprijine apariția unui număr semnificativ 
de unicorni digitali în termen de 10 ani;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că Uniunea dispune de 
un sector extrem de puternic al IMM-
urilor; reamintește că acest al doilea val de 
digitalizare ar putea duce la o dezvoltare 
industrială puternică a IMM-urilor; solicită 
să fie stabilit un obiectiv de 500 de 
unicorni digitali în termen de 10 ani;

2. recunoaște că Uniunea dispune de 
un sector extrem de puternic al IMM-
urilor; reamintește că acest al doilea val de 
digitalizare ar putea duce la o dezvoltare 
industrială puternică a IMM-urilor; 
subliniază că este necesar să se accelereze 
digitalizarea IMM-urilor și să li se ofere 
acestora sprijin pentru a depăși 
obstacolele din calea adoptării aplicațiilor 
IA; solicită să fie stabilit un obiectiv de 
500 de unicorni digitali în termen de 10 
ani;

Or. en
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Amendamentul 28
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că Uniunea dispune de 
un sector extrem de puternic al IMM-
urilor; reamintește că acest al doilea val de 
digitalizare ar putea duce la o dezvoltare 
industrială puternică a IMM-urilor; solicită 
să fie stabilit un obiectiv de 500 de 
unicorni digitali în termen de 10 ani;

2. recunoaște că Uniunea dispune de 
un sector extrem de puternic al IMM-
urilor; reamintește că acest al doilea val de 
digitalizare ar putea duce la o dezvoltare 
industrială puternică a IMM-urilor; solicită 
să fie stabilit un obiectiv de 500 de 
unicorni digitali în termen de 10 ani;

recunoaște că IMM-urile reprezintă 
coloane vertebrală și viitorul economiei 
europene; recunoaște rolul IMM-urilor în 
calificarea, recalificarea și perfecționarea 
angajaților;
solicită ca orice nou act legislativ și 
reglementare să reducă sarcina 
administrativă suportată de 
întreprinderile mici și mijlocii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că orice propuneri 
legislative legate de domeniul digital ar 
trebui să se bazeze pe o evaluare 
aprofundată a impactului, pentru a evita o 
sarcină administrativă sau de 
reglementare inutilă, care ar putea 
împiedica apariția întreprinderilor de tip 
„unicorn”, a startup-urilor și a IMM-
urilor de înaltă tehnologie în Europa, cu 



PE662.046v01-00 22/98 AM\1220385RO.docx

RO

scopul de a le valorifica potențialul la 
nivel global; invită, prin urmare, Comisia 
să prezinte o analiză comparativă a 
cadrului de reglementare din țările terțe;

Or. en

Amendamentul 30
Mikuláš Peksa
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că IMM-urile și alți 
actori economici ar trebui să utilizeze 
cooperarea cât mai mult posibil, 
acționând într-un ecosistem care aduce 
beneficii cetățenilor și poate sprijini 
creșterea; consideră că utilizarea 
aplicațiilor cu sursă deschisă reprezintă o 
cale către transformarea digitală deschisă 
și sustenabilă, atât prin intermediul 
software-ului, cât și al hardware-ului cu 
sursă deschisă, progresând către 
autonomia strategică europeană în 
domeniul digital;

Or. en

Amendamentul 31
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută propunerea Comisiei de act 
legislativ privind serviciile digitale și de 
act legislativ privind piețele digitale, care 
include o reformă ambițioasă a spațiului 
digital, un set cuprinzător de norme noi 



AM\1220385RO.docx 23/98 PE662.046v01-00

RO

pentru toate serviciile digitale, inclusiv 
pentru platformele de comunicare socială, 
piețele online și alte platforme online care 
funcționează în Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recunoaște că sectoarele mai puțin 
mature din punct de vedere digital se 
confruntă cu obstacole interne și externe 
deopotrivă în calea adoptării IA, care 
trebuie identificate în mod clar; 
subliniază că, în cea mai mare parte și în 
special pentru IMM-uri, obstacolele în 
calea adoptării IA sunt similare cu cele 
care împiedică digitalizarea;

Or. en

Amendamentul 33
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

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că dezvoltarea IA în UE 
trebuie să rămână „centrată pe factorul 
uman”, iar oamenii ar trebui să fie 
întotdeauna responsabili pentru luarea 
deciziilor; subliniază că, atunci când 
cetățenii interacționează cu un sistem 
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automatizat, ar trebui să aibă întotdeauna 
posibilitatea controlului uman, pentru a 
se asigura că o decizie automatizată poate 
fi verificată și corectată; subliniază că, 
pentru ca cetățenii să înțeleagă, să 
examineze, să supravegheze decizia luată 
și să aibă încredere în ea, transparența 
sistemelor IA și logica algoritmilor sunt 
extrem de importante atunci când 
tehnologia este utilizată în cadrul 
serviciilor publice;

Or. en

Amendamentul 34
Mikuláš Peksa
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că o economie 
inovatoare și competitivă a datelor se 
bazează pe deschidere; subliniază, în 
acest context, că este necesar să se evite 
blocajul la nivelul furnizorului de servicii 
sau blocajul tehnologic pentru procesele 
de colectare a datelor publice și solicită ca 
toate procesele de achiziții publice și toate 
programele de finanțare ale Uniunii să 
includă accesul la date deschise, cerințe 
obligatorii de interoperabilitate și 
portabilitate, precum și să promoveze 
utilizarea de software și hardware cu 
sursă deschisă;

Or. en

Amendamentul 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
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Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază că dezvoltarea și 
implementarea cu succes a IA în Europa 
depinde de creșterea disponibilității 
datelor de înaltă calitate; subliniază că 
utilizarea seturilor de date părtinitoare 
poate duce în mod involuntar la aplicații 
IA părtinitoare și remarcă în special 
riscul reproducerii prejudecăților în 
materie de gen, cultură, etnie, statut 
social, dizabilități sau orientare sexuală; 
subliniază că este necesar să se 
recunoască și să se abordeze toate 
prejudecățile din sistemele bazate pe date, 
atât în dezvoltarea, cât și în utilizarea 
acestora;

Or. en

Amendamentul 36
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 oferă oportunitatea de a 
accelera digitalizarea; solicită stimulente 
financiare pentru IMM-urile care doresc să 
intre pe piețele noi;

3. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 oferă oportunitatea de a 
accelera digitalizarea;

solicită, prin urmare, accelerarea 
finalizării pieței unice digitale: prin 
promovarea unei rețele în bandă largă a 
gigabiților la nivel european; prin 
dezvoltarea în continuare a legislației 
existente privind protecția datelor într-o 
legislație modernă privind datele, care, în 
același timp, să permită implementarea 
viitoare a unor tehnologii digitale și 
modele de afaceri inovatoare și să 
protejeze drepturile personale ale 
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cetățenilor; prin garantarea dreptului la 
criptarea datelor cetățenilor pentru a 
proteja datele care pot fi obținute prin 
activități străine de colectare de informații 
sau atacuri cibernetice; prin încurajarea 
în continuare a securității cibernetice pe 
baza sprijinirii unei strategii europene de 
cercetare în domeniul informaticii 
cuantice, pentru a putea garanta criptarea 
sigură a datelor în viitor și pentru a 
investi în securitatea cibernetică a 
sistemelor și tehnologiilor care susțin 
internetul în sine și sistemele în rețea 
derivate din acesta;
solicită stimulente financiare pentru IMM-
urile care doresc să intre pe piețele noi;

subliniază importanța comerțului și a 
globalizării pentru prosperitate și pace; 
prin urmare, solicită să se depună eforturi 
pentru a se asigura faptul că pandemia de 
COVID-19 nu conduce la o 
renaționalizare a comerțului și, în 
consecință, propune un plan de acțiune 
care să ajute întreprinderile europene să 
devină active din punct de vedere 
geografic pe noi piețe;

Or. en

Amendamentul 37
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 oferă oportunitatea de a 
accelera digitalizarea; solicită stimulente 
financiare pentru IMM-urile care doresc să 
intre pe piețele noi;

3. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 oferă oportunitatea de a crește 
reziliența lanțurilor de aprovizionare din 
UE și de a accelera diseminarea 
tehnologiilor și digitalizarea industriilor, 
economiei și societății din Uniune; 
subliniază totuși că pandemia de COVID-
19 a expus, de asemenea, decalajul digital 
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dintre țările UE și dintre grupuri sociale 
din aceeași țară, punând mulți cetățeni în 
pericolul de a rămâne în urmă în tranziția 
către o societate digitalizată; subliniază că 
nivelul de digitalizare al industriei UE 
variază de la un sector la altul, în special 
între domeniile de înaltă tehnologie și cele 
mai tradiționale, precum și între state 
membre și între regiuni; solicită 
stimulente financiare pentru IMM-urile 
care doresc să intre pe piețele noi; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la 
dificultățile de accesare a liniilor de 
finanțare ale BEI cu care se confruntă 
majoritatea IMM-urilor și a 
întreprinderilor nou-înființate, în special 
cele cu capitalizare limitată, și solicită ca 
cerințele privind accesul să țină seama de 
necesitatea îmbunătățirii capacităților 
digitale și în materie de IA ale IMM-
urilor; reamintește importanța 
programului Europa digitală și a altor 
programe ale UE, cum ar fi Orizont 
Europa, în îmbunătățirea capacităților 
digitale și în materie de IA ale IMM-
urilor și în accelerarea adoptării 
tehnologiilor IA în industriile UE;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 oferă oportunitatea de a 
accelera digitalizarea; solicită stimulente 
financiare pentru IMM-urile care doresc să 
intre pe piețele noi;

3. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 oferă oportunitatea de a 
accelera digitalizarea; solicită stimulente 
financiare pentru IMM-urile care doresc să 
intre pe piețele noi; solicită cadre noi și 
deschise de acces la date pentru IMM-
urile și întreprinderile nou-înființate 
europene, pentru a le sprijini creșterea 
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prin facilitarea antrenării, testării și 
dezvoltării sistemelor și aplicațiilor bazate 
pe IA; solicită o digitalizare incluzivă a 
societăților noastre, care să servească 
intereselor cetățenilor, ținând seama de 
aspecte legate de accesibilitate și prețuri 
abordabile; solicită acțiuni coordonate 
pentru a aborda decalajul digital din 
Europa, care s-a accentuat ca urmare a 
pandemiei de COVID-19, și pentru o 
modernizare digitală echitabilă și 
cooperantă a sectorului public, care să 
vizeze o transformare digitală bazată pe 
valori prin promovarea drepturilor 
fundamentale și a valorilor democratice;

Or. en

Amendamentul 39
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Bușoi, Ioan-Rareș Bogdan, Angelika 
Niebler, Ivan Štefanec, Riho Terras

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 oferă oportunitatea de a 
accelera digitalizarea; solicită stimulente 
financiare pentru IMM-urile care doresc să 
intre pe piețele noi;

3. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 oferă oportunitatea de a 
accelera digitalizarea; solicită parteneriate 
public-privat și stimulente financiare 
pentru IMM-urile, întreprinderile cu 
capitalizare medie și întreprinderile nou-
înființate digitale și inovatoare care doresc 
să intre pe piețele noi; solicită 
consolidarea centrelor europene de 
inovare digitală și o strategie mai clară 
pentru acestea, pentru a contribui la 
adoptarea pe scară largă a noilor 
tehnologii de către IMM-uri; recunoaște 
potențialul intermediarilor din 
ecosistemul IMM-urilor, precum 
contabilii, camerele de comerț și experții 
în asigurări, care pot contribui la 
promovarea tranziției digitale a IMM-
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urilor;

Or. en

Amendamentul 40
Ivo Hristov, Carlos Zorrinho

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 oferă oportunitatea de a 
accelera digitalizarea; solicită stimulente 
financiare pentru IMM-urile care doresc să 
intre pe piețele noi;

3. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 oferă oportunitatea de a 
accelera digitalizarea, consolidând 
totodată activități de importanță strategică 
pentru Uniune în ceea ce privește 
infrastructura critică, inclusiv tehnologia 
de securitate cibernetică, cercetarea și 
prevenirea riscurilor, în contextul 
implementării rețelelor 5G; solicită 
stimulente financiare pentru IMM-urile 
care doresc să intre pe piețele noi;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 oferă oportunitatea de a 
accelera digitalizarea; solicită stimulente 
financiare pentru IMM-urile care doresc să 
intre pe piețele noi;

3. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 oferă oportunitatea de a 
accelera digitalizarea; solicită stimulente 
financiare pentru IMM-urile care doresc să 
intre pe piețele noi; recunoaște 
îngrijorarea că întreprinderile mari au 
capacități mai bune de a valorifica 
oportunitățile oferite de IA, care ar putea 
duce la o concentrare excesivă pe piață a 
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întreprinderilor mari și a celor 
multinaționale;

Or. en

Amendamentul 42
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 oferă oportunitatea de a 
accelera digitalizarea; solicită stimulente 
financiare pentru IMM-urile care doresc să 
intre pe piețele noi;

3. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 împreună cu răspunsul 
financiar specific al UE oferă 
oportunitatea de a accelera digitalizarea; 
solicită stimulente financiare pentru IMM-
urile tradiționale și inovatoare care doresc 
să intre pe piețele noi;

Or. it

Amendamentul 43
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 oferă oportunitatea de a 
accelera digitalizarea; solicită stimulente 
financiare pentru IMM-urile care doresc să 
intre pe piețele noi;

3. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 oferă oportunitatea de a 
accelera digitalizarea; subliniază 
importanța stimulentelor financiare și a 
oportunităților create prin diferite 
programe UE pentru IMM-urile care 
doresc să intre pe piețele noi;

Or. en

Amendamentul 44
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Patrizia Toia, Eva Kaili

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 oferă oportunitatea de a 
accelera digitalizarea; solicită stimulente 
financiare pentru IMM-urile care doresc să 
intre pe piețele noi;

3. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 oferă oportunitatea de a 
accelera digitalizarea; solicită stimulente 
financiare pentru IMM-uri, întreprinderi 
nou-înființate și societăți și entități din 
economia socială care doresc să intre pe 
piețele noi;

Or. en

Amendamentul 45
Mikuláš Peksa
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că permiterea 
schimbului de seturi de date esențiale și 
bine definite și accesul la acestea vor fi 
esențiale pentru a debloca pe deplin 
potențialul Pactului verde; invită Comisia 
să evalueze ce seturi de date sunt esențiale 
pentru tranziția ecologică, în contextul 
produselor și al serviciilor sustenabile, 
printre altele, în domeniul fabricării de 
produse, al transporturilor, al carbonului, 
al energiei și al impactului asupra 
biodiversității, precum și manipularea lor 
la sfârșitul ciclului de viață; invită 
Comisia să ia în considerare extinderea 
domeniului de aplicare al seturilor de date 
cu valoare ridicată, definit în Directiva 
(UE) 2019/1024 privind datele deschise 
pentru actorii privați;

Or. en
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Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recunoaște că UE a rămas în urmă 
în competiția globală pentru IA; 
subliniază că axarea pe servicii pentru 
cetățeni și întreprinderi creează un 
segment pe piața mondială în care UE 
poate conduce, respectând principiile și 
valorile sale structurale, inclusiv 
identitatea noastră digitală, care se 
concentrează pe respectarea drepturilor 
fundamentale, pe aspecte etice puternice, 
pe garanții juridice și răspundere, 
protejând astfel societățile noastre 
democratice și pe cetățenii noștri;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că dezechilibrele 
actuale existente pe piață între 
platformele cu rol de controlare a fluxului 
de informație și IMM-uri și accesul 
limitat la date continuă să creeze 
provocări pentru IMM-urile europene; 
evidențiază necesitatea de a extinde 
accesul IMM-urilor la date; solicită 
facilitarea unei abordări a practicilor de 
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schimb de date pe o bază predominant 
voluntară, inclusiv furnizarea de 
stimulente pentru a permite schimbul de 
date;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. ia act de faptul că investițiile în 
calculul de înaltă performanță (HPC) 
sunt esențiale pentru a valorifica pe 
deplin potențialul IA și al altor tehnologii 
emergente; subliniază rolul conectivității, 
în special conectivitatea la nivel de gigabit 
facilitată de infrastructuri 5G și prin 
fibră, ca element de bază vital pentru o 
societate digitală competitivă; solicită 
reducerea decalajului în materie de 
investiții în conectivitate prin Next 
Generation EU, precum și prin finanțare 
națională și privată, pentru a completa 
investițiile insuficiente mobilizate de UE 
în cadrul financiar multianual (CFM) 
pentru perioada 2021-2027;

Or. en

Amendamentul 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

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

3b. solicită Comisiei să elaboreze 
norme inovatoare și proporționale pentru 
o societate digitală fiabilă, asigurându-se 
că aceasta este pe deplin incluzivă, 
echitabilă și accesibilă pentru toți;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază că implementarea 
rețelelor de capacitate foarte mare, cum 
ar fi 5G, va crea noi modalități de lucru în 
domenii precum producția, transporturile, 
industria autovehiculelor și asistența 
medicală, permițând atât o productivitate 
sporită, cât și experiențe de utilizare 
complet noi; remarcă faptul că rețelele cu 
capacitate foarte mare vor permite 
Europei să facă un salt cantitativ, 
beneficiind de un întreg ecosistem de 
tehnologii, cum ar fi virtualizarea, 
tehnologia de tip cloud computing, 
tehnica de calcul la margine, inteligența 
artificială, învățarea automată, 
segmentarea rețelei și automatizarea;

Or. en

Amendamentul 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

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

3c. subliniază că avem nevoie de un 
cadru juridic european privind IA, 
robotica și tehnologiile conexe, care să 
abordeze principiile etice și drepturile 
fundamentale în ceea ce privește 
dezvoltarea, implementarea și utilizarea 
acestora; remarcă faptul că un astfel de 
cadru ar trebui să convină asupra 
standardelor etice și tehnice pentru a 
reglementa utilizarea noilor tehnologii, 
cum ar fi IA;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. subliniază că produsele și 
serviciile IA pot oferi experiențe diferite 
unor consumatori diferiți; subliniază 
importanța diversității de gen și etnice în 
carierele din domeniul digital, necesară 
pentru a realiza produse și servicii digitale 
care să abordeze și să reprezinte pe deplin 
setul divers de experiențe și nevoi ale 
consumatorilor europeni;

Or. en

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

Proiect de aviz
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Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită crearea unor zone 
economice digitale speciale pentru a 
promova schimbările structurale și a crea 
nuclee de dezvoltare pentru noi structuri 
economice digitale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 54
Mikuláš Peksa
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită crearea unor zone 
economice digitale speciale pentru a 
promova schimbările structurale și a crea 
nuclee de dezvoltare pentru noi structuri 
economice digitale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 55
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită crearea unor zone 
economice digitale speciale pentru a 
promova schimbările structurale și a crea 
nuclee de dezvoltare pentru noi structuri 
economice digitale;

4. solicită crearea unor zone 
economice digitale speciale pentru a 
promova schimbările structurale și a crea 
nuclee de dezvoltare pentru noi structuri 
economice digitale;

propune, prin urmare, crearea unei zone 
speciale a UE pentru întreprinderile nou-
înființate, cu mai puțină birocrație, 
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infrastructură excelentă, un regim special 
de impozitare, un mediu în care să existe 
„spații de testare în materie de 
reglementare” și un sprijin optim pentru 
cercetarea de top;
propune să se acorde burse integrale cu 
scopul de a reuni cele mai strălucite minți 
din Europa și de la nivel mondial pentru a 
stimula inovarea, dezvoltarea 
tehnologiilor și prosperitatea viitoare; 
consideră că acesta este elementul în care 
rezidă oportunitățile viitoare, în special 
pentru regiunile mai slabe din punct de 
vedere economic ale Europei;

Or. en

Amendamentul 56
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită crearea unor zone 
economice digitale speciale pentru a 
promova schimbările structurale și a crea 
nuclee de dezvoltare pentru noi structuri 
economice digitale;

4. solicită crearea unor zone 
economice digitale speciale pentru a 
promova schimbările structurale și a crea 
nuclee de dezvoltare pentru noi structuri 
economice digitale, menținând totodată 
condițiile de stimulare valabile în aceeași 
măsură pentru toate teritoriile UE;

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită crearea unor zone 4. solicită crearea unor zone 
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economice digitale speciale pentru a 
promova schimbările structurale și a crea 
nuclee de dezvoltare pentru noi structuri 
economice digitale;

economice digitale speciale pentru a 
promova schimbările structurale și a crea 
nuclee de dezvoltare pentru noi structuri 
economice digitale în întreaga Europă, cu 
scopul de a sprijini o tranziție digitală 
rapidă;

Or. en

Amendamentul 58
Mikuláš Peksa
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că este urgent să se 
stimuleze accesul la datele care sunt 
blocate în prezent în sectorul privat, 
asigurându-se totodată că utilizarea 
banilor publici conduce întotdeauna la 
date publice; solicită, în acest sens, 
instituirea principiului „la bani publici, 
date publice” și solicită introducerea de 
stimulente menite să ofere IMM-urilor 
acces la datele fără caracter personal 
produse de alte părți interesate private, 
într-un proces voluntar și reciproc 
avantajos;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că conectivitatea și 
securitatea cibernetică adaptate 
exigențelor viitorului reprezintă o condiție 
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prealabilă pentru reușita Uniunii în 
tranziția digitală;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să înceteze să 
finanțeze marile întreprinderi și să 
distribuie fondurile rămase la întâmplare; 
solicită ca cei mai buni să fie aleși și 
susținuți pentru a se dezvolta; sugerează 
să se acorde prioritate viitoarelor domenii 
ale structurilor economice digitale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 61
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să înceteze să 
finanțeze marile întreprinderi și să 
distribuie fondurile rămase la întâmplare; 
solicită ca cei mai buni să fie aleși și 
susținuți pentru a se dezvolta; sugerează 
să se acorde prioritate viitoarelor domenii 
ale structurilor economice digitale;

5. invită Comisia să acorde prioritate 
finanțării IMM-urilor; reamintește, în 
acest sens, că întreprinderile cu 
capitalizare medie și întreprinderile mai 
mari contribuie la crearea unui lanț 
valoric pentru IMM-uri;

Or. en
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Amendamentul 62
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să înceteze să 
finanțeze marile întreprinderi și să 
distribuie fondurile rămase la întâmplare; 
solicită ca cei mai buni să fie aleși și 
susținuți pentru a se dezvolta; sugerează să 
se acorde prioritate viitoarelor domenii ale 
structurilor economice digitale;

5. invită Comisia să înceteze să 
finanțeze marile întreprinderi și să 
distribuie fondurile rămase la întâmplare; 
solicită ca beneficiarii să fie aleși și 
susținuți pentru a se dezvolta; sugerează să 
se acorde prioritate viitoarelor domenii ale 
structurilor economice digitale; recunoaște 
că încă există diferențe semnificative între 
întreprinderile mari și IMM-uri în ceea ce 
privește integrarea tehnologiilor digitale 
în activitatea lor comercială; regretă lipsa 
actuală de capacitate de inovare din 
cadrul IMM-urilor, cauzată de lipsa 
capitalului de risc necesar, de costurile și 
complexitatea procedurilor 
administrative, precum și de lipsa 
competențelor adecvate și dificultatea de a 
accede la informații; sugerează, în acest 
sens, să se ia măsuri pentru a crește 
accesul IMM-urilor la credite, inclusiv al 
microîntreprinderilor și al startup-urilor;

Or. en

Amendamentul 63
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să înceteze să 
finanțeze marile întreprinderi și să 
distribuie fondurile rămase la întâmplare; 
solicită ca cei mai buni să fie aleși și 
susținuți pentru a se dezvolta; sugerează să 

5. invită Comisia să înceteze să 
finanțeze marile întreprinderi și să 
distribuie fondurile rămase în funcție de o 
ordine de prioritate analizată metodic; 
solicită ca cei mai buni să fie aleși în 
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se acorde prioritate viitoarelor domenii ale 
structurilor economice digitale;

funcție de valoarea preconizată calculată 
prin metodele convenționale de evaluare a 
capitalului întreprinderilor nou-înființate 
și să fie susținuți pentru a se dezvolta; 
sugerează să se acorde prioritate viitoarelor 
domenii ale structurilor economice 
digitale;

Or. it

Amendamentul 64
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să înceteze să 
finanțeze marile întreprinderi și să 
distribuie fondurile rămase la întâmplare; 
solicită ca cei mai buni să fie aleși și 
susținuți pentru a se dezvolta; sugerează să 
se acorde prioritate viitoarelor domenii ale 
structurilor economice digitale;

5. invită Comisia să înceteze să 
finanțeze marile întreprinderi și să 
distribuie fondurile rămase la întâmplare; 
subliniază că marile companii și 
platforme din domeniul tehnologic care 
au statut strategic pe piața unică digitală 
își pot valorifica pozițiile nu numai în 
ceea ce privește piața, ci și în ceea ce 
privește accesul la date și controlul 
acestora, ceea ce conduce la o posibilă 
concentrare a inovării în materie de IA și 
la viitoare dezechilibre pe piața unică 
digitală; solicită ca cei mai buni să fie aleși 
și susținuți pentru a se dezvolta; sugerează 
să se acorde prioritate viitoarelor domenii 
ale structurilor economice digitale; 
subliniază necesitatea de a sprijini IMM-
urile astfel încât acestea să stăpânească 
tranziția dublă către sustenabilitate și 
digitalizare, garantând că acestea au 
acces la competențele, expertiza și 
finanțarea potrivite; subliniază că este 
necesar ca acest sprijin să aibă acoperire 
geografică în întreaga Europă, inclusiv în 
regiunile îndepărtate, rurale și insulare, și 
să consolideze capacitățile digitale și 
infrastructura în regiuni mai mici, de la 
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periferia Europei;

Or. en

Amendamentul 65
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să înceteze să 
finanțeze marile întreprinderi și să 
distribuie fondurile rămase la întâmplare; 
solicită ca cei mai buni să fie aleși și 
susținuți pentru a se dezvolta; sugerează să 
se acorde prioritate viitoarelor domenii ale 
structurilor economice digitale;

5. invită Comisia să înceteze să 
finanțeze marile întreprinderi și să 
distribuie fondurile rămase la întâmplare; 
solicită ca cei mai buni să fie aleși și 
susținuți pentru a se dezvolta; sugerează să 
se acorde prioritate viitoarelor domenii ale 
structurilor economice digitale;

consideră că actuala politică de finanțare 
trebuie dezvoltată în continuare mai 
eficient și trebuie să depășească orice 
gândire compartimentată în ceea ce 
privește finanțarea cercetării;

Or. en

Amendamentul 66
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că turismul este un 
sector economic strategic pentru Europa, 
întrucât generează peste 10 % din PIB-ul 
european și reprezintă peste 9 % din 
numărul total de locuri de muncă din UE; 
constată totuși că acesta rămâne unul 
dintre sectoarele cel mai puțin digitalizate 
din Uniune și că are un mare potențial 
neexploatat de transformare digitală; 
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subliniază necesitatea unor investiții 
suplimentare în instrumente și tehnici 
inteligente, care pot îmbunătăți experiența 
consumatorilor și pot încuraja tranziția 
către un ecosistem turistic mai digitalizat 
și mai sustenabil, printre altele 
îmbunătățind gestionarea destinațiilor în 
beneficiul societăților, economiilor și 
turiștilor locali, contribuind la 
direcționarea fluxurilor turistice către 
regiuni mai puțin dezvoltate și către 
perioade din afara sezonului de vârf și 
asigurând o pregătire și o gestionare mai 
bună a crizelor, cum ar fi pandemiile, 
condițiile meteorologice extreme și alte 
dezastre naturale sau provocate de om; 
subliniază că eforturile coordonate de a 
încuraja o cultură digitală inovatoare în 
IMM-urile din turism, care reprezintă 
90 % din ecosistemul turistic, sunt vitale 
pentru a asigura competitivitatea pe plan 
mondial a Europei ca destinație turistică; 
reamintește importanța îmbunătățirii 
accesului la tehnologiile digitale și a 
susținerii programelor destinate IMM-
urilor din sectoarele culturale și creative, 
care sunt strâns legate de turism; regretă 
că Comisia nu a inclus turismul în 
strategia europeană privind datele și 
consideră că includerea acestui sector în 
Legea privind guvernanța datelor ar 
permite întreprinderilor din domeniul 
turismului să se angajeze pe deplin în 
procesul de inovare și digitalizare; 
consideră că digitalizarea patrimoniului 
cultural ar crea sinergii utile și 
avantajoase cu sectorul turistic; 
subliniază că transformarea digitală din 
sectorul turistic ar trebui să protejeze 
calitatea serviciilor din sector, cum ar fi 
serviciile furnizate de ghizi turistici 
calificați, care sunt înlocuiți în mod 
ilegal, în unele cazuri, de economia 
colaborativă, și invită Comisia să 
abordeze în mod eficace această problemă 
la nivel european;

Or. en
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Amendamentul 67
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. atrage atenția asupra utilizării, de 
către companiile big tech, a tehnologiilor 
predictive sau a tehnicilor de manipulare 
a percepției în scopuri comerciale și se 
angajează să se asigure că datele sensibile 
cu caracter personal, datele privind 
tranzacțiile și metadatele nu vor fi 
utilizate pentru profit de către marile 
corporații fără ca cetățenii să fie 
informați și fără ca aceștia să-și fi 
exprimat în mod clar consimțământul; 
solicită clasificarea acestor tehnici în 
categoria cea mai înaltă a ierarhiei 
riscurilor propusă de Comisie, având în 
vedere natura lor specifică și extrem de 
sensibilă, precum și potențialele utilizări 
abuzive; solicită Comitetului european 
pentru protecția datelor să emită orientări 
cu privire la acest aspect și subliniază 
necesitatea protejării transparenței 
algoritmice a tehnologiilor și aplicațiilor 
IA; subliniază necesitatea stabilirii unui 
sistem cuprinzător de trasabilitate a 
sistemelor IA, care să fie plasat sub 
supraveghere umană, să fie ușor de 
înțeles de către consumatori și să 
satisfacă așteptările rezonabile ale 
persoanelor vizate;

Or. en

Amendamentul 68
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Bușoi, Ioan-Rareș 
Bogdan, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Riho Terras
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se pună capăt exodului 
întreprinderilor nou-înființate care nu 
primesc finanțare ulterioară în Europa, ci 
în altă parte;

6. subliniază lipsa fondurilor 
europene cu capital de risc, rolul 
disproporționat de mare al entităților 
publice în finanțarea existentă în prezent 
și diferențele semnificative în materie de 
ecosisteme de startup-uri și finanțare 
disponibilă între statele membre; solicită o 
abordare europeană cuprinzătoare, 
bazată pe fiscalitate competitivă și pe 
reglementări favorabile investitorilor, 
pentru a asigura accesul la finanțare 
pentru startup-urile europene 
promițătoare, în toate etapele de creștere;

Or. en

Amendamentul 69
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se pună capăt exodului 
întreprinderilor nou-înființate care nu 
primesc finanțare ulterioară în Europa, ci 
în altă parte;

6. solicită să se evalueze cu mai 
multă atenție piața întreprinderilor nou-
înființate pentru a evita ca cele mai bune 
experiențe noi să se dezvolte în afara 
teritoriului european;

Or. it

Amendamentul 70
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se pună capăt exodului 
întreprinderilor nou-înființate care nu 
primesc finanțare ulterioară în Europa, ci în 
altă parte;

6. solicită să se pună capăt exodului 
întreprinderilor nou-înființate care nu 
primesc finanțare ulterioară în Europa, ci în 
altă parte;

solicită îmbunătățirea cadrelor de 
impozitare pentru capitalul de risc în 
Europa;
solicită oprirea exodului întreprinderilor 
tinere din Europa, care părăsesc UE 
pentru că nu primesc finanțare după 
intrarea pe piață;

Or. en

Amendamentul 71
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se pună capăt exodului 
întreprinderilor nou-înființate care nu 
primesc finanțare ulterioară în Europa, ci în 
altă parte;

6. subliniază decalajul substanțial în 
materie de investiții cu care se confruntă 
inovațiile digitale, acesta reprezentând un 
obstacol important în calea extinderii cu 
succes a startup-urilor digitale; solicită să 
se pună capăt exodului întreprinderilor 
nou-înființate care nu primesc finanțare 
ulterioară în Europa, ci în altă parte; ia act 
de Inițiativa pentru inovare digitală și 
dezvoltarea societăților digitale, care 
înființează prima facilitate regională de 
investiții, vizând în mod specific inovațiile 
digitale și extinderea startup-urilor 
digitale în regiunea CESEE; solicită 
dezvoltarea unor inițiative similare ale UE 
care să urmărească valorificarea 
finanțărilor și a competențelor, 
îmbunătățirea finanțării și accesul la 
servicii de consultanță pentru faza 
incipientă, precum și extinderea startup-
urilor inovatoare din domeniul 
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tehnologiei avansate a informației, care 
prezintă risc ridicat, dar și un potențial 
ridicat de creștere, acordarea de asistență 
tehnică agențiilor publice, consolidarea 
capacității acestora de a proiecta, dezvolta 
și implementa programe de inovare 
digitală și consolidarea investițiilor 
strategice într-un mediu favorabil 
inovațiilor digitale și antreprenoriatului, 
cu accent pe proiecte de infrastructură 
digitală transfrontalieră și proiecte de 
dezvoltare a competențelor digitale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reiterează necesitatea de a 
exploata pe deplin toate facilitățile de 
finanțare și de a valorifica sinergiile 
create în favoarea tehnologiilor digitale 
de programele de finanțare ale UE, și 
anume de Orizont Europa, Europa 
digitală, MIE-Digital și Programul spațial 
al UE;

Or. en

Amendamentul 73
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită să se facă investiții masive 
în polurile de excelență;

7. solicită să se facă investiții masive 
în polurile de excelență;
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susține, prin urmare, propunerea 
Comisiei de a stimula înființarea unor 
centre de excelență și de testare pentru a 
dezvolta sinergiile și rețelele între centrele 
de cercetare IA, cu scopul de a promova 
excelența, de a atrage și a păstra cei mai 
buni cercetători și de a dezvolta nivelul 
tehnologiei;
propune ca, pe lângă centre, să se depună 
eforturi pentru crearea și sprijinirea unor 
structuri flexibile, construite în jurul unor 
rețele, bazate pe cooperarea dintre 
instituțiile de învățământ superior și 
industrie în domeniul dezvoltării 
inteligenței artificiale;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită să se facă investiții masive 
în polurile de excelență;

7. solicită să se facă investiții masive 
în polurile de excelență; solicită Comisiei 
să faciliteze dezvoltarea centrelor de 
inovare digitală în toate statele membre 
pentru a asigura consolidarea 
capacităților, schimbul de bune practici în 
materie de dezvoltare și implementare a 
IA și pentru a mobiliza cercetarea și 
inovarea de-a lungul întregului lanț 
valoric; recunoaște că astfel de centre de 
inovare digitală pot contribui, de 
asemenea, la îmbunătățirea accesului la 
talente și capacități de cercetare în 
domeniul IA;

Or. en
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Amendamentul 75
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Bușoi, Ioan-Rareș Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită să se facă investiții masive 
în polurile de excelență;

7. solicită să se facă investiții masive 
în polurile de excelență; invită Comisia și 
statele membre să încurajeze excelența 
europeană în cercetarea și dezvoltarea în 
domeniul IA prin creșterea investițiilor în 
cercetare și facilitarea cooperării 
suplimentare între întreprinderile 
inovatoare, învățământul superior și 
instituțiile de cercetare; recunoaște că 
partajarea și reutilizarea componentelor 
aplicațiilor IA promovează utilizarea și 
adoptarea soluțiilor bazate pe IA;

Or. en

Amendamentul 76
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită să se facă investiții masive 
în polurile de excelență;

7. solicită să se facă investiții masive 
în polurile de excelență, prin intermediul 
cărora inițiativele inteligente din cadrul 
industriei pot fi cercetate, dezvoltate, 
implementate și monitorizate într-un mod 
organizat și care poate fi urmărit;

Or. en

Amendamentul 77
Paolo Borchia
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în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită să se facă investiții masive 
în polurile de excelență;

7. solicită să se evalueze care sunt 
cele mai bune poluri în care să se 
investească în mod prioritar;

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. evidențiază necesitatea de a 
permite cercetări cuprinzătoare privind 
toate aplicațiile și tehnologiile IA; solicită 
soluții legislative, cum ar fi spațiile de 
testare în materie de reglementare, cu 
posibilitate de extindere în cazul 
proiectelor-pilot reușite, care să asigure 
dreptul, atât pentru instituțiile publice, cât 
și pentru cele private, la cercetarea și 
dezvoltarea IA pentru cazuri de utilizare 
cu risc potențial ridicat;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să inițieze dialoguri 
transsectoriale, acordând prioritate 
operatorilor din domeniul asistenței 
medicale, al administrațiilor din mediul 
rural și al administrației publice, pentru a 
prezenta un plan de acțiune menit să 
faciliteze dezvoltarea, cercetarea și 
adoptarea aplicațiilor IA;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază importanța cercetării 
științifice fundamentale privind bazele IA; 
constată că aplicațiile comerciale actuale 
de IA se bazează pe cercetări inițiate cu 
zeci de ani în urmă;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. solicită mai multe investiții în 
cercetare, inovare, în activitatea și 
comunitatea științifică, care este forța 
motrice a revoluției tehnologice și 
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digitale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită să se adopte măsuri pentru 
a pune capăt exodului de creiere și pentru 
a atrage cele mai strălucite minți în 
Uniune;

8. solicită îmbunătățirea condițiilor 
din ecosistemul digital al UE, compus din 
universități, centre de cercetare, 
incubatoare de afaceri și întreprinderi, 
pentru a preveni exodul de creiere din 
rândul experților europeni și pentru a 
atrage cele mai strălucite minți în Uniune;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită să se adopte măsuri pentru a 
pune capăt exodului de creiere și pentru a 
atrage cele mai strălucite minți în Uniune;

8. solicită să se adopte măsuri pentru a 
aborda exodul de creiere și pentru a atrage 
cele mai strălucite minți în Uniune, fără a 
aduce prejudicii sistemelor naționale ale 
pieței muncii și competențelor 
partenerilor sociali;

Or. en

Amendamentul 84
Paolo Borchia
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în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită să se adopte măsuri pentru a 
pune capăt exodului de creiere și pentru a 
atrage cele mai strălucite minți în Uniune;

8. solicită să se adopte măsuri pentru a 
pune capăt exodului de creiere în vederea 
valorificării capitalului uman reprezentat 
de cetățenii europeni, făcând astfel 
posibilă independența intelectuală și 
completând cadrul prin atragerea de 
experiență suplimentară de la persoane 
din țări din afara UE; de asemenea, 
solicită să se adopte măsuri pentru a atrage 
cele mai strălucite minți în Uniune;

Or. it

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită să se adopte măsuri pentru a 
pune capăt exodului de creiere și pentru a 
atrage cele mai strălucite minți în Uniune;

8. solicită să se adopte măsuri pentru a 
pune capăt exodului de creiere și pentru a 
atrage cele mai strălucite minți în Uniune; 
consideră că noua Agendă pentru 
competențe în Europa trebuie să abordeze 
provocările legate de adaptare și 
dezvoltarea de noi calificări, care să 
consolideze tranziția verde și pe cea 
digitală, inclusiv aspectele etice ale 
utilizării IA;

Or. en

Amendamentul 86
Elena Kountoura
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în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită să se adopte măsuri pentru a 
pune capăt exodului de creiere și pentru a 
atrage cele mai strălucite minți în Uniune;

8. solicită să se adopte măsuri și 
stimulente puternice pentru a pune capăt 
exodului de creiere și pentru a atrage cele 
mai strălucite minți în Uniune; recomandă 
să se facă investiții suficiente în 
cercetarea publică, în special în ceea ce 
privește salariile cercetătorilor;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. recunoaște necesitatea de a proteja 
cetățenii și lucrătorii care ar putea fi 
expuși riscului de strămutare din cauza 
IA; solicită Comisiei să dezvolte strategii 
de gestionare a tranziției digitale prin 
sprijinirea programelor de recalificare, 
îmbunătățirea învățământului 
profesional, asigurarea unui acces mai 
bun la talente și furnizarea unor 
programe de formare pe tot parcursul 
vieții pentru forța de muncă actuală și 
viitoare, cu accent special pe IMM-uri; 
constată că educația și transparența 
noilor tehnologii bazate pe date sunt 
importante pentru ca forța de muncă să 
înțeleagă implementarea echitabilă a 
acestora și să poată participa la ea; 
subliniază dreptul angajaților de a ști 
unde și cum sunt colectate datele lor; 
invită partenerii sociali să exploreze 
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potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
de a crește productivitatea sustenabilă și 
de a îmbunătăți bunăstarea forței de 
muncă, respectând totodată drepturile 
lucrătorilor, precum și de a investi în 
programe de sensibilizare și de 
alfabetizare digitală;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. sugerează că UE trebuie să 
asigure standarde minime privind condiții 
de muncă echitabile pentru lucrătorii pe 
platforme online, în conformitate cu 
Pilonul european al drepturilor sociale, 
ca o cerință necesară pentru a permite 
accesul platformelor de muncă online la 
piața unică digitală a UE; sugerează că 
UE ar trebui să introducă norme care să 
reglementeze digitalizarea crescândă a 
monitorizării la locul de muncă și, de 
asemenea, să introducă mecanisme și 
metodologii de evaluare a riscurilor 
relevante, care au crescut ca urmare a 
estompării din ce în ce mai prezente a 
limitei dintre mediul de birou și locuința 
personală; solicită UE să elaboreze 
acorduri de negociere colectivă și 
mecanisme de protecție generală pentru 
toți lucrătorii pe platforme online;

Or. en

Amendamentul 89
Mikuláš Peksa
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită evaluări ale impactului 
consecințelor unui viitor digital asupra 
oamenilor; reamintește că persoanele 
lipsite de competențe digitale sunt lăsate 
în urmă, iar infrastructura digitală nu 
poate evolua și funcționa fără operatori 
calificați; solicită atenuarea impactului 
negativ prin recalificare și perfecționare; 
subliniază că trebuie luată în considerare 
dimensiunea de gen, având în vedere 
reprezentarea insuficientă a femeilor în 
STIM și în companiile digitale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că potențialul de 
creștere al Europei va fi determinat de 
competențele digitale ale populației și ale 
întreprinderilor sale; ia act de lacunele în 
materie de competențe vizibile în prezent 
pe piața europeană a forței de muncă și 
de necesitatea de a acoperi aceste lacune 
prin perfecționare și recalificare; solicită 
o concentrare sporită asupra recalificării 
și perfecționării în materie de competențe 
și abilități digitale în cadrul sistemelor 
naționale de învățământ;

Or. en
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Amendamentul 91
Patrizia Toia, Eva Kaili

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită măsuri care vizează 
dezvoltarea și susținerea proiectelor și 
acțiunilor de formare pentru femei din 
sectorul digital, precum și a proiectelor și 
acțiunilor pentru încadrarea în muncă și 
dezvoltarea profesională a femeilor în 
sectorul digital;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. solicită o abordare a securității 
cibernetice la nivelul întregii societăți; 
subliniază că proiectarea noilor abordări 
ale securității cibernetice ar trebui să se 
bazeze pe reziliența și adaptabilitatea în 
fața presiunilor și a atacurilor; 
evidențiază rolul securității cibernetice de 
cadru în care totul trebuie să funcționeze 
în tandem, de la proiectarea și utilizarea 
sistemelor, la educarea și formarea 
cetățenilor; evidențiază necesitatea de a 
include elemente de securitate cibernetică 
în toate politicile sectoriale;

Or. en

Amendamentul 93
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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

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază că 90 % din locurile de 
muncă necesită competențe digitale de 
bază, însă 42 % din cetățenii UE nu dețin 
astfel de competențe1a;
_________________
1a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/digital-economy-and-society-
index-desi

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. solicită promovarea creării și 
extinderii cunoștințelor digitale și 
sprijinirea programelor de cercetare și a 
rețelelor create între universitățile 
europene pentru a ajuta întreprinderile și 
antreprenorii europeni să atragă cei mai 
buni profesioniști și să devină avangarda 
inovării digitale la nivel mondial; 
consideră că deficitul și neconcordanța de 
competențe pot fi prevenite prin 
îmbunătățirea și facilitarea conexiunilor 
dintre sistemele de educație și formare și 
nevoile întreprinderilor în materie de 
inovare;

Or. en



AM\1220385RO.docx 59/98 PE662.046v01-00

RO

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

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. sprijină pe deplin obiectivul 
Comisiei de a crește numărul de femei din 
sectorul tehnologic;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 8 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8d. subliniază că, pentru ca noul val 
de digitalizare să aibă succes, una dintre 
principalele provocări este aceea de a 
furniza suficiente competențe digitale 
sectorului digital european; reamintește 
că femeile sunt subreprezentate la toate 
nivelurile sectorului digital din Europa, 
de la studente (32 % la nivelul de licență, 
masterat sau echivalent) până la funcțiile 
academice de vârf (15 %), și că decalajul 
este maxim în ceea ce privește 
competențele de specialitate și încadrarea 
în muncă în sectorul TIC, unde doar 18 % 
dintre angajați sunt femei în UE2a;
_________________
2a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/digital-economy-
scoreboard-shows-women-europe-are-
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less-likely-work-or-be-skilled-ict

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. recunoaște că implementarea 
inteligenței artificiale (IA) este esențială 
pentru competitivitatea europeană în era 
digitală; subliniază că, pentru a facilita 
adoptarea IA în Europa, este necesară o 
abordare europeană comună pentru a evita 
fragmentarea pieței interne;

9. recunoaște că implementarea 
inteligenței artificiale (IA) este esențială 
pentru competitivitatea europeană în era 
digitală; subliniază că, pentru a facilita 
adoptarea IA în Europa, este necesară o 
abordare europeană comună pentru a evita 
fragmentarea pieței interne; solicită 
promovarea tehnologiilor IA care vizează 
îmbunătățirea serviciilor publice, 
aducând beneficii colective; subliniază că 
IA poate contribui la unificarea gândirii 
compartimentate, prin conectarea și 
eficientizarea serviciilor publice cu scopul 
de a îmbunătăți administrația în 
beneficiul cetățenilor și al 
întreprinderilor, precum și de a furniza 
baze de date în timp real pentru servicii și 
luarea deciziilor;

Or. en

Amendamentul 98
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. recunoaște că implementarea 
inteligenței artificiale (IA) este esențială 

9. recunoaște că implementarea 
inteligenței artificiale (IA) este esențială 
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pentru competitivitatea europeană în era 
digitală; subliniază că, pentru a facilita 
adoptarea IA în Europa, este necesară o 
abordare europeană comună pentru a evita 
fragmentarea pieței interne;

pentru competitivitatea europeană în era 
digitală; subliniază că, pentru a facilita 
adoptarea IA în Europa, este necesară o 
abordare europeană comună pentru a evita 
fragmentarea pieței interne; este convins că 
crearea unui cadru de reglementare 
european clar și securitatea juridică pe 
termen lung vor crește încrederea 
consumatorilor, a sectorului public și a 
întreprinderilor în IA, ceea ce va accelera 
adoptarea IA în diferite sectoare;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. recunoaște că implementarea 
inteligenței artificiale (IA) este esențială 
pentru competitivitatea europeană în era 
digitală; subliniază că, pentru a facilita 
adoptarea IA în Europa, este necesară o 
abordare europeană comună pentru a evita 
fragmentarea pieței interne;

9. recunoaște că implementarea 
inteligenței artificiale (IA) este esențială 
pentru competitivitatea europeană în era 
digitală; subliniază că, pentru a facilita 
adoptarea IA în Europa, este necesară o 
abordare europeană comună pentru a evita 
fragmentarea pieței interne, pentru a 
garanta siguranța datelor europenilor și 
faptul că acestea nu vor fi prelucrate de 
către organisme din afara UE pentru 
obținerea unui profit și/sau în scopuri 
politice și nu vor fi utilizate pentru a 
antrena algoritmi partajați cu regimuri 
autoritare;

Or. en

Amendamentul 100
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Bușoi, Ioan-Rareș Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras
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Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. recunoaște că implementarea 
inteligenței artificiale (IA) este esențială 
pentru competitivitatea europeană în era 
digitală; subliniază că, pentru a facilita 
adoptarea IA în Europa, este necesară o 
abordare europeană comună pentru a evita 
fragmentarea pieței interne;

9. recunoaște că implementarea 
inteligenței artificiale (IA) este esențială 
pentru competitivitatea europeană în era 
digitală; subliniază că, pentru a facilita 
adoptarea IA în Europa, este necesară o 
abordare europeană comună, bazată pe o 
abordare a IA centrată pe factorul uman, 
pe transparență și pe norme clare privind 
răspunderea, pentru a evita fragmentarea 
pieței interne; subliniază potențialul de a 
aduce valoare adăugată europeană și 
costurile actuale ale non-Europei în 
domeniul IA și al reglementării sectorului 
digital;

Or. en

Amendamentul 101
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. recunoaște că implementarea 
inteligenței artificiale (IA) este esențială 
pentru competitivitatea europeană în era 
digitală; subliniază că, pentru a facilita 
adoptarea IA în Europa, este necesară o 
abordare europeană comună pentru a evita 
fragmentarea pieței interne;

9. recunoaște că implementarea 
inteligenței artificiale (IA) este esențială 
pentru competitivitatea europeană în era 
digitală; subliniază că, pentru a facilita 
adoptarea IA în Europa, este necesară o 
abordare europeană comună pentru a evita 
fragmentarea pieței interne; subliniază că 
doar un cadru de reglementare a IA 
complet armonizat, fiabil și centrat pe 
factorul uman va avea potențialul de a 
deveni un criteriu de referință legislativ la 
nivel internațional;

Or. en
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Amendamentul 102
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. recunoaște că implementarea 
inteligenței artificiale (IA) este esențială 
pentru competitivitatea europeană în era 
digitală; subliniază că, pentru a facilita 
adoptarea IA în Europa, este necesară o 
abordare europeană comună pentru a evita 
fragmentarea pieței interne;

9. recunoaște că implementarea 
inteligenței artificiale (IA) fiabile și 
centrate pe factorul uman este esențială 
pentru competitivitatea întreprinderilor 
europene în era digitală, permițându-le să 
aducă soluții inovatoare pe piață și să le 
extindă la nivel mondial; subliniază că, 
pentru a facilita adoptarea IA în Europa, 
este necesară o abordare europeană 
comună pentru a evita fragmentarea pieței 
unice;

Or. en

Amendamentul 103
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. recunoaște că implementarea 
inteligenței artificiale (IA) este esențială 
pentru competitivitatea europeană în era 
digitală; subliniază că, pentru a facilita 
adoptarea IA în Europa, este necesară o 
abordare europeană comună pentru a evita 
fragmentarea pieței interne;

9. recunoaște că implementarea 
inteligenței artificiale (IA) este esențială 
pentru competitivitatea europeană în era 
digitală; subliniază că, pentru a facilita 
adoptarea IA în Europa, este necesară o 
abordare europeană comună pentru a evita 
fragmentarea pieței interne, valorificând în 
același timp specificitățile centrelor de 
excelență din diferite state membre;

Or. it

Amendamentul 104
Elena Kountoura
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în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază că interoperabilitatea 
facilitează cooperarea transfrontalieră, 
promovarea standardelor europene și 
implementarea cu succes a politicilor și 
are potențialul de a contribui într-o 
măsură decisivă la evitarea barierelor 
electronice transfrontaliere, asigurând în 
continuare, la nivelul Uniunii, apariția 
unor servicii publice comune noi sau 
consolidarea celor în curs de dezvoltare; 
reamintește că, pentru a elimina 
fragmentarea serviciilor europene, a 
susține libertățile fundamentale și 
recunoașterea reciprocă operațională în 
UE, ar trebui promovată o abordare 
globală, transsectorială și transfrontalieră 
în materie de interoperabilitate, într-un 
mod cât mai eficace și mai adecvat pentru 
utilizatorii finali;

Or. en

Amendamentul 105
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

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. precizează că digitalizarea 
crescută va aduce noi nevoi energetice, 
dar va contribui, de asemenea, la 
creșterea eficienței, oferind o mai bună 
înțelegere a proceselor și conducând la 
îmbunătățirea acestora; recunoaște că IA 
poate contribui la identificarea punctelor 
în care se pot face îmbunătățiri energetice 
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pentru a reduce consumul de energie și 
costurile; consideră, de asemenea, că IA 
poate contribui la măsurarea mai precisă 
a eficienței energetice, precum și la 
îmbunătățirea gestionării energiei și a 
accesului la stocarea regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 106
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. recunoaște că inteligența 
artificială este una dintre tehnologiile-
cheie pentru viitorul inovării, pentru 
creșterea economică durabilă și pentru 
bunăstare; subliniază că, într-o economie 
globalizată, Europa trebuie să ocupe o 
poziție de lider în cercetarea inteligenței 
artificiale și dezvoltarea aplicațiilor de 
inteligență artificială, pentru a rămâne 
competitivă și pentru a-și asigura 
suveranitatea digitală;

Or. en

Amendamentul 107
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. reamintește că digitalizarea 
administrațiilor și a serviciilor publice 
este esențială pentru reducerea sarcinii 
administrative asupra industriei UE, 
inclusiv asupra IMM-urilor, și asupra 
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cetățenilor în general, astfel încât 
interacțiunile acestora cu autoritățile 
publice să fie mai rapide, mai ușor de 
stabilit și mai puțin costisitoare, iar 
eficiența, transparența și calitatea 
serviciilor oferite să fie sporite, 
ameliorându-se, în același timp, eficiența 
cheltuirii fondurilor publice; recomandă, 
în conformitate cu principiul autonomiei 
strategice, utilizarea, în administrațiile 
publice din Uniune, de software cu sursă 
deschisă sau de software creat în UE; 
subliniază că standardele comune, 
arhitecturile modulare și utilizarea 
software-ului cu sursă deschisă în 
sectorul public facilitează implementarea 
și dezvoltarea instrumentelor și 
capacităților digitale strategice, crescând 
în același timp încrederea și transparența 
în condiții de siguranță; subliniază că 
software-ul, datele și instrumentele 
generate de sectorul public sau finanțate 
din fonduri publice ar trebui să fie 
reutilizabile și accesibile în mod deschis, 
atât timp cât acest lucru este în 
conformitate cu drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 108
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. subliniază că este important să se 
evite generarea de incertitudini cu privire 
la modul în care pot fi utilizate 
tehnologiile IA; recunoaște că părțile 
interesate din cercetare, industrie, politică 
și societate în general au nevoie de un 
cadru legislativ clar și ușor de înțeles, 
care să reglementeze utilizarea IA acolo 
unde este necesar;
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Or. en

Amendamentul 109
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 9 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. solicită crearea unui ecosistem 
digital în care IMM-urile să poată 
participa la inovarea tehnologică legată 
de IA; subliniază că IMM-urile vor avea 
nevoie de orientări clare și de securitate 
juridică în ceea ce privește modul de 
adoptare a noilor reglementări; 
reamintește că orice nouă sarcină de 
reglementare este mult mai dificilă și mai 
costisitoare pentru IMM-uri și, prin 
urmare, IMM-urile trebuie scutite de 
două ori mai mult de sarcina 
administrativă;

Or. en

Amendamentul 110
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 9 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9d. subliniază semnificația unei 
abordări europene comune și reamintește 
că, potrivit unei estimări a Serviciului de 
Cercetare al Parlamentului European, o 
abordare europeană comună a aspectelor 
etice ale IA poate crea un PIB 
suplimentar de până la 294,9 miliarde 
EUR și 4,6 milioane de locuri de muncă 
în UE până în 2030;

Or. en
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Amendamentul 111
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. consideră că accesul la tehnologia 
de lucru cu volume mari de date este 
esențial pentru dezvoltarea IA; solicită o 
nouă abordare a reglementării datelor;

10. consideră că accesul la tehnologia 
de lucru cu volume mari de date, la 
serviciile de cloud și la capacitățile de 
cloud computing este esențial pentru 
dezvoltarea IA;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. consideră că accesul la tehnologia 
de lucru cu volume mari de date este 
esențial pentru dezvoltarea IA; solicită o 
nouă abordare a reglementării datelor;

10. consideră că accesul la date de 
antrenament de înaltă calitate este esențial 
pentru dezvoltarea IA; subliniază că 
întreprinderilor și cercetătorilor ar trebui 
să li se ofere o mai mare libertate de 
utilizare a datelor, cu mai puține 
interferențe normative; solicită o nouă 
abordare a reglementării datelor, care să 
acorde prioritate mai mare inovării și 
competitivității, oferind întreprinderilor 
mai multă libertate de utilizare a datelor 
atunci când nu se consideră că ar exista 
un risc ridicat în acest sens, precum și 
reguli clare și echilibrate privind DPI și 
protejarea secretelor de afaceri;

Or. en
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Amendamentul 113
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. consideră că accesul la tehnologia 
de lucru cu volume mari de date este 
esențial pentru dezvoltarea IA; solicită o 
nouă abordare a reglementării datelor;

10. consideră că accesul la tehnologia 
de lucru cu volume mari de date este 
esențial pentru dezvoltarea IA; solicită o 
nouă abordare a reglementării datelor; 
subliniază necesitatea de a asigura faptul 
că orice legislație viitoare privind IA va 
lua în considerare și va respecta normele 
deja existente consacrate în dreptul 
Uniunii și în jurisprudența CJUE; 
subliniază că localizarea datelor în UE 
reprezintă un pas important spre 
autonomia strategică și reducerea 
emisiilor din UE; este ferm convins că 
regulamentul privind guvernanța datelor 
ar trebui să includă o obligație de a 
prelucra datele în UE, inclusiv o obligație 
de stabilire în UE pentru intermediari; 
reamintește hotărârea Curții de Justiție a 
Uniunii Europene în cauza Schrems II, 
C-311/18, din 16 iulie 2020;

Or. en

Amendamentul 114
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. consideră că accesul la tehnologia 
de lucru cu volume mari de date este 
esențial pentru dezvoltarea IA; solicită o 
nouă abordare a reglementării datelor;

10. consideră că accesul la tehnologia 
de lucru cu volume mari de date este 
esențial pentru dezvoltarea IA; solicită o 
nouă abordare a reglementării datelor; 
consideră, prin urmare, că datele ar 
trebui să se afle în centrul digitalizării; 
consideră că este necesară o abordare 
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echilibrată în ceea ce privește accesul la 
date, care să încurajeze inovarea și 
schimbul de date prin mijloace voluntare, 
protejând totodată alte interese legitime, 
precum DPI, viața privată și secretul 
comercial;
consideră că dezvoltarea în continuare a 
reglementării datelor dincolo de concept 
este esențială pentru a mobiliza 
potențialul IA; solicită, prin urmare, o 
nouă reglementare a datelor, luând în 
considerare principiul juridic al 
drepturilor de proprietate; consideră că 
orice reglementare viitoare a datelor 
trebuie să pună în mod deosebit accentul 
pe accesul la date al instituțiilor de 
cercetare și al IMM-urilor, într-o 
abordare echilibrată, care susține în mod 
optim inovarea;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. consideră că accesul la tehnologia 
de lucru cu volume mari de date este 
esențial pentru dezvoltarea IA; solicită o 
nouă abordare a reglementării datelor;

10. consideră că accesul la tehnologia 
de lucru cu volume mari de date este 
esențial pentru dezvoltarea IA; reiterează 
necesitatea unei noi abordări a deținerii 
proprietății asupra datelor de către 
persoanelor vizate, în contextul sistemelor 
bazate pe IA, pentru a asigura protejarea 
vieții private și controlul datelor agregate 
sau al metadatelor construite pe baza 
unor puncte de date care conțin 
informații printre care se numără – dar 
fără a se limita la acestea – ora, locația și 
tranzacțiile; solicită o nouă abordare a 
reglementării datelor; subliniază că 
protejarea vieții private și a datelor 
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trebuie să fie garantate în toate etapele 
ciclului de viață al sistemului IA și 
observă că orice operațiune de prelucrare 
a volumelor mari de date ar trebui să facă 
obiectul unei ample evaluări ex ante a 
impactului asupra protecției datelor;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. consideră că accesul la tehnologia 
de lucru cu volume mari de date este 
esențial pentru dezvoltarea IA; solicită o 
nouă abordare a reglementării datelor;

10. consideră că accesul la tehnologia 
de lucru cu volume mari de date este 
esențial pentru dezvoltarea IA; solicită o 
nouă abordare a reglementării datelor; 
subliniază că este important să existe 
condiții de concurență echitabile și 
interoperabilitate la nivelul UE atunci 
când se utilizează volumul aflat în 
creștere exponențială de date industriale 
și publice; reamintește că succesul 
economiei datelor în Uniune, precum și 
dezvoltarea și implementarea IA depind în 
primul rând de ecosistemul TIC mai larg, 
de eliminarea decalajului digital, de 
perfecționarea și recalificarea forței de 
muncă, de dezvoltarea internetului 
obiectelor, a transmisiei prin fibră optică, 
a informaticii cuantice, a criptării de tip 
bloc;

Or. en

Amendamentul 117
Mikuláš Peksa
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază că cea mai eficientă 
modalitate de a reduce prejudecățile în 
sistemele bazate pe date este asigurarea 
disponibilității maxime a datelor fără 
caracter personal pentru antrenament, 
pentru care este necesar să se limiteze 
orice obstacol inutil în calea extragerii de 
text și date și trebuie să se faciliteze 
utilizările transfrontaliere; observă, în 
plus, că datele din domeniul public sau 
cele cu licență gratuită sunt utilizate 
adesea de către dezvoltatorii de IA și 
învățare automată la selectarea datelor 
pentru antrenament, atât datorită 
accesului facil, cât și pentru a evita riscul 
potențial de răspundere în cazul unei 
neîndepliniri a obligațiilor, care creează o 
formă specială de prejudecată în selectare 
pentru datele de antrenament, ceea ce 
poate conduce adesea la alte forme de 
prejudecăți mai dăunătoare în cadrul 
rezultatelor; subliniază necesitatea de a 
aborda incertitudinile rămase legate de 
performanța juridică a extragerii textului 
și a datelor, cu care dezvoltatorii se pot 
confrunta în continuare;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. sugerează că actorii din sectorul 
public și privat ar trebui să dezvolte și să 
documenteze procesele interne pentru a se 
asigura că proiectarea, dezvoltarea și 
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implementarea continuă a sistemelor 
algoritmice este transparentă, că poate fi 
explicată și auditată, precum și evaluată și 
testată constant, pentru a detecta nu doar 
posibilele erori tehnice, ci și posibilele 
consecințe juridice, sociale și etice pe care 
le pot genera sistemele;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. recunoaște succesul actual al 
întreprinderii comune pentru calculul 
european de înaltă performanță, o 
inițiativă a UE care implică atât statele 
membre, cât și parteneri privați; salută 
propunerea recent publicată a Comisiei 
privind continuarea de către aceasta a 
activității de menținere și de consolidare a 
rolului de lider al Europei în tehnicile de 
supercalcul și informatică cuantică, 
imperios necesare pentru dezvoltarea IA 
în Europa;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. reamintește că accesul la date 
trebuie să rezulte dintr-un schimb 
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transparent cu cetățenii; recunoaște că, 
atunci când cetățenii autorizează 
utilizarea datelor, primesc în schimb 
servicii mai bune de interes general și o 
ofertă mai competitivă din partea pieței; 
afirmă că trebuie asigurate transparența 
și monitorizarea utilizării datelor;

Or. en

Amendamentul 121
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază că este imperativ ca 
lucrătorii să fie instruiți în mod 
corespunzător cu privire la modul în care 
își pot exercita dreptul la respectarea 
datelor lor cu caracter personal; invită 
Comisia să prezinte o revizuire a RGPD 
pentru a adopta măsuri mai specifice de 
asigurare a protejării drepturilor și 
libertăților lucrătorilor;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. solicită ca orice sistem de 
inteligență artificială, robotică și 
tehnologii conexe să fie dezvoltat, 
implementat sau utilizat cu „protejarea 
implicită a vieții private” și într-o manieră 
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care să elimine posibilitatea de 
identificare a persoanelor pe baza datelor 
care au fost prelucrate anterior prin 
anonimizare sau pseudonimizare și prin 
generarea de date noi, deduse, potențial 
sensibile și forme de clasificare prin 
mijloace automatizate (metadate); solicită 
Comisiei să dezvolte tehnici solide de 
anonimizare și pseudonimizare și să 
identifice cele mai bune practici care vor 
îndeplini cerințele de prelucrare prevăzute 
de RGPD;

Or. en

Amendamentul 123
Mikuláš Peksa
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. subliniază că schimbul de date ar 
trebui să fie utilizat pentru a crește 
concurența; subliniază necesitatea unor 
garanții adecvate împotriva 
disfuncționalităților pieței pe piețele de 
date; sugerează Comisiei să profite de 
revizuirea orientărilor în materie de 
concurență orizontală și verticală pentru 
a introduce instrumente noi de combatere 
a concentrării excesive a pieței, care este 
inerentă piețelor de date, inclusiv, printre 
altele, monitorizarea continuă a piețelor 
expuse riscului și, dacă este necesar, 
reglementarea ex ante;

Or. en

Amendamentul 124
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL
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Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. subliniază că protejarea vieții 
private și a datelor trebuie garantată în 
toate etapele ciclului de viață al sistemului 
IA; subliniază că orice inițiativă 
legislativă viitoare privind IA ar trebui să 
permită persoanelor să dețină controlul 
deplin asupra propriilor date și că datele 
care le privesc nu vor fi folosite pentru a 
le aduce prejudicii sau a le discrimina pe 
criterii de sex, rasă, culoarea pielii, 
origine etnică sau socială, limbă, religie, 
orientare sexuală, viziune politică sau 
convingeri;

Or. en

Amendamentul 125
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 10 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10c. subliniază că sectorul sănătății are 
caracteristici specifice; este de acord cu 
Comisia că cetățenii ar trebui să aibă 
acces sigur la un registru electronic 
complet al datelor lor medicale și că 
aceștia ar trebui să păstreze controlul 
asupra datelor lor medicale cu caracter 
personal și să le poată comunica în 
siguranță părților terțe autorizate, iar 
accesul neautorizat ar trebui interzis, în 
conformitate cu legislația privind 
protecția datelor; afirmă, de asemenea, că 
datele ar trebui stocate pe servere locale 
securizate și prelucrate de organisme 
independente; subliniază că companiilor 
de asigurări sau oricăror altor furnizori 
de servicii nu ar trebui să li se permită să 
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utilizeze date din aplicațiile de e-sănătate 
în scopul discriminării la stabilirea 
prețurilor, deoarece acest lucru ar încălca 
dreptul fundamental de acces la sănătate;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 10 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10c. subliniază cu insistență necesitatea 
de a proteja consumatorii de practicile de 
microtargeting și sugerează că acestea ar 
trebui să fie marcate și corelate cu dreptul 
lor de a solicita un raport privind 
utilizarea analizei comportamentale care 
a fost aplicată pentru a realiza adresarea 
de conținut personalizat; este de părere că 
practicile publicitare personalizate ar 
trebui să fie explicabile și să ofere 
consumatorilor opțiunea de a alege 
nivelul de personalizare dorit/procentul de 
microtargeting (de exemplu, pe o scară de 
la 0 la 100 %); este ferm convins că 
utilizarea acestor practici ar trebui să facă 
obiectul unor garanții specifice, cum ar fi 
consimțământul în cunoștință de cauză și 
explicit al proprietarului datelor, care ar 
trebui să aibă dreptul de a folosi căi de 
atac eficiente în caz de utilizare abuzivă;

Or. en

Amendamentul 127
Mikuláš Peksa
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 10 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

10c. consideră că, în orice moment, 
protejarea datelor private ar trebui să 
rămână o prioritate; consideră că 
principiul minimizării datelor ar trebui să 
fie urmat de principiul limitării scopului, 
în deplină conformitate cu RGPD;

Or. en

Amendamentul 128
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. atrage atenția asupra 
reglementării excesive a IA; reamintește 
că reglementarea trebuie să fie 
echilibrată, flexibilă, evaluată permanent 
și bazată pe reglementări fără caracter 
obligatoriu, cu excepția domeniilor cu risc 
ridicat;

11. consideră că într-un sector atât de 
revoluționar și cu un posibil impact major 
asupra persoanelor este important să se 
stabilească un cadru normativ definit și 
echilibrat în care operatorii să poată lucra 
după reguli clare și care să influențeze în 
mod responsabil viața cetățenilor;

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. atrage atenția asupra reglementării 
excesive a IA; reamintește că 
reglementarea trebuie să fie echilibrată, 
flexibilă, evaluată permanent și bazată pe 
reglementări fără caracter obligatoriu, cu 

11. atrage atenția asupra reglementării 
excesive a IA și descurajează orice 
abordare universală a reglementării; 
reamintește că reglementarea trebuie să fie 
echilibrată, flexibilă, proporțională și 
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excepția domeniilor cu risc ridicat; bazată pe instrumentele legislative în 
vigoare și pe bunele practici, cu excepția 
domeniilor cu risc ridicat, în cazul cărora 
ar trebui elaborată o nouă abordare a 
reglementării;

Or. en

Amendamentul 130
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. atrage atenția asupra 
reglementării excesive a IA; reamintește 
că reglementarea trebuie să fie echilibrată, 
flexibilă, evaluată permanent și bazată pe 
reglementări fără caracter obligatoriu, cu 
excepția domeniilor cu risc ridicat;

11. subliniază necesitatea de a asigura 
faptul că IA este dezvoltată și aplicată 
într-un cadru comun de reglementare 
adecvat al UE, care promovează inovarea 
și respectă valorile Uniunii și drepturile 
fundamentale, precum și principiile etice, 
cum ar fi responsabilitatea și 
transparența; reamintește că reglementarea 
trebuie să fie proporțională, echilibrată, 
flexibilă, adaptată exigențelor viitorului și 
evaluată permanent; solicită un nivel 
adecvat de reglementare, în special pentru 
domeniile cu risc ridicat; subliniază că 
securitatea juridică încurajează 
dezvoltarea tehnologică și încrederea 
publicului în noile tehnologii, ceea ce este 
esențial pentru digitalizarea rapidă a 
industriilor, economiei și societății din 
Uniune; subliniază că un cadru de 
reglementare ambițios poate stimula 
inovarea în sectorul IA, prin stabilirea 
unor limite și a unor standarde clare, în 
special pentru IMM-uri; consideră că 
abordarea bazată pe riscuri nu ar trebui 
să se limiteze la aplicațiile IA „cu risc 
ridicat” și „cu risc scăzut”, ci ar trebui 
mai degrabă să fie proporțională cu 
nivelul de risc corelat cu diversitatea 
aplicațiilor de IA, cu sectorul în cauză și 
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cu riscurile conexe;

Or. en

Amendamentul 131
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. atrage atenția asupra reglementării 
excesive a IA; reamintește că 
reglementarea trebuie să fie echilibrată, 
flexibilă, evaluată permanent și bazată pe 
reglementări fără caracter obligatoriu, cu 
excepția domeniilor cu risc ridicat;

11. atrage atenția asupra reglementării 
excesive a IA; reamintește că 
reglementarea trebuie să fie echilibrată, 
flexibilă, evaluată permanent și bazată pe 
reglementări fără caracter obligatoriu, cu 
excepția domeniilor cu risc ridicat; 
subliniază că orice reglementare trebuie 
să fie suficient de flexibilă pentru a nu 
suprareglementa și, prin urmare, pentru a 
nu încetini progresul actual și viitor în 
materie de IA, în special în domeniile cu 
risc foarte redus de impact negativ;
subliniază că reglementarea IA trebuie să 
fie proporțională cu riscul pe care 
urmărește să îl reducă;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. atrage atenția asupra reglementării 
excesive a IA; reamintește că 
reglementarea trebuie să fie echilibrată, 
flexibilă, evaluată permanent și bazată pe 
reglementări fără caracter obligatoriu, cu 

11. atrage atenția asupra reglementării 
excesive a IA; reamintește că 
reglementarea trebuie să fie echilibrată, 
flexibilă, evaluată permanent și bazată pe 
reglementări fără caracter obligatoriu, cu 
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excepția domeniilor cu risc ridicat; excepția domeniilor cu risc ridicat; solicită 
o abordare a reglementării care să nu se 
bazeze pe un instantaneu al imaginii 
dezvoltării tehnologice din acest moment, 
ci să urmărească aplicabilitatea normelor 
în cazul descoperirilor și fenomenelor 
tehnologice viitoare; solicită ca toate 
reglementările IA să fie neutre din punct 
de vedere tehnologic și proporționale;

Or. en

Amendamentul 133
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. atrage atenția asupra reglementării 
excesive a IA; reamintește că 
reglementarea trebuie să fie echilibrată, 
flexibilă, evaluată permanent și bazată pe 
reglementări fără caracter obligatoriu, cu 
excepția domeniilor cu risc ridicat;

11. atrage atenția asupra reglementării 
excesive a IA; solicită ca abordarea IA 
bazată pe riscuri să fie aplicată ca 
principiu călăuzitor; reamintește că 
reglementarea trebuie să fie echilibrată, 
flexibilă, evaluată permanent și bazată pe 
reglementări fără caracter obligatoriu, în 
special în ceea ce privește 
autoreglementarea și practicile voluntare, 
cum ar fi etichetarea voluntară; 
recunoaște totuși că ar putea fi necesar 
un cadru legislativ pentru o categorie de 
IA cu risc ridicat limitată în mod strict;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 11
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Proiectul de aviz Amendamentul

11. atrage atenția asupra reglementării 
excesive a IA; reamintește că 
reglementarea trebuie să fie echilibrată, 
flexibilă, evaluată permanent și bazată pe 
reglementări fără caracter obligatoriu, cu 
excepția domeniilor cu risc ridicat;

11. atrage atenția asupra reglementării 
excesive a IA; reamintește că 
reglementarea trebuie să fie echilibrată, 
flexibilă, evaluată permanent și bazată pe 
reglementări fără caracter obligatoriu, cu 
excepția domeniilor cu risc ridicat; 
recunoaște că o abordare a reglementării 
în cazul definirii riscului care se axează 
numai pe sectoarele cu risc ridicat 
(asistență medicală, transporturi, energie 
și unele părți ale sectorului public) și pe 
utilizările sau scopurile cu risc ridicat 
poate conduce la posibile lacune;

Or. en

Amendamentul 135
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. recomandă ca determinarea 
nivelului de risc și clasificarea sectoarelor 
ca fiind cu risc ridicat sau scăzut să derive 
întotdeauna dintr-o evaluare imparțială, 
reglementată, incluzivă, independentă și 
externă, care să ia în considerare 
problemele etice care pot apărea în 
legătură cu inteligența artificială, 
robotica și tehnologiile conexe din 
societate, fie din cauza proiectării 
inadecvate (care încalcă etica), a aplicării 
necorespunzătoare sau a utilizării greșite; 
consideră că o astfel de evaluare trebuie 
să stabilească un echilibru între atenția 
acordată principiilor abstracte și 
elementelor specifice; recomandă ca 
determinarea nivelului de risc și 
clasificarea sectoarelor ca fiind cu risc 
ridicat sau scăzut să derive întotdeauna 
dintr-o evaluare imparțială, reglementată, 
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incluzivă, independentă și externă, care să 
ia în considerare problemele etice care pot 
apărea în legătură cu inteligența 
artificială, robotica și tehnologiile conexe 
din societate, fie din cauza proiectării 
inadecvate (care încalcă etica), a aplicării 
necorespunzătoare sau a utilizării greșite; 
consideră că o astfel de evaluare trebuie 
să stabilească un echilibru între atenția 
acordată principiilor abstracte și 
elementelor specifice; are convingerea 
fermă că o dezbatere amplă și incluzivă și 
consultarea părților interesate va 
contribui la câștigarea încrederii 
cetățenilor în evaluarea și clasificarea 
riscurilor;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. reamintește că IA și alte tehnologii 
digitale sunt întotdeauna dezvoltate într-
un context internațional; remarcă faptul 
că reglementarea neclară și fragmentată 
va determina întreprinderile inovatoare să 
își dezvolte produsele și serviciile în afara 
Europei; subliniază importanța fluxului 
liber de date la nivel transfrontalier; 
sprijină obiectivul Comisiei de a elimina 
obstacolele nejustificate din calea 
fluxurilor internaționale de date, precum 
și restricțiile cu care se confruntă 
întreprinderile europene în țările terțe;

Or. en
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Amendamentul 137
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. consideră că datele biometrice ar 
trebui clasificate în cea mai înaltă 
categorie a ierarhiei riscurilor propusă de 
Comisie, având în vedere natura lor 
specifică și extrem de sensibilă, precum și 
potențialele utilizări abuzive; este ferm 
convins că utilizarea datelor biometrice ar 
trebui să facă obiectul unor garanții 
specifice, cum ar fi consimțământul în 
cunoștință de cauză și explicit al 
proprietarului datelor, care ar trebui să 
aibă dreptul de a folosi căi de atac 
eficiente în caz de utilizare abuzivă a 
respectivelor date;

Or. en

Amendamentul 138
Mikuláš Peksa
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. solicită aplicarea unor măsuri de 
protecție menite să asigure că vom păstra 
întotdeauna controlul uman asupra 
algoritmilor și că există mecanisme 
adecvate și eficace de remediere; solicită, 
în acest sens, să se asigure faptul că 
algoritmii pot fi auditați în mod deschis; 
solicită interzicerea algoritmilor de 
recunoaștere facială din cauza 
prejudiciilor mari pe care le pot aduce 
drepturilor fundamentale ale persoanelor;
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Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. constată că tehnologiile bazate pe 
date, inclusiv IA, devin forța dominantă 
în economia digitală; consideră că orice 
cadru de reglementare va trebui să 
abordeze problema producției, utilizării, 
interoperabilității și accesului la date și a 
schimbului de date, a recalificării forței 
de muncă și a gestionării datelor, în 
special în cadrul IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 140
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. subliniază că reglementările 
existente în domenii vitale precum 
industria autovehiculelor, finanțe, 
asistență medicală, aviație sau 
transporturi ar trebui aplicate ori de câte 
ori este posibil; sugerează ca aceste 
reglementări să fie revizuite și actualizate, 
dacă este necesar, pentru a include 
progresele tehnologice recente;

Or. en
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Amendamentul 141
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 11 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. solicită Comisiei să stabilească 
nivelul de risc al sectoarelor luând în 
considerare riscurile necuantificabile și 
acordând o atenție deosebită identificării 
și descrierii pericolului, evaluării 
probabilității de apariție a acestuia și 
descrierii riscului; solicită Comisiei să 
acorde o atenție deosebită analizei atente 
a tuturor incertitudinilor și să prezinte 
rapoarte transparente cu privire la 
acestea, chiar și atunci când nu pot fi 
modelate sau exprimate în termeni 
cantitativi; solicită Comisiei să aplice 
cerințele etice propuse de Grupul de 
experți la nivel înalt în ceea ce privește 
gestionarea riscurilor și să ia în 
considerare necesitatea introducerii unei 
abordări preventive în ceea ce privește 
riscurile de nivel ridicat sau potențial 
ireversibile;

Or. en

Amendamentul 142
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 11 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. sugerează ca IA să fie defalcată în 
categorii de cazuri de utilizare; sugerează 
ca noile cazuri de utilizare care nu sunt 
acoperite de reglementările existente să 
fie clasificate în funcție de riscul lor 
potențial, pe baza unui cadru clar și 
transparent; solicită ca numai sistemele 



AM\1220385RO.docx 87/98 PE662.046v01-00

RO

IA care prezintă un risc ridicat să facă 
obiectul unei eventuale reglementări;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 11 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. sprijină crearea unui „ecosistem 
de încredere”, astfel cum este menționat 
în Cartea albă a Comisiei privind IA, care 
ar trebui să inspire cetățenilor suficientă 
încredere pentru a adopta aplicații IA și 
să ofere întreprinderilor și organizațiilor 
publice securitatea juridică necesară 
pentru a inova în domeniul implementării 
IA;

Or. en

Amendamentul 144
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 11 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11c. consideră că este necesar să se 
creeze un ecosistem care să permită ca 
cercetarea IA în cadrul instituțiilor 
publice și private să conducă la 
dezvoltarea următoarei generații de IA 
într-un mediu de „spații de testare în 
materie de reglementare”, care ar permite 
cercetarea IA chiar și în cazurile de 
utilizare cu risc potențial ridicat;



PE662.046v01-00 88/98 AM\1220385RO.docx

RO

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. solicită înființarea unei Agenții 
europene pentru inovarea disruptivă, care 
să se concentreze pe cercetarea în prima 
etapă.

eliminat

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. solicită înființarea unei Agenții 
europene pentru inovarea disruptivă, care 
să se concentreze pe cercetarea în prima 
etapă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 147
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. solicită înființarea unei Agenții 12. subliniază că suveranitatea și 
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europene pentru inovarea disruptivă, care 
să se concentreze pe cercetarea în prima 
etapă.

autonomia strategică a Uniunii necesită 
investiții masive în cercetare și inovare, în 
special în cercetarea publică, dezvoltarea 
și inovarea de înaltă calitate, și anume în 
tehnologii generice esențiale și în soluții 
inovatoare disruptive; reamintește că 
statele membre trebuie să își respecte 
angajamentul de a investi 3 % din PIB în 
cercetare și dezvoltare, pentru a asigura 
autonomia strategică a Uniunii în 
domeniul digital; solicită înființarea unei 
Agenții europene pentru inovarea 
disruptivă, care să se concentreze pe 
cercetarea în prima etapă;

Or. en

Amendamentul 148
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. solicită înființarea unei Agenții 
europene pentru inovarea disruptivă, care 
să se concentreze pe cercetarea în prima 
etapă.

12. solicită înființarea unei Agenții 
europene pentru inovarea disruptivă, care 
să se concentreze pe cercetarea în prima 
etapă; apreciază foarte mult, în acest 
context, planurile de a dezvolta în 
continuare Consiliul European pentru 
Inovare, în cadrul programului Orizont 
2021-2027, într-un consiliu complet care 
să pună la dispoziție un „ghișeu unic” 
pentru întreprinderi nou-înființate, 
oferind instrumente de finanțare 
îmbunătățite și un serviciu de accelerare a 
afacerilor, pe baza învățămintelor 
desprinse în faza-pilot;

Or. en

Amendamentul 149
Paolo Borchia
în numele Grupului ID
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Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. solicită înființarea unei Agenții 
europene pentru inovarea disruptivă, care 
să se concentreze pe cercetarea în prima 
etapă.

12. solicită să se amâne evaluarea 
privind necesitatea reală a înființării unei 
Agenții europene pentru inovarea 
disruptivă care să se concentreze pe 
cercetarea în prima etapă până când 
această tehnologie va ajunge la un nivel 
de maturitate mai mare și, de asemenea, 
să se utilizeze fondurile în totalitate 
pentru a stimula acordarea de sprijin 
IMM-urilor;

Or. it

Amendamentul 150
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. subliniază că securitatea 
cibernetică este un element esențial al 
transformării digitale a industriei și 
societății din Uniune; subliniază că 
protecția rețelelor și a infrastructurilor 
esențiale este vitală și că trebuie adoptate 
măsuri ferme și cele mai înalte standarde 
în materie de securitate cibernetică pentru 
a preveni încălcările securității, scurgerile 
de date, otrăvirea datelor („data 
poisoning”), atacurile cibernetice și 
utilizarea abuzivă a datelor cu caracter 
personal; subliniază că, pentru a asigura 
o protecție eficace, este necesară 
colaborarea dintre instituțiile UE și cele 
naționale, cu sprijinul ENISA, pentru a 
asigura securitatea, integritatea, reziliența 
și sustenabilitatea infrastructurilor critice 
și a rețelelor de comunicații electronice, 
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în special a rețelelor 5G; consideră că este 
necesar să se pună în aplicare o abordare 
coordonată, bazată pe măsurile-cheie 
relevante recomandate în setul de 
instrumente de securitate cibernetică 5G, 
pentru a aborda provocările în materie de 
securitate legate de aceste tehnologii și 
pentru a identifica metodologii și 
instrumente comune eficace în vederea 
atenuării riscurilor legate de rețelele 5G; 
subliniază importanța suveranității 
tehnologice europene în ceea ce privește 
securitatea cibernetică a viitoarelor rețele 
de comunicații electronice; solicită 
aplicarea, atunci când este necesar, a 
tuturor restricțiilor relevante pentru 
furnizorii cu risc ridicat în ceea ce 
privește activele esențiale definite ca fiind 
critice și sensibile în evaluările 
coordonate ale riscurilor realizate de 
Uniune; reafirmă că este important ca 
statele membre să ia în considerare 
necesitatea diversificării furnizorilor 
pentru a evita sau a limita dependența 
substanțială de un singur furnizor; invită 
Comisia să exploreze utilizarea 
protocoalelor și aplicațiilor de securitate 
cibernetică bazate pe tehnologia 
blockchain pentru a îmbunătăți reziliența, 
fiabilitatea și robustețea infrastructurilor 
IA;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. solicită Comisiei și statelor 
membre să ia în considerare crearea unei 
agenții europene de reglementare pentru 
IA și procesele decizionale algoritmice, 
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care să fie însărcinată cu 1) auditarea 
AIA din cadrul sistemelor de impact la 
nivel înalt pentru a aproba sau a respinge 
utilizările propuse ale proceselor 
decizionale algoritmice în domenii de 
aplicare extrem de sensibile și/sau critice 
pentru siguranță (asistență medicală 
privată, de exemplu); 2) investigarea 
cazurilor în care există suspiciuni de 
încălcare a drepturilor de către sistemele 
decizionale algoritmice, atât pentru 
situațiile de decizie individuală (rezultate 
aberante singulare, de exemplu), cât și 
pentru modelele de decizie statistică 
(prejudecată discriminatorie, de 
exemplu); 3) evaluarea conformității cu 
cerințele etice propuse și efectuarea de 
revizuiri și audituri periodice în materie 
de etică;

Or. en

Amendamentul 152
Mikuláš Peksa
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. solicită să se evite încurajarea 
unui model de afaceri bazat pe 
restricționarea accesului la date și 
cunoștințe, care este deosebit de dăunător 
pentru IMM-uri; atrage atenția, prin 
urmare, asupra presiunii exercitate în 
favoarea introducerii unor noi limitări ale 
DPI și asupra utilizării secretelor 
comerciale ca barieră, pledând totodată 
pentru eliminarea restricțiilor asupra 
bazelor de date și pentru asigurarea 
faptului că datele publice își păstrează 
caracterul deschis și că nu pot fi 
privatizate; reamintește că, în 
conformitate cu prima evaluare a 
Directivei 96/9/CE privind protecția 
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juridică a bazelor de date, introducerea 
unui nou „drept sui generis” a condus la 
scăderea producției bazelor de date 
produse în Europa; încurajează, prin 
urmare, Comisia să abroge Directiva 
96/9/CE;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. subliniază că UE își continuă 
cooperarea internațională în domeniul IA 
cu țările și cu actorii globali care au o 
viziune similară privind abordarea 
normelor și a valorilor UE; invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
condițiile de concurență la nivel 
internațional în dezvoltarea și 
implementarea IA;

Or. en

Amendamentul 154
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 12 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12b. salută intenția Comisiei de a 
extinde domeniul de aplicare sectorial al 
serviciilor care urmează să intre sub 
incidența normelor de securitate 
cibernetică ale blocului și de a stabili 
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cerințe clare pentru a determina ce 
entități urmează să fie incluse în 
sectoarele care intră în domeniul de 
aplicare al NIS, ca parte a revizuirii 
Directivei privind securitatea rețelelor și a 
sistemelor informatice; subliniază 
necesitatea transformării directivei în 
regulament, ca mijloc de abordare a 
problemelor de fragmentare care au 
survenit în statele membre, de combatere 
a amenințărilor cibernetice tot mai mari 
din întregul bloc și de eliminare a 
decalajelor dintre statele membre în 
materie de punere în aplicare;

Or. en

Amendamentul 155
Eva Kaili

Proiect de aviz
Punctul 12 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12b. recomandă cu fermitate ca 
platformele să aplice „protejarea implicită 
a vieții private”, oferind utilizatorilor mai 
multe opțiuni privind cookie-urile în locul 
simplei acceptări sau refuzări a acestora, 
și să nu excludă pe nimeni de la 
accesarea unui site sau a unei aplicații; 
este de părere că aplicațiile ar trebui să 
ofere mai multe opțiuni consumatorilor 
atunci când solicită accesul la servicii 
auxiliare (microfoane sau camere video 
etc.), fără a limita aceste opțiuni la 
„pornit și oprit” și incluzând întotdeauna 
opțiunea „în timp ce utilizați aplicația”; 
sugerează ca platformele și terțele părți 
care dezvoltă sau implementează sisteme 
compatibile cu IA să fie auditate pe 
parcursul întregului ciclu de viață al 
acestor sisteme;

Or. en
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Amendamentul 156
Mikuláš Peksa
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 12 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12b. solicită sprijin suplimentar pentru 
reglementarea concurenței comerciale în 
Europa, care să asigure faptul că piața 
europeană va fi activă, extrem de 
competitivă și rezistentă la preluarea 
controlului din exteriorul UE;

Or. en

Amendamentul 157
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 12 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12c. recunoaște că gradul mai mare de 
utilizare a produselor și a dispozitivelor 
industriale conectate la internet va crea 
noi riscuri pentru protecția vieții private și 
a informațiilor și pentru securitatea 
cibernetică; subliniază că legislația 
Uniunii privind siguranța produselor nu 
prevede, în general, cerințe esențiale 
obligatorii specifice de combatere a 
amenințărilor cibernetice care afectează 
siguranța utilizatorilor; subliniază că 
securitatea cibernetică ar trebui să fie 
recunoscută ca o cerință esențială în 
inovarea produselor, în procesele de 
producție și de dezvoltare, inclusiv în faza 
de proiectare (securitate de la stadiul 
conceperii), și ar trebui să fie asigurată 
prin noi standarde de securitate 
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cibernetică, pe tot parcursul ciclului de 
viață al unui produs, precum și de-a 
lungul întregului lanț de aprovizionare al 
acestuia; subliniază că ar trebui avute în 
vedere dispoziții explicite în acest sens 
pentru domeniul de aplicare al legislației 
UE relevante, astfel încât să se asigure că 
adoptarea rapidă a acestor produse este 
însoțită de garanții adecvate în materie de 
securitate și de protecție a vieții private, 
pentru a oferi o protecție mai eficientă a 
utilizatorilor și un grad mai ridicat de 
securitate juridică;

Or. en

Amendamentul 158
Mikuláš Peksa
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 12 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12c. solicită sprijin suplimentar în ceea 
ce privește procedurile de verificare a 
investițiilor ulterioare, cu aplicarea unui 
control special în cazurile de preluare a 
companiilor din domeniul tehnologiei 
informației, inclusiv a startup-urilor;

Or. en

Amendamentul 159
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 12 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12d. subliniază că, pentru a profita din 
plin de avantajele digitalizării, Uniunea 
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trebuie să abordeze alfabetizarea și 
competențele digitale pentru toți; 
subliniază că inegalitatea și excluziunea 
socială extinse reprezintă cauza 
fundamentală a unora dintre principalele 
provocări din sectorul IA; invită Comisia 
și statele membre să alinieze măsurile 
care conturează tranziția digitală a UE la 
obiectivele Uniunii privind egalitatea de 
gen; reamintește necesitatea de a aborda 
disparitatea de gen din cadrul STIM, 
unde femeile sunt în continuare 
subreprezentate; invită Comisia și statele 
membre să acorde finanțare adecvată 
programelor care urmăresc atragerea 
femeilor spre studii și locuri de muncă în 
sectorul STIM, să dezvolte strategii 
destinate creșterii incluziunii digitale a 
femeilor, în domeniile legate de STIM, IA 
și sectorul cercetării și inovării, și să 
adopte o abordare pe mai multe niveluri 
pentru a soluționa disparitatea de gen la 
toate nivelurile de învățământ și de 
încadrare în muncă din sectorul digital;

Or. en

Amendamentul 160
Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 12 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12e. recunoaște că sectorul 
neguvernamental joacă un rol esențial în 
transformarea digitală a societății din UE, 
întrucât reprezintă o parte importantă a 
economiei europene și a pieței digitale, 
susținând acceptarea, incluziunea, 
reducerea sărăciei, egalitatea, protecția 
drepturilor și reducerea prejudiciilor;

Or. en
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