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Pozmeňujúci návrh 1
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že vedúce postavenie 
Európy môže byť realitou; konštatuje, že 
nás čaká druhá vlna digitalizácie; 
zdôrazňuje, že spoločný prístup EÚ môže 
do roku 2030 urobiť z Európy 
najinovatívnejší región na svete;

1. zdôrazňuje, že EÚ musí zabezpečiť 
svoju digitálnu suverenitu a strategickú 
autonómiu v digitálnej oblasti tým, že 
bude stáť na čele vývoja a využívania 
dôveryhodných technológií a aplikácií 
umelej inteligencie sústredených na 
človeka, ktoré budú prospešné pre ľudí a 
spoločnosť ako celok, a zároveň zabezpečí 
vysokú úroveň transparentnosti, ochrany 
údajov, etických noriem a ochrany 
digitálnych a základných práv a vymedzí 
globálne normy v týchto oblastiach; 
konštatuje, že nás čaká druhá vlna 
digitalizácie na základe priemyselných 
údajov; zdôrazňuje, že spoločný 
udržateľný prístup EÚ k technológiám 
vytvára konkurenčnú výhodu a môže do 
roku 2030 urobiť z Európy najinovatívnejší 
región na svete, a to prostredníctvom 
vývoja a zavádzania najmodernejších, 
transparentných, etických a bezpečných 
technológií a aplikácií umelej inteligencie 
na základe hodnôt Únie; zdôrazňuje, že 
riešenie otázok digitálnej priepasti a 
digitálnej gramotnosti je kľúčom k tomu, 
aby bola Európa na čele tejto druhej vlny 
digitalizácie; zdôrazňuje, že EÚ môže 
naplno využívať výhody technológií 
umelej inteligencie len vtedy, ak budú 
dostupné a prístupné pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
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Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že vedúce postavenie 
Európy môže byť realitou; konštatuje, že 
nás čaká druhá vlna digitalizácie; 
zdôrazňuje, že spoločný prístup EÚ môže 
do roku 2030 urobiť z Európy 
najinovatívnejší región na svete;

1. zdôrazňuje, že vedúce postavenie 
Európy v oblasti digitálnej transformácie 
môže byť realitou; konštatuje, že nás čaká 
druhá vlna digitalizácie; zdôrazňuje, že 
spoločný prístup EÚ môže prispieť k 
tomu, aby sa Európa do roku 2030 stala 
najkonkurencieschopnejším a 
najinovatívnejším regiónom na svete;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že vedúce postavenie 
Európy môže byť realitou; konštatuje, že 
nás čaká druhá vlna digitalizácie; 
zdôrazňuje, že spoločný prístup EÚ môže 
do roku 2030 urobiť z Európy 
najinovatívnejší región na svete;

1. zdôrazňuje, že vedúce postavenie 
Európy môže byť realitou; stanovuje 
ambíciu urobiť z EÚ svetového lídra v 
oblasti digitálnych inovácií a rozvoja 
umelej inteligencie; konštatuje, že nás 
čaká druhá vlna digitalizácie; zdôrazňuje, 
že spoločný prístup EÚ môže do roku 2030 
urobiť z Európy najinovatívnejší región na 
svete; zdôrazňuje, že digitálna 
transformácia zahŕňa všetky oblasti 
politiky a svojou povahou je bez hraníc; 
zdôrazňuje, že zavádzanie umelej 
inteligencie európskymi priemyselnými 
odvetviami je kľúčom k hospodárskemu 
rastu a inováciám, zvyšuje bezpečnosť a 
odolnosť a posilňuje geopolitický a 
strategický význam EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že vedúce postavenie 
Európy môže byť realitou; konštatuje, že 
nás čaká druhá vlna digitalizácie; 
zdôrazňuje, že spoločný prístup EÚ môže 
do roku 2030 urobiť z Európy 
najinovatívnejší región na svete;

1. zdôrazňuje, že vedúce postavenie 
Európy môže byť realitou; konštatuje, že 
nás čaká druhá vlna digitalizácie; 
zdôrazňuje, že spoločný prístup EÚ môže 
do roku 2030 urobiť z Európy 
najinovatívnejší región na svete; 
zdôrazňuje, že digitálna revolúcia musí 
prispievať k udržateľnému rozvoju a byť 
prínosom pre všetkých občanov, pričom sa 
musí vyvážiť hospodársky, etický a 
environmentálny rozmer; ďalej uznáva, 
že umelá inteligencia je hnacou silou 
udržateľnej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Ivo Hristov, Carlos Zorrinho

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že vedúce postavenie 
Európy môže byť realitou; konštatuje, že 
nás čaká druhá vlna digitalizácie; 
zdôrazňuje, že spoločný prístup EÚ môže 
do roku 2030 urobiť z Európy 
najinovatívnejší región na svete;

1. zdôrazňuje, že vedúce postavenie 
Európy môže byť realitou; konštatuje, že 
nás čaká druhá vlna digitalizácie; 
zdôrazňuje, že spoločný prístup EÚ môže 
do roku 2030 urobiť z Európy 
najinovatívnejší región na svete; v tejto 
súvislosti pripomína, že je potrebné 
urýchlene riešiť existujúcu digitálnu 
priepasť medzi mestom a vidiekom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. odporúča, aby Európa analyzovala 
výzvy pre spotrebiteľov vytvorené umelou 
inteligenciou a aby sa normy EÚ v oblasti 
práv spotrebiteľov prispôsobili 21. 
storočiu. Preto musí zaviesť európsky 
certifikát o dodržiavaní etických zásad 
umelej inteligencie s cieľom zabezpečiť 
dôveru európskych občanov v umelú 
inteligenciu; Tento certifikát by mala 
udeľovať nezávislá verejná certifikačná 
organizácia po dôkladnom posúdení 
dodržiavania etických požiadaviek, ktoré 
vypracovala expertná skupina na vysokej 
úrovni pre umelú inteligenciu. Kritériá 
certifikácie a požiadavky na posúdenie 
súladu vypracuje tento orgán v spolupráci 
s Komisiou a členskými štátmi. Navrhuje, 
aby sa na vnútroštátnej úrovni aj na 
úrovni EÚ vypracovali certifikačné a 
audítorské mechanizmy týkajúce sa 
techník automatizovaného spracovania 
údajov a rozhodovania s cieľom 
zabezpečiť ich súlad s etickými zásadami 
a hodnotami. Monitorovanie súladu by 
malo byť primerané povahe a stupňu 
rizika spojeného s fungovaním aplikácie 
alebo systému umelej inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že fragmentácia trhu 
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bráni spoločnostiam rýchlo sa rozširovať 
a vytvárať synergie a úspory z rozsahu; 
zdôrazňuje, že väčšia harmonizácia s 
vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa vo 
všetkých členských štátoch je tiež 
najlepším spôsobom, ako vybudovať 
dôveru Európanov pri využívaní 
cezhraničných služieb nakupovania 
tovaru a uľahčiť rozvoj technológií. 
Pripomína, že podľa odhadov, ktoré 
uviedla výskumná služba Európskeho 
parlamentu v štúdii s názvom Náklady v 
prípade nekonania na úrovni EÚ v oblasti 
jednotného trhu, by dokončenie 
jednotného trhu znamenalo hospodársky 
zisk v rozsahu 651 až 1,1 miliardy EUR 
ročne, čo zodpovedá 5 % až 8,63 % HDP 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu, aby posúdila vplyv 
výmeny údajov na životné prostredie a 
infraštruktúry potrebné na zabezpečenie 
udržateľného zavádzania digitálnych 
technológií v súlade so zelenou dohodou; 
zdôrazňuje, že napriek súčasnej vysokej 
uhlíkovej stope vývoja, zavádzania a 
využívania umelej inteligencie, robotiky a 
súvisiacich technológií vrátane 
automatizovaných rozhodnutí a 
strojového učenia môžu tieto technológie 
prispieť k zníženiu súčasnej 
environmentálnej stopy odvetvia IKT; 
vyzýva na zavedenie indexu digitálnej 
udržateľnosti EÚ na základe analýzy 
životného cyklu výrobkov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje potrebu ďalšej podpory 
zavádzania pokročilých digitálnych a 
súvisiacich technológií, najmä vrátane 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky, 
umelej inteligencie, kybernetickej 
bezpečnosti, ako aj ďalších špičkových a 
budúcich technológií, ako sú 
distribuované databázy transakcií, vo 
verejnom sektore a v priemysle Únie, 
najmä v MSP a startupoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. žiada, aby digitálna pripojiteľnosť 
bola kľúčovým prvkom, ktorý treba riešiť; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlene riešila 
existujúcu digitálnu priepasť a 
analyzovala vplyv digitálnych technológií, 
pokiaľ ide o nerovný prístup k 
technológiám, na jav vyľudňovania a 
rozdiely v pripojiteľnosti v jednotlivých 
členských štátoch;

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že z troch kľúčových 
cieľov vymedzených v oznámení o 
formovaní digitálnej budúcnosti Európy 
sú digitálna konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast nenahraditeľnými 
predpokladmi na vybudovanie otvorenej, 
demokratickej a udržateľnej spoločnosti 
založenej na technológiách, ktoré fungujú 
pre ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. víta sedem kľúčových zásad a 
cieľov, ktoré predložili členské štáty v 
Berlínskom vyhlásení o digitálnej 
spoločnosti a digitálnej verejnej správe 
založenej na hodnotách, ktoré predstavujú 
dôležitý krok k spravodlivej, inkluzívnej a 
kooperatívnej digitálnej modernizácii 
verejného sektora, ako aj ich záväzok 
posilniť digitálnu účasť a digitálnu 
integráciu s cieľom podporiť digitálnu 
transformáciu založenú na hodnotách 
podporovaním základných práv a 
demokratických hodnôt, podporovaním 
posilňovania digitálnych zručností a 
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gramotnosti a zaistením bezpečnosti, 
udržateľnosti a technologickej suverenity 
v digitálnej oblasti; zdôrazňuje, že verejné 
orgány a inštitúcie členských štátov musia 
ísť príkladom, aby posilnili princípy 
Európskej únie vykonávaním zásad 
Berlínskeho vyhlásenia v digitálnej sfére; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala, 
propagovala a rozširovala zásady a ciele 
Berlínskeho vyhlásenia politickými 
iniciatívami na európskej úrovni; vyzýva 
Komisiu, aby podporila dosiahnutie týchto 
kľúčových zásad a vykonávanie akcií a 
opatrení prostredníctvom finančných 
prostriedkov poskytnutých vo viacročnom 
finančnom rámci (VFR) a v rámci Next 
Generation EU (NGEU) na digitálnu 
transformáciu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva Komisiu, aby pri 
predkladaní veľkého množstva 
legislatívnych a iných iniciatív uvedených 
v oznámení o formovaní digitálnej 
budúcnosti Európy prijala vyvážený 
prístup založený na zásade subsidiarity, 
technologickej neutrality a na dôkladnom 
posudzovaní vplyvu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. formovanie spravodlivého 
digitálneho sektora musia sprevádzať 
vzdelávacie aspekty, socializácia, 
spravodlivé pracovné podmienky, 
rovnováha medzi pracovným a 
súkromným životom, demokracia, dobrá 
správa vecí verejných a silné verejné 
služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. uznáva, že dôvera má zásadný 
význam pre rozvoj a zavádzanie 
technológií a aplikácií umelej 
inteligencie; zdôrazňuje, že jasné 
regulačné požiadavky musia zabezpečiť 
algoritmickú transparentnosť technológií 
a aplikácií umelej inteligencie, ktoré často 
zahŕňajú potenciálne riziká, ako sú 
neprehľadné efekty čiernej skrinky v 
rámci rozhodovacích procesov a zaujatosť 
v dátových súboroch; zdôrazňuje, že 
algoritmy založené na tzv. čiernych 
skrinkách, ktoré spôsobujú 
nevysvetliteľné rozhodnutia, sú 
neprijateľné v ktoromkoľvek odvetví, ale 
v kontexte, v ktorom má rozhodovanie 
umelej inteligencie vplyv na rozhodnutia o 
živote alebo smrti, môžu byť následky 
algoritmického zlyhania závažné; 
zdôrazňuje, že by sa mala zabezpečiť 
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vysledovateľnosť systémov umelej 
inteligencie a že by sa mala zabezpečiť 
vysvetliteľnosť algoritmického 
rozhodovania a ľudský dohľad, najmä 
pokiaľ ide o vysokorizikové aplikácie 
umelej inteligencie; pripomína, že ľudia 
musia byť vždy schopní preskúmať a 
zvrátiť automatizované rozhodnutia;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. zdôrazňuje, že cieľom európskych 
právnych predpisov v oblasti údajov a 
umelej inteligencie by malo byť 
budovanie jednotného digitálneho trhu 
bez hraníc a konkurencieschopnej, 
dôveryhodnej a bezpečnej dátovej 
spoločnosti a hospodárstva priaznivých 
pre inovácie a sústredených na človeka, 
ktoré podporujú rozvoj a zavádzanie 
umelej inteligencie, prístup k údajom, 
interoperabilitu a prenosnosť údajov; 
zdôrazňuje význam práva na súkromie, 
občianske slobody, ochranu jednotlivcov, 
pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov 
a informácií, a kybernetickú bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
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Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. zdôrazňuje, že veda, inovácie a 
výskum a vývoj budú nevyhnutné na 
dosiahnutie cieľov inkluzívnej digitálnej 
transformácie a európskej digitálnej 
suverenity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. poukazuje na to, že táto tretia 
priemyselná revolúcia bude závisieť od 
surovín, tak ako bola prvá revolúcia 
závislá od uhlia a druhá od ropy; keďže 
podľa scenára vysokého dopytu bude EÚ 
do roku 2030 potrebovať 18-krát viac lítia 
a do roku 2050 až 60-krát viac lítia; 
zdôrazňuje, že dopyt po surovinách sa 
prudko zvýši a že priemyselné odvetvia EÚ 
musia dodržiavať záväzný mechanizmus 
náležitej starostlivosti; zdôrazňuje, že 
ťažobné činnosti v tretích krajinách môžu 
byť zdrojom intenzívneho znečistenia 
ovplyvňujúceho kvalitu vody, ovzdušia a 
pôdy a spôsobovať odlesňovanie a stratu 
biodiverzity; zdôrazňuje, že strategická 
autonómia je obzvlášť dôležitá v oblasti 
digitalizácie a umelej inteligencie; 
zdôrazňuje, že lokalizácia údajov v EÚ je 
veľmi dôležitá pre jej strategickú 
autonómiu a pre znižovanie emisií EÚ;

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. pripomína Komisii jej záväzky, 
pokiaľ ide o zásadu „jeden za jeden“ a 
zníženie regulačného zaťaženia; 
konštatuje, že v budúcich legislatívnych 
návrhoch sa musí riešiť fragmentácia 
jednotného digitálneho trhu, ako aj 
množstvo byrokracie a regulačnej 
neistoty, ktorým v súčasnosti čelí európsky 
priemysel a inovátori; zdôrazňuje význam 
jasných procesov povoľovania uvádzania 
na trh a celoeurópskych politík prístupu 
na trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. uznáva zložitosť digitálnej sféry a 
široký vplyv procesu digitalizácie na 
spoločnosť, hospodárstvo a životné 
prostredie EÚ, ako aj potrebu ex ante 
širokého dialógu a demokratickej kontroly 
s cieľom vypracovať zásady, rámce a 
nástroje na boj proti potenciálnym 
rizikám spojeným s týmito technológiami 
pri plnom dodržiavaní ľudských práv a na 
boj proti dezinformáciám a technofóbii; 
vyzýva na posilnenie dialógu o digitálnej 
politike s občanmi s cieľom podporiť 
sociálnu súdržnosť a aktívnu účasť 
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občianskej spoločnosti na demokratickej 
politickej diskusii;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. berie na vedomie agentúry a 
mechanizmy regulačného dohľadu, ktoré 
už existujú v odvetviach, ako je zdravotná 
starostlivosť, výroba a doprava; domnieva 
sa, že je potrebné posilniť odvetvové 
regulačné orgány, ako aj doplnkový 
horizontálny prístup; zdôrazňuje význam 
stratégií a prístupov špecifických pre 
jednotlivé priemyselné sektory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1f. uznáva, že očakáva sa, že 5G 
prinesie občanom a podnikom nové 
príležitosti, a to prostredníctvom 
rýchlejšieho vyhľadávania, streamingu, 
sťahovania, ako aj lepšej pripojiteľnosti, 
čo bude zohrávať zásadnú úlohu pri 
dosiahnutí európskej gigabitovej 
spoločnosti do roku 2025; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že Komisia doteraz 
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nevykonala správu o ex ante posúdení 
vplyvu technológie 5G na zdravie a 
životné prostredie, a to napriek 
varovaniam, na ktoré upozornili mnohí 
členovia vedeckej komunity; zdôrazňuje, 
že je potrebné spojiť výskumných 
pracovníkov z rôznych disciplín, najmä 
medicíny a fyziky alebo inžinierstva, s 
cieľom uskutočniť ďalší výskum 
možných účinkov technológie 5G; 
pripomína, že EÚ by mala dodržiavať 
svoje vlastné záväzky uplatňovaním 
zásady predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o 
budúce zavedenie technológie 5G v celej 
EÚ, čo zahŕňa potenciálne prijatie 
preventívnych opatrení vzhľadom na 
neistotu alebo možné riziko; poukazuje na 
to, že rozsiahla a inkluzívna diskusia v 
konečnom dôsledku prispeje k budovaniu 
dôvery medzi občanmi, pokiaľ ide o 
opatrenia zamerané na nepretržitý rozvoj 
mobilných sietí; požaduje komunikačnú 
stratégiu EÚ, ktorá občanom EÚ poskytne 
spoľahlivé informácie, ako aj kampane 
na zvyšovanie informovanosti o 5G a 
elektromagnetickom poli; zdôrazňuje, že 
je dôležité zabrániť šíreniu dezinformácií 
týkajúcich sa sietí 5G, najmä pokiaľ ide o 
nepravdivé tvrdenia, že takéto siete sú 
spojené s pandémiou COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 1 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1g. zdôrazňuje, že kvalita použitých 
dátových súborov má zásadný význam pre 
výkonnosť technológií umelej 
inteligencie; vyjadruje znepokojenie nad 
rizikami zaujatosti a diskriminácie pri 
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vývoji, zavádzaní a používaní technológií 
umelej inteligencie, najmä vo 
vysokorizikových odvetviach; zdôrazňuje, 
že zaujatosť vyplývajúca zo základných 
súborov údajov má tendenciu postupne sa 
prehlbovať, a tým získavať trvalý 
charakter a posilňovať existujúcu 
spoločnosťou vytvorenú diskrimináciu 
žien, etnických menšín alebo rasových 
komunít; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali všetky možné opatrenia s 
cieľom zabrániť vzniku takejto zaujatosti 
a zabezpečiť plnú ochranu základných 
práv; zdôrazňuje, že tieto dátové súbory by 
mali byť na požiadanie kedykoľvek 
kontrolovateľné vnútroštátnymi orgánmi 
dohľadu, aby sa zabezpečil ich súlad s 
jasnými normami kvality; zdôrazňuje, že 
pred zavedením technológií umelej 
inteligencie vo vysokorizikových 
odvetviach, najmä v oblasti zdravia, sa 
musí vytvoriť infraštruktúra ľudského 
dohľadu, ktorá musí zahŕňať odborníkov 
na rodovú rovnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že EÚ má veľmi silný 
sektor MSP; pripomína, že táto druhá vlna 
digitalizácie by mohla viesť k silnému 
priemyselnému rozvoju MSP; žiada, aby 
sa stanovil cieľ, že do 10 rokov bude 
existovať v digitálnej oblasti 500 
startupov s hodnotou najmenej 
1 miliardy USD (tzv. unicorns);

2. uznáva, že MSP sú oporou 
európskeho hospodárstva a zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri rozvoji a vykonávaní 
digitalizácie priemyslu, hospodárstva a 
spoločnosti EÚ; pripomína, že táto druhá 
vlna digitalizácie by mohla viesť k silnému 
priemyselnému rozvoju MSP; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že len 17 % MSP 
doteraz úspešne integrovalo digitálne 
technológie do svojich podnikov; vyzýva 
Komisiu, aby naďalej podporovala 
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európske centrá digitálnych inovácií, 
ktoré by mohli predstavovať účinný 
spôsob na zmenšovanie digitálnej 
priepasti, konkrétne prostredníctvom 
pomoci MSP a startupom pri 
zjednodušení prístupu k financovaniu a 
využívaní digitálnych technológií na 
zlepšenie ich obchodnej činnosti, 
výrobných procesov, produktov a služieb, 
ako aj prostredníctvom podpory 
testovania, spájania, mapovania 
priemyselných odvetví, poskytovania 
odbornej prípravy a obchodných 
informácií, zvyšovania informovanosti, 
podpory rozvoja noriem a vytvárania sietí; 
poukazuje na to, že sieť európskych 
centier digitálnych inovácií by mala 
zabezpečiť široké územné pokrytie v celej 
Európe vrátane vzdialených, vidieckych a 
ostrovných oblastí; zdôrazňuje potrebu 
rozšíriť príležitosti pre MSP, pokiaľ ide o 
ich schopnosť osvojiť si inovačné 
technológie a znížiť digitálnu 
nerovnováhu, pokiaľ ide o infraštruktúru 
v menších mestách a vo vidieckych a 
v odľahlých oblastiach; navrhuje, aby sa 
podobne ako pri zohľadňovaní 
problematiky klímy vypracoval digitálny 
plán na plánovanie digitálnej 
transformácie spravodlivým a 
redistributívnym spôsobom pre 
spoločnosti a územia;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že EÚ má veľmi silný 
sektor MSP; pripomína, že táto druhá vlna 

2. uznáva, že EÚ má veľmi silný 
sektor MSP; konštatuje, že úspešná 
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digitalizácie by mohla viesť k silnému 
priemyselnému rozvoju MSP; žiada, aby 
sa stanovil cieľ, že do 10 rokov bude 
existovať v digitálnej oblasti 500 startupov 
s hodnotou najmenej 1 miliardy USD 
(tzv. unicorns);

digitálna transformácia európskych MSP 
je nevyhnutná pre hospodársky rast, 
vytváranie pracovných miest a sociálnu 
súdržnosť; pripomína, že táto druhá vlna 
digitalizácie by mohla viesť k silnému 
priemyselnému rozvoju MSP; požaduje 
komplexné opatrenia, ako je prístup k 
finančným prostriedkom, zavedenie víz 
EÚ pre startupy a zníženie regulačného 
zaťaženia, s cieľom lepšie uľahčiť rast 
digitálnych startupov s hodnotou najmenej 
1 miliardy USD (tzv. unicorns) v Európe; 
konštatuje, že tieto opatrenia by sa mali 
vyvíjať v neustálom dialógu s príslušnými 
zainteresovanými stranami;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že EÚ má veľmi silný 
sektor MSP; pripomína, že táto druhá vlna 
digitalizácie by mohla viesť k silnému 
priemyselnému rozvoju MSP; žiada, aby 
sa stanovil cieľ, že do 10 rokov bude 
existovať v digitálnej oblasti 500 startupov 
s hodnotou najmenej 1 miliardy USD 
(tzv. unicorns);

2. uznáva, že EÚ má veľmi silný 
sektor MSP, ktorý vytvára základ pre 
hospodárstvo a konkurencieschopnosť 
EÚ; pripomína, že táto druhá vlna 
digitalizácie by mohla viesť k silnému 
priemyselnému rozvoju MSP; zdôrazňuje 
význam podpory vzniku značného počtu 
digitálnych startupov s hodnotou najmenej 
1 miliardy USD (tzv. unicorns) do 10 
rokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
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Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že EÚ má veľmi silný 
sektor MSP; pripomína, že táto druhá vlna 
digitalizácie by mohla viesť k silnému 
priemyselnému rozvoju MSP; žiada, aby sa 
stanovil cieľ, že do 10 rokov bude 
existovať v digitálnej oblasti 500 startupov 
s hodnotou najmenej 1 miliardy USD 
(tzv. unicorns);

2. uznáva, že EÚ má veľmi silný 
sektor MSP; pripomína, že táto druhá vlna 
digitalizácie by mohla viesť k silnému 
priemyselnému rozvoju MSP; zdôrazňuje 
potrebu urýchliť digitalizáciu MSP a 
pomôcť im prekonať prekážky pri 
zavádzaní aplikácií umelej inteligencie; 
žiada, aby sa stanovil cieľ, že do 10 rokov 
bude existovať v digitálnej oblasti 500 
startupov s hodnotou najmenej 
1 miliardy USD (tzv. unicorns);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že EÚ má veľmi silný 
sektor MSP; pripomína, že táto druhá vlna 
digitalizácie by mohla viesť k silnému 
priemyselnému rozvoju MSP; žiada, aby sa 
stanovil cieľ, že do 10 rokov bude 
existovať v digitálnej oblasti 500 startupov 
s hodnotou najmenej 1 miliardy USD 
(tzv. unicorns);

2. uznáva, že EÚ má veľmi silný 
sektor MSP; pripomína, že táto druhá vlna 
digitalizácie by mohla viesť k silnému 
priemyselnému rozvoju MSP; žiada, aby sa 
stanovil cieľ, že do 10 rokov bude 
existovať v digitálnej oblasti 500 startupov 
s hodnotou najmenej 1 miliardy USD 
(tzv. unicorns);

uznáva, že MSP sú základom a 
budúcnosťou európskeho hospodárstva; 
uznáva úlohu MSP v oblasti získavania 
zručností, rekvalifikácie a zvyšovania 
úrovne zručností zamestnancov;
žiada, aby sa všetkými novými zákonmi a 
inými právnymi predpismi znižovalo 
administratívne zaťaženie malých a 
stredných podnikov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že všetky legislatívne 
návrhy týkajúce sa digitálnej oblasti by 
mali byť založené na hĺbkovom posúdení 
vplyvu, aby sa zabránilo zbytočnej 
administratívnej alebo regulačnej záťaži, 
ktorá by mohla brániť startupov v oblasti 
špičkových technológií typu „unicorn“, 
startupov a MSP v Európe s cieľom 
uvoľniť ich potenciál v celosvetovom 
meradle; vyzýva preto Komisiu, aby 
predložila porovnávaciu analýzu 
regulačného prostredia v tretích 
krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. poukazuje na to, že MSP a iné 
hospodárske subjekty by mali v čo 
najväčšej miere využívať spoluprácu a 
pracovať v ekosystéme, ktorý prospieva 
občanom a dokáže podporovať rast. 
Využívanie otvoreného zdroja je cestou k 
otvorenej a udržateľnej digitálnej 
transformácii, a to prostredníctvom 
softvéru s otvoreným zdrojovým kódom a 
otvoreného hardvéru, čo predstavuje 
pokrok smerom k európskej strategickej 
autonómii v digitálnej oblasti;



PE662.046v01-00 22/96 AM\1220385SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. víta návrh Komisie na prijatie aktu 
o digitálnych službách a aktu o 
digitálnych trhoch, ktoré zahŕňajú 
ambicióznu reformu digitálneho 
priestoru, komplexný súbor nových 
pravidiel pre všetky digitálne služby 
vrátane sociálnych médií, online trhov a 
iných online platforiem, ktoré pôsobia v 
Európskej únii:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. uznáva, že menej digitálne vyspelé 
odvetvia čelia vnútorným aj vonkajším 
prekážkam pri zavádzaní umelej 
inteligencie, ktoré treba jasne 
identifikovať; zdôrazňuje, že z väčšej 
časti, a najmä v prípade MSP, sú prekážky 
brániace zavádzaniu umelej inteligencie 
podobné prekážkam, ktoré bránia 
digitalizácii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že rozvoj umelej 
inteligencie v EÚ musí zostať „sústredený 
na človeka“, ľudia by mali byť vždy 
zodpovední za rozhodovanie; zdôrazňuje, 
že keď občania interagujú s 
automatizovaným systémom, mali by mať 
vždy možnosť ľudskej kontroly, aby sa 
zabezpečilo, že automatizované 
rozhodnutie bude možné overiť a opraviť; 
zdôrazňuje, že na to, aby občania chápali 
prijaté rozhodnutie, dôverovali mu, mohli 
ho preskúmať a dohliadať naň, 
transparentnosť systémov umelej 
inteligencie a logika algoritmov sú 
mimoriadne dôležité, ak sa technológia 
používa vo verejných službách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že inovatívne a 
konkurencieschopné dátové hospodárstvo 
je založené na otvorenosti; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné 
vyhnúť sa závislosti od jedného 
poskytovateľa služieb alebo technológie 
pri procesoch zberu verejných údajov, a 
žiada, aby všetky postupy verejného 
obstarávania a programy financovania 
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Únie zahŕňali otvorený prístup k údajom, 
povinné požiadavky na interoperabilitu a 
prenosnosť, ako aj podporovali 
používanie softvéru a hardvéru 
s otvoreným zdrojovým kódom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. zdôrazňuje, že úspešný vývoj a 
zavádzanie umelej inteligencie v Európe 
závisí od vyššej dostupnosti 
vysokokvalitných údajov; zdôrazňuje, že 
používanie dátových súborov, v ktorých sa 
prejavuje zaujatosť, môže neúmyselne 
viesť k neobjektívnym aplikáciám umelej 
inteligencie, a poukazuje najmä na riziko 
reprodukovania rodových, kultúrnych, 
etnických, sociálnych, zdravotných alebo 
sexuálnych predsudkov; zdôrazňuje, že je 
potrebné uznať a riešiť všetky zaujatosť v 
dátových systémoch pri ich vývoji aj 
využívaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 je príležitosťou na 

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 je príležitosťou na 
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urýchlenie digitalizácie; požaduje finančné 
stimuly pre MSP, ktoré chcú vstúpiť na 
nové trhy;

urýchlenie digitalizácie;

vyzýva preto na urýchlenie dokončenia 
jednotného digitálneho trhu tým, že sa 
podporí celoeurópska sieť gigabitového 
širokopásmového pripojenia na európskej 
úrovni ďalším rozvíjaním existujúcich 
právnych predpisov v oblasti ochrany 
údajov na moderné právne predpisy v 
oblasti údajov, ktoré zároveň umožnia 
vývoj inovačných digitálnych technológií 
a obchodných modelov budúcnosti a 
ochránia osobné práva občanov, 
zaručením práva občanov na šifrovanie 
na ochranu údajov, ktoré možno získať 
prostredníctvom zahraničných 
spravodajských činností alebo 
kybernetických útokov, ďalším 
posilňovaním kybernetickej bezpečnosti 
podporovaním európskej výskumnej 
stratégie v oblasti kvantovej výpočtovej 
techniky s cieľom zabezpečiť bezpečné 
šifrovanie údajov v budúcnosti a 
investovať do kybernetickej bezpečnosti 
systémov a technológií, ktoré podporujú 
internet ako taký, a do sieťových 
systémov, ktoré z neho vyplývajú;
požaduje finančné stimuly pre MSP, ktoré 
chcú vstúpiť na nové trhy;

zdôrazňuje význam obchodu a 
globalizácie pre prosperitu a mier; preto 
žiada, aby sa vyvinulo úsilie na 
zabezpečenie toho, aby pandémia COVID-
19 neviedla k návratu obchodu na 
vnútroštátnu úroveň, a preto navrhuje 
akčný plán na pomoc európskym 
spoločnostiam, aby sa stali geograficky 
aktívnymi na nových trhoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 je príležitosťou na 
urýchlenie digitalizácie; požaduje finančné 
stimuly pre MSP, ktoré chcú vstúpiť na 
nové trhy;

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 je príležitosťou na 
zvýšenie odolnosti dodávateľských 
reťazcov EÚ a urýchlenie šírenia 
technológií a digitalizácie priemyslu, 
hospodárstva a spoločnosti EÚ; 
zdôrazňuje však, že pandémia COVID-19 
odhalila aj digitálne priepasti medzi 
krajinami EÚ a medzi sociálnymi 
skupinami v rámci tej istej krajiny, pričom 
hrozí, že na mnohých občanov sa pri 
prechode na digitalizovanú spoločnosť 
zabudne; zdôrazňuje, že úroveň 
digitalizácie priemyslu EÚ sa líši v 
jednotlivých odvetviach, najmä medzi 
oblasťami špičkových technológií a 
tradičnejšími oblasťami, ako aj medzi 
členskými štátmi a regiónmi; požaduje 
finančné stimuly pre MSP, ktoré chcú 
vstúpiť na nové trhy; vyjadruje 
znepokojenie nad ťažkosťami pri prístupe 
k líniám financovania EIB, ktorým čelí 
väčšina MSP a startupov, najmä tých, 
ktoré majú obmedzenú kapitalizáciu, a 
žiada, aby sa v požiadavkách na prístup 
zvážila potreba zlepšenia digitálnych 
kapacít MSP a ich kapacít v oblasti 
umelej inteligencie; pripomína význam 
programu Digitálna Európa a iných 
programov EÚ, napríklad programu 
Horizont Európa, pri zlepšovaní 
digitálnych kapacít a kapacít v oblasti 
umelej inteligencie MSP a urýchlení 
zavádzania technológií umelej inteligencie 
v priemyselných odvetviach EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 je príležitosťou na 
urýchlenie digitalizácie; požaduje finančné 
stimuly pre MSP, ktoré chcú vstúpiť na 
nové trhy;

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 je príležitosťou na 
urýchlenie digitalizácie; požaduje finančné 
stimuly pre MSP, ktoré chcú vstúpiť na 
nové trhy; požaduje nové a otvorené 
rámce prístupu k údajom pre európske 
MSP a startupy s cieľom podporiť ich 
rast posilnením odbornej prípravy, 
testovania a rozvoja systémov a aplikácií 
založených na umelej inteligencii. vyzýva 
na inkluzívnu digitalizáciu našich 
spoločností, ktorá bude slúžiť záujmom 
občanov tým, že sa v nej zohľadnia otázky 
prístupnosti a cenovej dostupnosti. 
požaduje koordinované opatrenia na 
riešenie digitálnej priepasti v Európe, 
ktorá sa zhoršila v dôsledku pandémie 
COVID-19, a na spravodlivú a 
kooperatívnu digitálnu modernizáciu 
verejného sektora, ktorá by sa 
zameriavala na digitálnu transformáciu 
založenú na hodnotách podporou 
základných práv a demokratických 
hodnôt.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 je príležitosťou na 
urýchlenie digitalizácie; požaduje finančné 
stimuly pre MSP, ktoré chcú vstúpiť na 

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 je príležitosťou na 
urýchlenie digitalizácie; požaduje verejno-
súkromné partnerstvá a finančné stimuly 
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nové trhy; pre inovatívne digitálne MSP, spoločnosti 
so strednou trhovou kapitalizáciou a 
startupy, ktoré chcú vstúpiť na nové trhy; 
vyzýva na posilnenie a jasnejšiu stratégiu 
pre európske centrá digitálnych inovácií s 
cieľom pomôcť s rozsiahlym zavádzaním 
nových technológií zo strany MSP; 
uznáva potenciál sprostredkovateľov v 
rámci ekosystému MSP, ako sú účtovníci, 
obchodné komory a odborníci v oblasti 
poisťovníctva, pokiaľ ide o pomoc pri 
podpore digitálnej transformácie MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Ivo Hristov, Carlos Zorrinho

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 je príležitosťou na 
urýchlenie digitalizácie; požaduje finančné 
stimuly pre MSP, ktoré chcú vstúpiť na 
nové trhy;

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 je príležitosťou na 
urýchlenie digitalizácie a zároveň 
posilnenie činností strategického významu 
pre Úniu v súvislosti s kritickou 
infraštruktúrou vrátane technológie 
kybernetickej bezpečnosti a výskumu a 
prevencie rizík v súvislosti so zavádzaním 
sietí 5G; požaduje finančné stimuly pre 
MSP, ktoré chcú vstúpiť na nové trhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 je príležitosťou na 
urýchlenie digitalizácie; požaduje finančné 
stimuly pre MSP, ktoré chcú vstúpiť na 
nové trhy;

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 je príležitosťou na 
urýchlenie digitalizácie; požaduje finančné 
stimuly pre MSP, ktoré chcú vstúpiť na 
nové trhy; uznáva znepokojenie nad tým, 
že veľké firmy majú lepšie kapacity na 
využívanie príležitostí poskytovaných 
umelou inteligenciou, čo by mohlo viesť k 
nadmernej koncentrácii veľkých firiem a 
nadnárodných spoločností na trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 je príležitosťou na 
urýchlenie digitalizácie; požaduje finančné 
stimuly pre MSP, ktoré chcú vstúpiť na 
nové trhy;

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 spojená s účelovou 
finančnou reakciou EÚ je príležitosťou na 
urýchlenie digitalizácie; požaduje finančné 
stimuly pre tradičné a inovatívne MSP, 
ktoré chcú vstúpiť na nové trhy;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 43
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 je príležitosťou na 
urýchlenie digitalizácie; požaduje finančné 
stimuly pre MSP, ktoré chcú vstúpiť na 

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 je príležitosťou na 
urýchlenie digitalizácie; zdôrazňuje 
význam finančných stimulov a príležitostí 
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nové trhy; prostredníctvom rôznych programov EÚ 
pre MSP, ktoré chcú vstúpiť na nové trhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Patrizia Toia, Eva Kaili

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 je príležitosťou na 
urýchlenie digitalizácie; požaduje finančné 
stimuly pre MSP, ktoré chcú vstúpiť na 
nové trhy;

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 je príležitosťou na 
urýchlenie digitalizácie; požaduje finančné 
stimuly pre MSP, startupy a spoločnosti 
a subjekty sociálneho hospodárstva, ktoré 
chcú vstúpiť na nové trhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že umožnenie výmeny 
základných a presne vymedzených 
dátových súborov a prístupu k nim budú 
kľúčové pre plné uvoľnenie potenciálu 
zelenej dohody; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila, ktoré dátové súbory sú 
nevyhnutné pre ekologickú transformáciu 
v kontexte udržateľných výrobkov a 
služieb, okrem iného pokiaľ ide o vplyv 
výrobku na výrobu, dopravu, uhlík, 
energetiku a biodiverzitu, ako aj jeho 
spracovanie po skončení životnosti; 
vyzýva Komisiu, aby zvážila rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti dátových súborov 
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s vysokou hodnotou vymedzených v 
smernici (EÚ) 2019/1024 o otvorených 
údajoch na súkromné subjekty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že EÚ v globálnej 
súťaži v oblasti umelej inteligencie 
zaostáva; zdôrazňuje, že zameranie na 
služby pre občanov a podniky vytvára 
globálny segment trhu, v ktorom môže EÚ 
viesť, pri rešpektovaní svojich 
štrukturálnych zásad a hodnôt vrátane 
našej digitálnej identity, ktoré sa 
zameriavajú na dodržiavanie základných 
práv, silné etické aspekty, právne záruky a 
zodpovednosť, čím sa chránia naše 
demokratické spoločnosti a občania;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že súčasná 
nerovnováha na trhu medzi platformami, 
ktoré kontrolujú prístup, a MSP a 
obmedzený prístup k údajom naďalej 
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predstavujú pre európske MSP výzvy; 
zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť prístup 
MSP k údajom; vyzýva na umožnenie 
prístupu k postupom výmeny údajov na 
prevažne dobrovoľnom základe vrátane 
poskytovania stimulov na umožnenie 
výmeny údajov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. konštatuje, že investície do 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky 
(HPC) majú zásadný význam pre využitie 
plného potenciálu umelej inteligencie a 
iných vznikajúcich technológií; 
zdôrazňuje úlohu pripojiteľnosti, najmä 
gigabitovej pripojiteľnosti, ktorej hnacou 
silou je 5G a optické infraštruktúry, ako 
kľúčového stavebného prvku 
konkurencieschopnej digitálnej 
spoločnosti; vyzýva na preklenutie 
nedostatku investícií do pripojiteľnosti 
prostredníctvom programu Next 
Generation EU, ako aj vnútroštátnych a 
súkromných finančných prostriedkov s 
cieľom doplniť nedostatočné investície 
EÚ stanovené vo viacročnom finančnom 
rámci na roky 2021 – 2027 (VFR);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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
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Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
inovatívne a primerané pravidlá pre 
dôveryhodnú digitálnu spoločnosť, čím by 
sa zabezpečila jej úplná inkluzívnosť, 
spravodlivosť a prístupnosť pre všetkých;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. zdôrazňuje, že zavádzanie sietí s 
veľmi vysokou kapacitou, ako sú 5G siete, 
otvorí nové spôsoby práce v oblastiach, 
ako je výroba, doprava, automobilový 
priemysel a zdravotná starostlivosť, čím 
sa umožní vyššia produktivita, ako aj 
úplne nové skúsenosti používateľov; 
konštatuje, že siete s veľmi vysokou 
kapacitou umožnia Európe urobiť 
kvantitatívny skok v prospech celého 
ekosystému technológií, ako je 
virtualizácia, cloud computing, edge 
computing, umelá inteligencia, strojové 
učenie, network slicing a automatizácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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
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Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. zdôrazňuje, že potrebujeme 
európsky právny rámec pre umelú 
inteligenciu, robotiku a súvisiace 
technológie, ktorý sa bude zaoberať 
etickými zásadami a základnými právami 
pri ich vývoji, zavádzaní a používaní; 
konštatuje, že v takomto rámci by mala 
existovať zhoda, pokiaľ ide o etické a 
technické normy, ktoré by upravovali 
používanie nových technológií, ako je 
umelá inteligencia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d. zdôrazňuje, že produkty a služby 
umelej inteligencie môžu priniesť rôznym 
spotrebiteľom rôzne skúsenosti; 
zdôrazňuje význam rodovej a etnickej 
rozmanitosti v digitálnej kariére pre 
dosiahnutie digitálnych produktov a 
služieb, ktoré v plnej miere riešia a 
predstavujú rozmanitý súbor skúseností a 
potrieb európskych spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. požaduje vytvorenie osobitných 
digitálnych hospodárskych zón, ktoré 
podporia štrukturálne zmeny a vytvoria 
základy na rozvoj nových digitálnych 
hospodárskych štruktúr;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. požaduje vytvorenie osobitných 
digitálnych hospodárskych zón, ktoré 
podporia štrukturálne zmeny a vytvoria 
základy na rozvoj nových digitálnych 
hospodárskych štruktúr;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. požaduje vytvorenie osobitných 
digitálnych hospodárskych zón, ktoré 
podporia štrukturálne zmeny a vytvoria 
základy na rozvoj nových digitálnych 
hospodárskych štruktúr;

4. požaduje vytvorenie osobitných 
digitálnych hospodárskych zón, ktoré 
podporia štrukturálne zmeny a vytvoria 
základy na rozvoj nových digitálnych 
hospodárskych štruktúr;

navrhuje preto vytvorenie osobitnej zóny 
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EÚ pre startupy s menšou byrokraciou, 
excelentnou infraštruktúrou, osobitným 
daňovým režimom, prostredím 
„regulačných sandboxov“ a najlepšou 
podporou pre špičkový výskum;
navrhuje plné štipendiá s cieľom spojiť 
najlepších odborníkov v Európe a na 
celom svete s cieľom stimulovať inovácie, 
technológie a prosperitu do budúcnosti; je 
presvedčený, že tu sa nachádzajú budúce 
príležitosti, najmä pre hospodársky slabšie 
regióny Európy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. požaduje vytvorenie osobitných 
digitálnych hospodárskych zón, ktoré 
podporia štrukturálne zmeny a vytvoria 
základy na rozvoj nových digitálnych 
hospodárskych štruktúr;

4. požaduje vytvorenie osobitných 
digitálnych hospodárskych zón, ktoré 
podporia štrukturálne zmeny a vytvoria 
základy na rozvoj nových digitálnych 
hospodárskych štruktúr pri zachovaní 
stimulačných podmienok platných 
rovnako pre všetky územia EÚ;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 57
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. požaduje vytvorenie osobitných 
digitálnych hospodárskych zón, ktoré 
podporia štrukturálne zmeny a vytvoria 

4. požaduje vytvorenie osobitných 
digitálnych hospodárskych zón, ktoré 
podporia štrukturálne zmeny a vytvoria 
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základy na rozvoj nových digitálnych 
hospodárskych štruktúr;

základy na rozvoj nových digitálnych 
hospodárskych štruktúr v celej Európe s 
cieľom podporiť rýchlu digitálnu 
transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že je naliehavo 
potrebné stimulovať prístup k údajom, 
ktoré sú v súčasnosti uzamknuté v 
súkromnom sektore, a zároveň 
zabezpečiť, aby využívanie verejných 
finančných prostriedkov vždy viedlo k 
zverejneniu údajov; v tejto súvislosti 
vyzýva na vytvorenie zásady „verejné 
peniaze, verejné údaje“ a požaduje 
stimuly, ktorých cieľom je poskytnúť 
MSP prístup k iným ako osobným údajom 
vytvoreným inými súkromnými 
zainteresovanými stranami v rámci 
dobrovoľného a vzájomne prospešného 
procesu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že nadčasová 
pripojiteľnosť a kybernetická bezpečnosť 
sú predpokladom úspechu Únie v 
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digitálnej transformácii;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zastavila 
financovanie veľkých spoločností a 
rozdeľovanie zostávajúcich finančných 
prostriedkov plošne a rozptýlene; žiada, 
aby sa vyberali tí najlepší, ktorým sa 
poskytne podpora v raste; navrhuje, aby 
sa uprednostňovali budúce oblasti pre 
digitálne hospodárske štruktúry;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zastavila 
financovanie veľkých spoločností a 
rozdeľovanie zostávajúcich finančných 
prostriedkov plošne a rozptýlene; žiada, 
aby sa vyberali tí najlepší, ktorým sa 
poskytne podpora v raste; navrhuje, aby 
sa uprednostňovali budúce oblasti pre 
digitálne hospodárske štruktúry;

5. vyzýva Komisiu, aby 
uprednostňovala financovanie MSP; v 
tejto súvislosti pripomína, že spoločnosti 
so strednou trhovou kapitalizáciou a 
väčšie spoločnosti prispievajú k 
vytváraniu hodnotového reťazca pre 
MSP;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 62
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zastavila 
financovanie veľkých spoločností a 
rozdeľovanie zostávajúcich finančných 
prostriedkov plošne a rozptýlene; žiada, 
aby sa vyberali tí najlepší, ktorým sa 
poskytne podpora v raste; navrhuje, aby sa 
uprednostňovali budúce oblasti pre 
digitálne hospodárske štruktúry;

5. vyzýva Komisiu, aby zastavila 
financovanie veľkých spoločností a 
rozdeľovanie zostávajúcich finančných 
prostriedkov plošne a rozptýlene; žiada, 
aby sa vyberali príjemcovia, ktorým sa 
poskytne podpora v raste; navrhuje, aby sa 
uprednostňovali budúce oblasti pre 
digitálne hospodárske štruktúry; uznáva, že 
stále existujú značné rozdiely medzi 
veľkými spoločnosťami a MSP, pokiaľ 
ide o integráciu digitálnych technológií do 
ich obchodných činností; vyjadruje 
poľutovanie nad súčasnou nedostatočnou 
inovačnou kapacitou v MSP, a to pre 
chýbajúci potrebný rizikový kapitál, 
náklady na administratívne postupy a ich 
zložitosť, nedostatok primeraných 
zručností a pre nedostatočný prístup k 
informáciám; v tejto súvislosti navrhuje, 
aby sa prijali opatrenia na posilnenie 
prístupu MSP vrátane mikropodnikov a 
startupov k úverom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zastavila 
financovanie veľkých spoločností a 
rozdeľovanie zostávajúcich finančných 
prostriedkov plošne a rozptýlene; žiada, 

5. vyzýva Komisiu, aby zastavila 
financovanie veľkých spoločností a 
rozdelila zostávajúce finančné prostriedky 
podľa metodicky preskúmaného 
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aby sa vyberali tí najlepší, ktorým sa 
poskytne podpora v raste; navrhuje, aby sa 
uprednostňovali budúce oblasti pre 
digitálne hospodárske štruktúry;

stanovenia priorít; žiada, aby sa vyberali tí 
najlepší, ktorým sa poskytne podpora 
v raste, a to podľa očakávanej hodnoty 
vypočítanej pomocou bežných metód 
oceňovania majetku startupov; navrhuje, 
aby sa uprednostňovali budúce oblasti pre 
digitálne hospodárske štruktúry;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zastavila 
financovanie veľkých spoločností a 
rozdeľovanie zostávajúcich finančných 
prostriedkov plošne a rozptýlene; žiada, 
aby sa vyberali tí najlepší, ktorým sa 
poskytne podpora v raste; navrhuje, aby sa 
uprednostňovali budúce oblasti pre 
digitálne hospodárske štruktúry;

5. vyzýva Komisiu, aby zastavila 
financovanie veľkých spoločností a 
rozdeľovanie zostávajúcich finančných 
prostriedkov plošne a rozptýlene; 
zdôrazňuje, že veľké technologické 
spoločnosti a platformy so strategickým 
postavením na trhu môžu využiť svoje 
postavenie nielen z hľadiska trhu, ale aj z 
hľadiska prístupu k údajom a ich 
kontroly, čo vedie k možnej koncentrácii 
inovácií v oblasti umelej inteligencie a k 
budúcej nerovnováhe na jednotnom 
digitálnom trhu; žiada, aby sa vyberali tí 
najlepší, ktorým sa poskytne podpora 
v raste; navrhuje, aby sa uprednostňovali 
budúce oblasti pre digitálne hospodárske 
štruktúry; zdôrazňuje potrebu podpory 
MSP pri zvládaní dvojakej transformácie 
na udržateľnosť a digitalizáciu 
zabezpečením toho, aby mali prístup k 
správnym zručnostiam, odborným 
znalostiam a financovaniu; zdôrazňuje, že 
je potrebné, aby táto podpora získala 
územné pokrytie v celej Európe vrátane 
vzdialených, vidieckych a ostrovných 
oblastí a aby sa zameriavala na posilnenie 
digitálnych kapacít a infraštruktúry na 
menších miestach v okrajových oblastiach 
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Európy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zastavila 
financovanie veľkých spoločností a 
rozdeľovanie zostávajúcich finančných 
prostriedkov plošne a rozptýlene; žiada, 
aby sa vyberali tí najlepší, ktorým sa 
poskytne podpora v raste; navrhuje, aby sa 
uprednostňovali budúce oblasti pre 
digitálne hospodárske štruktúry;

5. vyzýva Komisiu, aby zastavila 
financovanie veľkých spoločností a 
rozdeľovanie zostávajúcich finančných 
prostriedkov plošne a rozptýlene; žiada, 
aby sa vyberali tí najlepší, ktorým sa 
poskytne podpora v raste; navrhuje, aby sa 
uprednostňovali budúce oblasti pre 
digitálne hospodárske štruktúry;

domnieva sa, že súčasná politika 
financovania sa musí ďalej rozvíjať 
účinnejšie a musí prekonať akúkoľvek 
fragmentáciu v oblasti financovania 
výskumu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že cestovný ruch je 
strategickým hospodárskym sektorom pre 
Európu, keďže vytvára viac ako 10 % 
európskeho HDP a predstavuje viac ako 
9 % celkovej zamestnanosti v EÚ; 
konštatuje však, že zostáva medzi menej 
digitalizovanými sektormi v Únii a že 
existuje veľký nevyužitý potenciál na 
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digitálnu transformáciu tohto sektora; 
zdôrazňuje potrebu ďalších investícií do 
inteligentných nástrojov a techník, ktoré 
môžu zlepšiť skúsenosť zákazníkov a 
podporiť prechod na digitálnejší a 
udržateľnejší ekosystém cestovného 
ruchu, okrem iného zlepšením riadenia 
destinácií v prospech miestnych 
spoločností a hospodárstiev a turistov, 
pomôcť nasmerovať toky turistov do 
menej rozvinutých regiónov a 
rovnomernejšie ich rozložiť počas 
ročných období a lepšie sa pripravovať a 
zvládať krízy, ako je pandémia, extrémne 
poveternostné podmienky a iné prírodné 
katastrofy alebo katastrofy spôsobené 
ľudskou činnosťou; poukazuje na to, že 
koordinované úsilie o podporu inovatívnej 
digitálnej kultúry v MSP v oblasti 
cestovného ruchu, ktoré predstavujú 90 % 
ekosystému cestovného ruchu, má 
zásadný význam pre zabezpečenie 
globálnej konkurencieschopnosti Európy 
ako destinácie; pripomína, že je dôležité 
zlepšiť prístup k digitálnym technológiám 
a podporovať programy pre MSP v 
kultúrnom a kreatívnom sektore, ktoré sú 
úzko prepojené s cestovným ruchom; 
kriticky sa stavia k tomu, že Komisia 
nezačlenila cestovný ruch do Európskej 
dátovej stratégie, a domnieva sa, že 
zahrnutie cestovného ruchu do aktu o 
správe údajov môže podnikom cestovného 
ruchu umožniť, aby sa plne zaviazali k 
inováciám a digitalizácii; domnieva sa, že 
digitalizácia kultúrneho dedičstva by 
vytvorila užitočné a prospešné synergie s 
odvetvím cestovného ruchu; zdôrazňuje, 
že pri digitálnej transformácii v sektore 
cestovného ruchu by sa mala chrániť 
kvalita služieb v tomto sektore, ako sú 
služby poskytované kvalifikovanými 
turistickými sprievodcami, ktoré v 
niektorých prípadoch nezákonne 
nahrádza kolaboratívne hospodárstvo, a 
vyzýva Komisiu, aby túto otázku účinne 
riešila na európskej úrovni;
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Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. varuje pred používaním 
prediktívnych technológií alebo techník 
manipulácie vnímania na trhové účely zo 
strany veľkých technologických 
spoločností a zaväzuje sa zabezpečiť, aby 
veľké spoločnosti nevyužívali citlivé 
osobné údaje, údaje o transakciách a 
metaúdaje na dosiahnutie zisku bez toho, 
aby si to občania uvedomovali a 
jednoznačne s tým súhlasili; žiada, aby sa 
tieto techniky zaraďovali do najvyššej 
kategórie stupnice rizika, ktorú navrhuje 
Komisia, vzhľadom na ich špecifický a 
mimoriadne citlivý charakter, ako aj na 
ich možné zneužitie; vyzýva Európsky 
výbor pre ochranu údajov, aby vydal 
usmernenia k tejto otázke, a zdôrazňuje 
potrebu zabezpečiť algoritmickú 
transparentnosť technológií a aplikácií 
umelej inteligencie; zdôrazňuje, že je 
potrebné vytvoriť dôkladný systém 
vysledovateľnosti systémov umelej 
inteligencie, ktorý bude pod ľudským 
dohľadom, bude zrozumiteľný pre 
spotrebiteľov a bude spĺňať opodstatnené 
očakávania dotknutých osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Riho Terras
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Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje, aby sa zastavil odchod 
startupov, ktoré v Európe nedostávajú 
ďalšie finančné prostriedky, ale 
nachádzajú ich inde;

6. zdôrazňuje nedostatok európskeho 
financovania rizikového kapitálu, 
neprimerane významnú úlohu verejných 
subjektov vo financovaní súčasnosti a 
významné rozdiely v ekosystémoch 
startupov a dostupnom financovaní medzi 
členskými štátmi; požaduje komplexný 
európsky prístup založený na 
konkurenčnom zdaňovaní a regulácii 
priaznivej pre investorov s cieľom 
zabezpečiť prístup k financovaniu pre 
sľubné európske startupy vo všetkých 
fázach rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje, aby sa zastavil odchod 
startupov, ktoré v Európe nedostávajú 
ďalšie finančné prostriedky, ale 
nachádzajú ich inde;

6. požaduje dôkladnejšie 
vyhodnotenie trhu startupov s cieľom 
zabrániť tomu, aby sa najlepšie rodiace sa 
skúsenosti rozvíjali mimo Európy;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 70
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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6. požaduje, aby sa zastavil odchod 
startupov, ktoré v Európe nedostávajú 
ďalšie finančné prostriedky, ale nachádzajú 
ich inde;

6. požaduje, aby sa zastavil odchod 
startupov, ktoré v Európe nedostávajú 
ďalšie finančné prostriedky, ale nachádzajú 
ich inde;

vyzýva na zlepšenie daňových rámcov pre 
rizikový kapitál v Európe;
vyzýva na zastavenie odchodu mladých 
spoločností z Európy, ktoré opúšťajú EÚ, 
pretože po vstupe na trh nedostávajú 
finančné prostriedky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje, aby sa zastavil odchod 
startupov, ktoré v Európe nedostávajú 
ďalšie finančné prostriedky, ale nachádzajú 
ich inde;

6. zdôrazňuje významný nedostatok 
investícií, ktorému čelia digitálne 
inovácie, čo predstavuje významnú 
prekážku úspešného rozšírenia 
digitálnych startupov; požaduje, aby sa 
zastavil odchod startupov, ktoré v Európe 
nedostávajú ďalšie finančné prostriedky, 
ale nachádzajú ich inde; berie na vedomie 
iniciatívu pre digitálne inovácie a 
rozširujúce sa podniky, v rámci ktorej sa 
zriaďuje prvý regionálny investičný 
nástroj, ktorý sa osobitne zameriava na 
digitálne inovácie a rozširovanie 
digitálnych startupov v regióne strednej, 
východnej a juhovýchodnej Európy; 
vyzýva na vypracovanie podobných 
iniciatív EÚ zameraných na mobilizáciu 
financovania a posilnenie kompetencií, 
posilnenie financovania a prístupu k 
poradenským službám pre počiatočnú 
fázu a rozširovanie inovatívnych 
vysokorizikových startupov v oblasti 
špičkových technológií s vysokým 
potenciálom rastu, na poskytovanie 
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technickej pomoci verejným agentúram, 
posilnenie ich schopnosti navrhovať, 
vyvíjať a vykonávať programy digitálnych 
inovácií a posilnenie strategických 
investícií v prostredí umožňujúcom 
digitálne inovácie a podnikanie so 
zameraním na cezhraničnú digitálnu 
infraštruktúru a projekty v oblasti 
digitálnych zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. opakuje, že je potrebné v plnej 
miere využiť všetky nástroje financovania 
a využívať synergie, ktoré sa poskytujú 
digitálnym technológiám v rámci 
programov financovania EÚ, konkrétne 
programov Horizont Európa, Digitálna 
Európa, NPE – Digitalizácia a 
Vesmírneho programu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na rozsiahle investície do 
klastrov excelentnosti;

7. vyzýva na rozsiahle investície do 
klastrov excelentnosti;

podporuje preto návrh Komisie na 
podporu vytvárania centier excelentnosti 
a testovania na posilnenie synergií a sietí 
medzi výskumnými centrami umelej 
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inteligencie s cieľom podporovať 
excelentnosť, prilákať a udržiavať 
najlepších výskumných pracovníkov a 
rozvíjať úroveň technológie;
navrhuje, aby sa popri centrách vyvinulo 
úsilie na vytvorenie a podporu 
flexibilných sieťových štruktúr 
založených na spolupráci medzi 
inštitúciami vysokoškolského vzdelávania 
a priemyslom pri vývoji umelej 
inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na rozsiahle investície do 
klastrov excelentnosti;

7. vyzýva na rozsiahle investície do 
klastrov excelentnosti; vyzýva Komisiu, 
aby uľahčila rozvoj centier digitálnych 
inovácií v členských štátoch s cieľom 
zabezpečiť budovanie kapacít a výmenu 
najlepších postupov pri vývoji a zavádzaní 
umelej inteligencie a mobilizovať výskum 
a inovácie v rámci celého hodnotového 
reťazca; uznáva, že takéto centrá 
digitálnych inovácií môžu takisto prispieť 
k prístupu k talentom a výskumným 
kapacitám v oblasti umelej inteligencie;

Or. en

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



PE662.046v01-00 48/96 AM\1220385SK.docx

SK

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na rozsiahle investície do 
klastrov excelentnosti;

7. vyzýva na rozsiahle investície do 
klastrov excelentnosti; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby uľahčili európsku 
excelentnosť vo výskume a vývoji v oblasti 
umelej inteligencie zvýšením investícií do 
výskumu a uľahčovaním ďalšej 
spolupráce medzi inovačnými 
spoločnosťami, inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania a 
výskumnými inštitúciami; uznáva, že 
výmena a opätovné používanie 
komponentov aplikácií umelej inteligencie 
zvyšuje využívanie a zavádzanie riešení 
umelej inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na rozsiahle investície do 
klastrov excelentnosti;

7. vyzýva na rozsiahle investície do 
klastrov excelentnosti, prostredníctvom 
ktorých sa môžu iniciatívy v oblasti 
inteligentného priemyslu skúmať, 
rozvíjať, vykonávať a monitorovať 
organizovaným a sledovateľným 
spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Paolo Borchia
v mene skupiny ID
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Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na rozsiahle investície do 
klastrov excelentnosti;

7. žiada, aby sa vyhodnotilo, do 
ktorých klastrov je najlepšie prioritne 
investovať;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje potrebu umožniť 
komplexný výskum všetkých aplikácií a 
technológií umelej inteligencie; požaduje 
legislatívne riešenia, ako sú regulačné 
sandboxy s cieľom rozšíriť úspešné 
pilotné projekty, ktoré zabezpečia právo 
verejných aj súkromných inštitúcií na 
výskum a vývoj umelej inteligencie v 
prípadoch potenciálne vysokorizikového 
využitia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu, aby začala 
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medzisektorové dialógy, v ktorých sa bude 
klásť dôraz najmä na zdravotnú 
starostlivosť, správne orgány vo 
vidieckych oblastiach a poskytovateľov 
služieb verejného záujmu s cieľom 
predložiť akčný plán na uľahčenie 
vývoja, výskumu a zavádzania aplikácií 
umelej inteligencie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje význam základného 
výskumu základov umelej inteligencie; 
konštatuje, že súčasné komerčné aplikácie 
umelej inteligencie sú založené na 
výskume, ktorý sa začal pred 
desaťročiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. požaduje viac investícií do 
výskumu, inovácií, vedy a vedeckej 
komunity, ktoré sú hnacou silou 
technologickej a digitálnej revolúcie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. požaduje prijatie opatrení, ktorými 
sa ukončí únik mozgov a prilákajú sa 
najväčšie talenty do EÚ;

8. požaduje posilnenie podmienok pre 
digitálny ekosystém EÚ zložený z 
univerzít, výskumných centier, 
podnikateľských inkubátorov a podnikov 
s cieľom zabrániť úniku mozgov 
európskych odborníkov a prilákať 
najväčšie talenty do EÚ;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. požaduje prijatie opatrení, ktorými 
sa ukončí únik mozgov a prilákajú sa 
najväčšie talenty do EÚ;

8. požaduje prijatie opatrení na 
riešenie úniku mozgov a prilákanie 
najväčších talentov do EÚ bez toho, aby 
boli dotknuté vnútroštátne systémy trhu 
práce a právomoci sociálnych partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh stanoviska
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Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. požaduje prijatie opatrení, ktorými 
sa ukončí únik mozgov a prilákajú sa 
najväčšie talenty do EÚ;

8. požaduje prijatie opatrení, ktorými 
sa ukončí únik mozgov s cieľom 
zhodnotiť ľudský kapitál európskych 
občanov tým, že si budú môcť dovoliť 
intelektuálnu nezávislosť, a dotvárať 
tento obraz získavaním ďalších skúseností 
od osôb z krajín mimo EÚ; a prilákajú sa 
najväčšie talenty do EÚ;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. požaduje prijatie opatrení, ktorými 
sa ukončí únik mozgov a prilákajú sa 
najväčšie talenty do EÚ;

8. požaduje prijatie opatrení, ktorými 
sa ukončí únik mozgov a prilákajú sa 
najväčšie talenty do EÚ; domnieva sa, že 
nový program v oblasti zručností pre 
Európu sa musí zaoberať výzvami pri 
prispôsobovaní a zvyšovaní nových 
kvalifikácií, ktoré posilňujú zelenú a 
digitálnu transformáciu vrátane etických 
aspektov umelej inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 8
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. požaduje prijatie opatrení, ktorými 
sa ukončí únik mozgov a prilákajú sa 
najväčšie talenty do EÚ;

8. požaduje prijatie opatrení a silných 
stimulov, ktorými sa ukončí únik mozgov a 
prilákajú sa najväčšie talenty do EÚ; 
odporúča dostatočné investície do 
verejného výskumu, najmä do platov 
výskumných pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. uznáva potrebu chrániť občanov a 
pracovníkov, ktorým potenciálne hrozí, že 
prídu o prácu v dôsledku umelej 
inteligencie; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala stratégie na riadenie 
digitálnej transformácie podporou 
programov rekvalifikácie, zlepšením 
odborného vzdelávania, zabezpečením 
lepšieho prístupu k talentom a 
poskytovaním dlhodobej odbornej 
prípravy pre súčasnú a budúcu pracovnú 
silu s osobitným zameraním na MSP; 
konštatuje, že vzdelávanie a 
transparentnosť nových technológií 
založených na údajoch sú dôležité prvky 
na to, aby mohla pracovná sila pochopiť 
spravodlivé vykonávanie a byť jeho 
súčasťou; zdôrazňuje právo 
zamestnancov vedieť, kde a ako sa ich 
údaje zbierajú; vyzýva sociálnych 
partnerov, aby preskúmali potenciál 
digitalizácie, údajov a umelej inteligencie 
s cieľom zvýšiť udržateľnú produktivitu a 
zlepšiť životnú úroveň ich pracovnej sily 
pri súčasnom rešpektovaní práv 
pracovníkov a investovaní do programov 
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zvyšovania povedomia a digitálnej 
gramotnosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. navrhuje, aby EÚ zabezpečila 
minimálne normy spravodlivých 
pracovných podmienok pre pracovníkov 
platforiem v súlade s Európskym pilierom 
sociálnych práv ako požiadavku na 
umožnenie prístupu platforiem na 
jednotný digitálny trh EÚ; navrhuje, aby 
EÚ zaviedla pravidlá na kontrolu rastúcej 
digitalizácie monitorovania pracovísk a 
aby zaviedla aj mechanizmy a metodiky 
na posudzovanie relevantných rizík, ktoré 
sa zvýšili v dôsledku rastúceho 
zmazávania rozdielov medzi kancelárskym 
a domácim prostredím; vyzýva EÚ, aby 
uzavrela kolektívne zmluvy a zastrešujúce 
mechanizmy ochrany pre všetkých 
pracovníkov platforiem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. požaduje posúdenie vplyvu 
týkajúce sa dôsledkov digitálnej 
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budúcnosti na ľudí; pripomína, že tí bez 
digitálnych zručností zaostávajú a 
digitálna infraštruktúra sa nemôže vyvíjať 
a fungovať bez riadnych 
prevádzkovateľov; vyzýva na zmiernenie 
negatívneho vplyvu prostredníctvom 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností. zdôrazňuje, že je potrebné 
zohľadniť rodový rozmer vzhľadom na 
nedostatočné zastúpenie žien v oblasti 
STEM a v digitálnych spoločnostiach;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že rastový potenciál 
Európy budú určovať digitálne zručnosti 
jej obyvateľstva a podnikov; berie na 
vedomie nedostatok zručností, ktorý je v 
súčasnosti viditeľný na európskom trhu 
práce, a potrebu odstrániť tento 
nedostatok prostredníctvom zvyšovania 
úrovne zručností a rekvalifikácie; vyzýva 
na väčší dôraz na rekvalifikáciu a 
zvyšovanie úrovne zručností v oblasti 
digitálnych zručností a kompetencií vo 
vnútroštátnych vzdelávacích systémoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Patrizia Toia, Eva Kaili

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva na prijatie opatrení 
zameraných na zvýšenie a podporu 
projektov a opatrení odbornej prípravy pre 
ženy v digitálnom sektore, ako aj 
projektov a opatrení zameraných na 
zamestnanosť a kariérnu dráhu žien v 
digitálnom sektore;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. požaduje prístup ku kybernetickej 
bezpečnosti zohľadňujúci celú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že nové prístupy 
ku kybernetickej bezpečnosti by mali byť 
navrhnuté na základe odolnosti a 
prispôsobivosti voči stresom a útokom; 
zdôrazňuje úlohu kybernetickej 
bezpečnosti ako rámca, v ktorom všetko 
od návrhu systému a použiteľnosti až po 
vzdelávanie a odbornú prípravu občanov 
musí fungovať spoločne; zdôrazňuje 
potrebu zahrnúť prvky kybernetickej 
bezpečnosti do všetkých sektorových 
politík;

Or. en

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

Návrh stanoviska
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Odsek 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. zdôrazňuje, že 90 % pracovných 
miest si vyžaduje základné digitálne 
zručnosti, zatiaľ čo 42 % občanov EÚ 
základné digitálne zručnosti nemá1a;
_________________
1a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/digital-economy-and-society-
index-desi

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8c. vyzýva na podporu vytvárania a 
rozširovania digitálnych znalostí a 
podporu výskumných programov a sietí 
vytvorených medzi európskymi 
univerzitami s cieľom pomôcť európskym 
podnikom a podnikateľom prilákať 
najlepšie talenty a stať sa hnacou silou 
digitálnych inovácií na celom svete. 
Nedostatku zručností a nesúladu medzi 
ponúkanými a požadovanými 
zručnosťami možno zabrániť zlepšením a 
uľahčením prepojení medzi systémami 
vzdelávania a odbornej prípravy a 
inovačnými potrebami podnikov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8c. plne podporuje cieľ Komisie zvýšiť 
počet žien v oblasti technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 8 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8d. zdôrazňuje, že jednou z kľúčových 
výziev na to, aby bola nová vlna 
digitalizácie úspešná, je poskytnúť 
európskemu digitálnemu sektoru 
dostatočné digitálne zručnosti; pripomína, 
že ženy sú nedostatočne zastúpené na 
všetkých úrovniach digitálneho sektora v 
Európe, od študentov (32 % na 
bakalárskej, magisterskej alebo 
rovnocennej úrovni) až po najvyššie 
akademické pozície (15 %) a že rozdiel je 
najväčší v špecializovaných zručnostiach 
a zamestnaniach v oblasti IKT, kde v EÚ 
len 18 % tvoria ženy2a;

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

Or. en



AM\1220385SK.docx 59/96 PE662.046v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. uznáva, že zavádzanie umelej 
inteligencie je kľúčom k európskej 
konkurencieschopnosti v digitálnej ére; 
zdôrazňuje, že na uľahčenie zavádzania 
umelej inteligencie v Európe je potrebný 
spoločný európsky prístup, aby sa 
zabránilo fragmentácii vnútorného trhu;

9. uznáva, že zavádzanie umelej 
inteligencie je kľúčom k európskej 
konkurencieschopnosti v digitálnej ére; 
zdôrazňuje, že na uľahčenie zavádzania 
umelej inteligencie v Európe je potrebný 
spoločný európsky prístup, aby sa 
zabránilo fragmentácii vnútorného trhu; 
vyzýva na podporu technológií umelej 
inteligencie zameraných na zlepšenie 
verejných služieb s kolektívnymi 
prínosmi; zdôrazňuje, že umelá 
inteligencia môže pomôcť odstrániť 
fragmentáciu prepojením a 
zjednodušením verejných služieb s cieľom 
zlepšiť správu v prospech občanov a 
podnikov, ako aj poskytnúť databázy v 
reálnom čase pre služby a rozhodovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. uznáva, že zavádzanie umelej 
inteligencie je kľúčom k európskej 
konkurencieschopnosti v digitálnej ére; 
zdôrazňuje, že na uľahčenie zavádzania 
umelej inteligencie v Európe je potrebný 
spoločný európsky prístup, aby sa 
zabránilo fragmentácii vnútorného trhu;

9. uznáva, že zavádzanie umelej 
inteligencie je kľúčom k európskej 
konkurencieschopnosti v digitálnej ére; 
zdôrazňuje, že na uľahčenie zavádzania 
umelej inteligencie v Európe je potrebný 
spoločný európsky prístup, aby sa 
zabránilo fragmentácii vnútorného trhu; je 
presvedčený, že vytvorenie jasného 
európskeho regulačného rámca a 
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dlhodobej právnej istoty zvýši dôveru 
spotrebiteľov, verejného sektora a 
podnikov v umelú inteligenciu, čím sa 
urýchli zavádzanie umelej inteligencie v 
rôznych sektoroch;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. uznáva, že zavádzanie umelej 
inteligencie je kľúčom k európskej 
konkurencieschopnosti v digitálnej ére; 
zdôrazňuje, že na uľahčenie zavádzania 
umelej inteligencie v Európe je potrebný 
spoločný európsky prístup, aby sa 
zabránilo fragmentácii vnútorného trhu;

9. uznáva, že zavádzanie umelej 
inteligencie je kľúčom k európskej 
konkurencieschopnosti v digitálnej ére; 
zdôrazňuje, že na uľahčenie zavádzania 
umelej inteligencie v Európe je potrebný 
spoločný európsky prístup s cieľom 
zabrániť fragmentácii vnútorného trhu, 
zaistiť bezpečnosť údajov Európanov a 
zaručiť, aby neboli spracúvané subjektmi 
mimo EÚ na účely dosiahnutie zisku 
a/alebo politické účely ani použité na 
tréning algoritmov, ku ktorým majú 
prístup autoritárske režimy;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. uznáva, že zavádzanie umelej 
inteligencie je kľúčom k európskej 

9. uznáva, že zavádzanie umelej 
inteligencie je kľúčom k európskej 
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konkurencieschopnosti v digitálnej ére; 
zdôrazňuje, že na uľahčenie zavádzania 
umelej inteligencie v Európe je potrebný 
spoločný európsky prístup, aby sa 
zabránilo fragmentácii vnútorného trhu;

konkurencieschopnosti v digitálnej ére; 
zdôrazňuje, že na uľahčenie zavádzania 
umelej inteligencie v Európe je potrebný 
spoločný európsky prístup založený na 
prístupe k umelej inteligencii sústredenom 
na človeka, na transparentnosti a jasných 
pravidlách zodpovednosti, aby sa zabránilo 
fragmentácii vnútorného trhu; zdôrazňuje 
potenciálnu európsku pridanú hodnotu a 
súčasné náklady v prípade nekonania na 
úrovni EÚ v oblasti regulácie umelej 
inteligencie a digitálnej sféry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. uznáva, že zavádzanie umelej 
inteligencie je kľúčom k európskej 
konkurencieschopnosti v digitálnej ére; 
zdôrazňuje, že na uľahčenie zavádzania 
umelej inteligencie v Európe je potrebný 
spoločný európsky prístup, aby sa 
zabránilo fragmentácii vnútorného trhu;

9. uznáva, že zavádzanie umelej 
inteligencie je kľúčom k európskej 
konkurencieschopnosti v digitálnej ére; 
zdôrazňuje, že na uľahčenie zavádzania 
umelej inteligencie v Európe je potrebný 
spoločný európsky prístup, aby sa 
zabránilo fragmentácii vnútorného trhu; 
zdôrazňuje, že len plne harmonizovaný a 
dôveryhodný regulačný rámec v oblasti 
umelej inteligencie sústredený na človeka 
bude mať potenciál stať sa legislatívnym 
kritériom na medzinárodnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 9
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. uznáva, že zavádzanie umelej 
inteligencie je kľúčom k európskej 
konkurencieschopnosti v digitálnej ére; 
zdôrazňuje, že na uľahčenie zavádzania 
umelej inteligencie v Európe je potrebný 
spoločný európsky prístup, aby sa 
zabránilo fragmentácii vnútorného trhu;

9. uznáva, že zavádzanie 
dôveryhodnej umelej inteligencie 
sústredenej na človeka je kľúčom 
k európskej konkurencieschopnosti 
európskych podnikov v digitálnej ére, čo 
im umožní prinášať na trh inovatívne 
riešenia a rozširovať sa na celom svete; 
zdôrazňuje, že na uľahčenie zavádzania 
umelej inteligencie v Európe je potrebný 
spoločný európsky prístup, aby sa 
zabránilo fragmentácii jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. uznáva, že zavádzanie umelej 
inteligencie je kľúčom k európskej 
konkurencieschopnosti v digitálnej ére; 
zdôrazňuje, že na uľahčenie zavádzania 
umelej inteligencie v Európe je potrebný 
spoločný európsky prístup, aby sa 
zabránilo fragmentácii vnútorného trhu;

9. uznáva, že zavádzanie umelej 
inteligencie je kľúčom k európskej 
konkurencieschopnosti v digitálnej ére; 
zdôrazňuje, že na uľahčenie zavádzania 
umelej inteligencie v Európe je potrebný 
spoločný európsky prístup, aby sa 
zabránilo fragmentácii vnútorného trhu 
a zároveň sa posilnili osobitosti centier 
excelentnosti v rôznych členských štátoch;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 104
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že interoperabilita 
uľahčuje cezhraničnú spoluprácu, 
presadzovanie európskych noriem, ako aj 
úspešné vykonávanie politík a má veľký 
potenciál rozhodujúcim spôsobom 
prispieť k zabráneniu cezhraničným 
elektronickým bariéram, čím sa ešte lepšie 
zabezpečí vznik nových alebo konsolidácia 
rozvíjajúcich sa spoločných verejných 
služieb na úrovni Únie; pripomína, že na 
to, aby európske služby neboli 
fragmentované a aby sa podporili 
základné slobody i praktické vzájomné 
uznávanie v rámci EÚ, mal by sa 
podporovať holistický medziodvetvový a 
cezhraničný prístup k interoperabilite 
spôsobom, ktorý bude čo najúčinnejší a 
bude najlepšie reagovať na potreby 
koncových používateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. konštatuje, že zvýšená digitalizácia 
prinesie nové energetické potreby, ale 
zároveň prispeje k zvýšeniu efektívnosti 
tým, že zabezpečí lepšie pochopenie 
procesov a povedie k ich zlepšeniu; 
uznáva, že umelá inteligencia môže 
pomôcť určiť, kde možno zlepšiť úspory 
energie a nákladov; okrem toho umelá 
inteligencia môže lepšie pomôcť merať 
energetickú efektívnosť, zlepšiť 
energetické manažérstvo a prístup k 
uskladňovaniu energie z obnoviteľných 
zdrojov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. uznáva, že umelá inteligencia je 
jednou z kľúčových technológií pre 
budúcu inováciu, udržateľný hospodársky 
rast a blahobyt; zdôrazňuje, že v 
globalizovanom hospodárstve musí 
Európa zaujať vedúcu pozíciu v oblasti 
výskumu umelej inteligencie a vývoja 
aplikácií umelej inteligencie, aby bola 
naďalej konkurencieschopná a dosiahla 
digitálnu suverenitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. pripomína, že digitalizácia verejnej 
správy a služieb má zásadný význam pri 
znižovaní administratívneho zaťaženia 
priemyslu EÚ vrátane MSP a občanov vo 
všeobecnosti, keďže sa ich interakcia s 
orgánmi verejnej správy zrýchli, 
zjednoduší a zlacní a poskytované služby 
sa zefektívnia a skvalitnia a zvýši sa ich 
transparentnosť, pričom sa zároveň zvýši 
efektívnosť verejných výdavkov; odporúča 
v súlade so zásadou strategickej 
autonómie používanie softvéru s 
otvoreným zdrojovým kódom alebo 
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softvéru EÚ vo verejnej správe EÚ; 
zdôrazňuje, že spoločné normy, 
modulárna architektúra a používanie 
softvéru s otvoreným zdrojovým kódom vo 
verejnom sektore sú predpokladom 
zavádzania a rozvoja strategických 
digitálnych nástrojov a kapacít a zároveň 
zvyšujú dôveru a zabezpečujú 
transparentnosť; zdôrazňuje, že softvér, 
údaje a nástroje vytvorené verejným 
sektorom alebo financované z verejných 
zdrojov by mali byť opätovne použiteľné a 
otvorené, pokiaľ je to v súlade so 
základnými právami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. zdôrazňuje, že je dôležité vyhnúť 
sa neistote, pokiaľ ide o spôsob možného 
využívania technológií umelej 
inteligencie; uznáva, že zainteresované 
strany v oblasti výskumu, priemyselnej 
politiky a spoločnosti potrebujú jasný a 
zrozumiteľný legislatívny rámec, ktorým 
sa využívanie umelej inteligencie v 
prípade potreby bude regulovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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9c. vyzýva na vytvorenie digitálneho 
ekosystému, v rámci ktorého sa môžu 
MSP podieľať na technologickej inovácii 
v oblasti umelej inteligencie; zdôrazňuje, 
že MSP budú potrebovať jasné 
usmernenia a právnu istotu, pokiaľ ide o 
spôsob prijímania nových predpisov; 
pripomína, že akékoľvek nové regulačné 
zaťaženie je pre MSP oveľa náročnejšie a 
nákladnejšie, a preto je potrebné, aby 
MSP boli dvojnásobne odbremenené od 
administratívnej záťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 9 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9d. zdôrazňuje význam spoločného 
európskeho prístupu; pripomína, že podľa 
odhadu výskumnej služby Európskeho 
parlamentu má spoločný európsky prístup 
k etickým aspektom umelej inteligencie 
potenciál vytvoriť do roku 2030 až 294,9 
miliardy EUR dodatočného HDP a 4,6 
milióna pracovných miest v EÚ;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že prístup k veľkým 
dátam je zásadný z hľadiska rozvoja 
umelej inteligencie; požaduje nový prístup 

10. domnieva sa, že prístup k veľkým 
dátam, cloudovým službám a výpočtovým 
kapacitám je zásadný z hľadiska rozvoja 
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k regulácii dát; umelej inteligencie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že prístup k veľkým 
dátam je zásadný z hľadiska rozvoja 
umelej inteligencie; požaduje nový prístup 
k regulácii dát;

10. domnieva sa, že prístup 
k vysokokvalitným údajom o odbornej 
príprave je zásadný z hľadiska rozvoja 
umelej inteligencie; zdôrazňuje, že 
podnikom a výskumným pracovníkom by 
sa mala poskytnúť väčšia sloboda, aby 
mohli využívať s menším množstvom 
regulačných zásahov; požaduje nový 
prístup k regulácii dát; to kladie väčší 
dôraz na inovácie a 
konkurencieschopnosť tým, že sa 
podnikom dáva väčšiu sloboda využívania 
údajov, ak sa nepovažujú za 
vysokorizikové, spolu s jasnými a 
vyváženými pravidlami týkajúcimi sa práv 
duševného vlastníctva a ochrany 
obchodného tajomstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že prístup k veľkým 
dátam je zásadný z hľadiska rozvoja 

10. domnieva sa, že prístup k veľkým 
dátam je zásadný z hľadiska rozvoja 
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umelej inteligencie; požaduje nový prístup 
k regulácii dát;

umelej inteligencie; požaduje nový prístup 
k regulácii dát; zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby sa vo všetkých budúcich 
právnych predpisoch v oblasti umelej 
inteligencie zohľadňovali a dodržiavali už 
existujúce pravidlá zakotvené v práve 
Únie a judikatúre Súdneho dvora EÚ; 
zdôrazňuje, že lokalizácia údajov v EÚ 
predstavuje dôležitý krok smerom k 
strategickej autonómii a zníženiu emisií 
EÚ; je pevne presvedčený, že nariadenie o 
správe údajov by malo zahŕňať povinnosť 
spracúvať údaje v EÚ vrátane povinnosti 
usadiť sa v EÚ pre sprostredkovateľov; 
pripomína rozsudok Súdneho dvora 
Európskej únie vo veci Schrems II (C-
311/18) zo 16. júla 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že prístup k veľkým 
dátam je zásadný z hľadiska rozvoja 
umelej inteligencie; požaduje nový prístup 
k regulácii dát;

10. domnieva sa, že prístup k veľkým 
dátam je zásadný z hľadiska rozvoja 
umelej inteligencie; požaduje nový prístup 
k regulácii dát; domnieva sa preto, že 
údaje by mali byť jadrom digitalizácie; 
domnieva sa, že pokiaľ ide o prístup k 
údajom, je potrebný vyvážený prístup, 
ktorý podporí inovácie a dobrovoľnú 
výmenu údajov a zároveň ochráni iné 
oprávnené záujmy, ako sú práva 
duševného vlastníctva, súkromie a 
obchodné tajomstvá;
domnieva sa, že ďalší rozvoj regulácie 
údajov nad rámec koncepcie je kľúčový 
na využitie potenciálu umelej inteligencie; 
požaduje preto novú reguláciu údajov, 
ktorá zohľadní právnu zásadu 
vlastníckych práv; domnieva sa, že 
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v akejkoľvek budúcej regulácii údajov sa 
musí klásť osobitný dôraz na prístup 
výskumu a MSP k údajom v rámci 
vyváženého prístupu, ktorý najlepšie 
podporuje inovácie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že prístup k veľkým 
dátam je zásadný z hľadiska rozvoja 
umelej inteligencie; požaduje nový prístup 
k regulácii dát;

10. domnieva sa, že prístup k veľkým 
dátam je zásadný z hľadiska rozvoja 
umelej inteligencie; opätovne zdôrazňuje 
potrebu nového prístupu k vlastníctvu 
údajov dotknutými osobami v súvislosti so 
systémami založenými na umelej 
inteligencii s cieľom zabezpečiť súkromie 
a kontrolu agregovaných údajov alebo 
metaúdajov založených na dátových 
bodoch obsahujúcich okrem iného 
informácie o čase, mieste a transakciách; 
požaduje nový prístup k regulácii dát; 
zdôrazňuje, že súkromie a ochrana údajov 
musia byť zaručené vo všetkých fázach 
životného cyklu systému umelej 
inteligencie, a konštatuje, že každá 
operácia spracovania veľkých dát by mala 
podliehať ex ante rozsiahlemu posúdeniu 
vplyvu na ochranu údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
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Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že prístup k veľkým 
dátam je zásadný z hľadiska rozvoja 
umelej inteligencie; požaduje nový prístup 
k regulácii dát;

10. domnieva sa, že prístup k veľkým 
dátam je zásadný z hľadiska rozvoja 
umelej inteligencie; požaduje nový prístup 
k regulácii dát; zdôrazňuje význam 
rovnakých podmienok a interoperability v 
celej EÚ pri využívaní exponenciálneho 
zvýšenia objemu priemyselných a 
verejných údajov; pripomína, že úspech 
dátového hospodárstva Únie, ako aj vývoj 
a zavádzanie umelej inteligencie v prvom 
rade závisí od širšieho ekosystému IKT, 
ktorý odstraňuje digitálnu priepasť, 
zabezpečuje zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikáciu pracovnej sily, rozvíja 
internet vecí, vlákna, kvantové 
technológie, blok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. poukazuje na to, že najúčinnejším 
spôsobom na zníženie zaujatosti v 
dátových systémoch je zabezpečiť, aby 
bolo pri ich učení k dispozícii maximálne 
množstvo iných ako osobných údajov, čo 
si vyžaduje obmedzenie akýchkoľvek 
zbytočných prekážok vo vyťažovaní textov 
a dát a uľahčenie cezhraničného 
používania; okrem toho konštatuje, že 
údaje z verejnej sféry alebo voľne 
licencované údaje často používajú 
vývojári umelej inteligencie a strojového 
učenia pri výbere údajov na tréning, a to 
tak pre jednoduchý prístup, ako aj 
s cieľom zabrániť potenciálnemu 



AM\1220385SK.docx 71/96 PE662.046v01-00

SK

vystaveniu zodpovednosti za porušenie 
právnych predpisov, čo vytvára osobitnú 
formu zaujatosti pri výbere údajov na 
tréning, čo môže často viesť k iným 
formám škodlivej zaujatosti 
vo výsledkoch; zdôrazňuje, že je potrebné 
riešiť pretrvávajúce neistoty týkajúce sa 
zákonného výkonu hĺbkovej analýzy textu 
a údajov, ktorým môžu vývojári stále 
čeliť;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. navrhuje, aby aktéri z verejného a 
zo súkromného sektora vypracovali a 
zdokumentovali interné procesy s cieľom 
zabezpečiť, aby ich návrh, vývoj a 
neustále zavádzanie algoritmických 
systémov boli transparentné, 
vysvetliteľné, kontrolovateľné a neustále 
testované a aby nielen odhalili možné 
technické chyby, ale aj určili možné 
právne, sociálne a etické vplyvy, ktoré 
môžu zo systémov vyplynúť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. uznáva súčasný úspech 
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spoločného podniku pre európsku 
vysokovýkonnú výpočtovú techniku, teda 
iniciatívy EÚ, do ktorej sú zapojené 
členské štáty aj súkromní partneri; víta 
nedávno zverejnený návrh Komisie na 
jeho pokračovanie s cieľom zachovať a 
podporiť vedúcu úlohu Európy v 
superpočítačoch a kvantovej výpočtovej 
technike, ktoré sú veľmi potrebné na 
rozvoj umelej inteligencie v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. pripomína, že prístup k údajom 
musí byť výsledkom transparentného 
kompromisu s občanmi; uznáva, že ak 
občania povolia používanie údajov, 
dostávajú ako protistrany lepšie služby 
všeobecného záujmu a konkurenčnejšiu 
ponuku na trhu; vyhlasuje, že sa musí 
zabezpečiť transparentnosť a 
monitorovanie využívania údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
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pracovníci boli riadne vyškolení v oblasti 
toho, ako si môžu uplatňovať právo na 
rešpektovanie svojich osobných údajov; 
vyzýva Komisiu, aby predložila revíziu 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
s cieľom prijať konkrétnejšie opatrenia 
na zabezpečenie ochrany práv a slobôd 
pracovníkov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 10 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10b. požaduje, aby sa umelá 
inteligencia, robotika a súvisiace 
technológie vyvíjali, zavádzali a používali 
so „štandardnou ochranou súkromia“ a 
takým spôsobom, aby sa zabránilo možnej 
identifikácii osôb z údajov, ktoré sa 
predtým spracovali anonymne alebo 
pseudonymne, a vytváraniu nových, 
odvodených, potenciálne citlivých údajov 
a foriem kategorizácie automatizovanými 
prostriedkami (metaúdaje); vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala spoľahlivé 
anonymizačné a pseudonymizačné 
techniky a určila najlepšie postupy, ktoré 
budú spĺňať požiadavky na spracovanie 
podľa všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
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Odsek 10 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10b. zdôrazňuje, že výmena údajov by 
sa mala využívať na posilnenie 
hospodárskej súťaže; zdôrazňuje potrebu 
primeraných záruk proti zlyhaniam trhu 
na trhoch s údajmi; navrhuje, aby 
Komisia využila revíziu horizontálnych 
a vertikálnych usmernení pre 
hospodársku súťaž na zavedenie nových 
nástrojov na boj proti nadmernej 
koncentrácii trhu, ktorá je spojená s trhmi 
s údajmi, okrem iného vrátane 
priebežného monitorovania ohrozených 
trhov a v prípade potreby regulácie 
ex ante;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 10 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10b. zdôrazňuje, že súkromie a ochrana 
údajov musia byť zaručené vo všetkých 
fázach životného cyklu systému umelej 
inteligencie; zdôrazňuje, že akákoľvek 
budúca legislatívna iniciatíva v oblasti 
umelej inteligencie by mala jednotlivcom 
umožniť plnú kontrolu nad ich vlastnými 
údajmi a že údaje, ktoré sa ich týkajú, 
nebudú použité na ich úkor alebo 
diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, 
farby pleti, etnického alebo sociálneho 
pôvodu, jazyka, náboženstva, sexuálnej 
orientácie, politického zmýšľania alebo 
viery;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 125
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 10 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10c. zdôrazňuje osobitosť sektora 
zdravotníctva; súhlasí s Komisiou, že 
občania by mali mať zabezpečený prístup 
ku komplexným elektronickým záznamom 
o údajoch týkajúcich sa ich zdravia a mali 
by mať naďalej kontrolu nad osobnými 
údajmi týkajúcimi sa ich zdravia a 
možnosť poskytovať tieto údaje 
oprávneným tretím stranám a že súčasne 
by sa mal zakázať neoprávnený prístup v 
súlade s právnymi predpismi o ochrane 
údajov; ďalej potvrdzuje, že údaje by sa 
mali uchovávať na bezpečných lokálnych 
serveroch a mali by ich spracúvať 
nezávislé subjekty; zdôrazňuje, že 
poisťovacím spoločnostiam ani iným 
poskytovateľom služieb by sa nemalo 
umožniť využívať údaje z aplikácií 
elektronického zdravotníctva na účely 
diskriminácie pri stanovovaní cien, keďže 
by to bolo v rozpore so základným právom 
na prístup k zdraviu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 10 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10c. silne zdôrazňuje potrebu chrániť 
spotrebiteľov pred postupmi presného 
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zacielenia a navrhuje, aby boli označené a 
spojené ich právom požiadať o správu o 
používaní analýzy správania, ktorá sa 
použila na dosiahnutie zacielenia na 
spotrebiteľov; zastáva názor, že postupy 
cielenej reklamy by mali byť vysvetliteľné 
a spotrebiteľom by mali ponúknuť 
možnosti výberu požadovanej úrovne 
personalizácie/percentuálneho podielu 
presného zacielenia (napríklad v rozsahu 
0 – 100 %). je pevne presvedčený, že 
používanie týchto postupov by malo 
podliehať osobitným zárukám, ako je 
informovaný a výslovný súhlas ich 
vlastníka, ktorý by mal mať v prípade 
zneužitia právo na prístup k účinným 
opravným prostriedkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 10 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10c. domnieva sa, že ochrana 
súkromných údajov by mala zostať 
prioritou. Minimalizácia údajov by mala 
byť zásadou, po ktorej nasleduje 
obmedzenie účelu, a to v úplnom súlade 
so všeobecným nariadením o ochrane 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh stanoviska
Odsek 11
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. varuje pre nadmernou reguláciou 
umelej inteligencie pripomína, že predpisy 
musia byť vyvážené a pružné, priebežné 
vyhodnocované a založené na miernej 
regulácii s výnimkou vysokorizikových 
oblastí;

11. je presvedčený, že v oblasti, ktorá 
má tak prevratný charakter a potenciálne 
veľký vplyv na ľudí, je dôležité stanoviť 
vymedzený a vyvážený regulačný rámec, v 
ktorom môžu prevádzkovatelia vykonávať 
svoju činnosť podľa jasných pravidiel a 
ktorý zodpovedne ovplyvňuje životy ľudí;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. varuje pre nadmernou reguláciou 
umelej inteligencie pripomína, že predpisy 
musia byť vyvážené a pružné, priebežné 
vyhodnocované a založené na miernej 
regulácii s výnimkou vysokorizikových 
oblastí;

11. varuje pred nadmernou reguláciou 
umelej inteligencie a odrádza od 
akéhokoľvek univerzálneho prístupu k 
regulácii; pripomína, že predpisy musia 
byť vyvážené, pružné, primerané a 
založené na súčasných legislatívnych 
nástrojoch a najlepších postupoch s 
výnimkou vysokorizikových oblastí, v 
ktorých by sa mal navrhnúť nový 
regulačný prístup;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. varuje pre nadmernou reguláciou 11. zdôrazňuje, že je potrebné 
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umelej inteligencie pripomína, že predpisy 
musia byť vyvážené a pružné, priebežné 
vyhodnocované a založené na miernej 
regulácii s výnimkou vysokorizikových 
oblastí;

zabezpečiť, aby sa umelá inteligencia 
rozvíjala a uplatňovala v rámci 
primeraného spoločného regulačného 
rámca EÚ, ktorý podporuje inovácie a 
rešpektuje hodnoty a základné práva 
Únie, ako aj etické zásady, ako je 
zodpovednosť a transparentnosť; 
pripomína, že predpisy musia byť 
primerané, vyvážené, pružné a priebežne 
vyhodnocované; požaduje primeranú 
úroveň regulácie, najmä v prípade 
vysokorizikových oblastí; zdôrazňuje, že 
právna istota podporuje technologický 
rozvoj a dôveru verejnosti k novým 
technológiám, ktoré sú nevyhnutné pre 
rýchlu digitalizáciu priemyslu, 
hospodárstva a spoločnosti EÚ; 
zdôrazňuje, že ambiciózny regulačný 
rámec môže stimulovať inovácie v odvetví 
umelej inteligencie poskytnutím jasných 
obmedzení a noriem, najmä pre MSP; 
domnieva sa, že prístup založený na riziku 
by sa nemal obmedzovať na 
„vysokorizikové“ a „nízkorizikové“ 
aplikácie umelej inteligencie, ale mal by 
byť skôr primeraný úrovni rizika, aby sa 
kryl s rozmanitosťou aplikácií umelej 
inteligencie a súvisiacimi rizikami v rámci 
príslušného sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. varuje pre nadmernou reguláciou 
umelej inteligencie pripomína, že predpisy 
musia byť vyvážené a pružné, priebežné 
vyhodnocované a založené na miernej 
regulácii s výnimkou vysokorizikových 
oblastí;

11. varuje pre nadmernou reguláciou 
umelej inteligencie pripomína, že predpisy 
musia byť vyvážené a pružné, priebežne 
vyhodnocované a založené na miernej 
regulácii s výnimkou vysokorizikových 
oblastí; zdôrazňuje, že akákoľvek 
regulácia musí byť dostatočne pružná, 
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aby nedochádzalo k nadmernej regulácii, 
a tým k spomaleniu súčasného a 
budúceho pokroku v oblasti umelej 
inteligencie, najmä v oblastiach s veľmi 
nízkym rizikom negatívneho vplyvu;
zdôrazňuje, že regulácia umelej 
inteligencie musí byť primeraná riziku, 
ktorého zníženie je jej cieľom;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. varuje pre nadmernou reguláciou 
umelej inteligencie pripomína, že predpisy 
musia byť vyvážené a pružné, priebežné 
vyhodnocované a založené na miernej 
regulácii s výnimkou vysokorizikových 
oblastí;

11. varuje pre nadmernou reguláciou 
umelej inteligencie pripomína, že predpisy 
musia byť vyvážené a pružné, priebežne 
vyhodnocované a založené na miernej 
regulácii s výnimkou vysokorizikových 
oblastí; požaduje regulačný prístup, ktorý 
nie je založený na prehľade toho, ako v 
súčasnosti vyzerá technologický rozvoj, 
ale ktorý je založený na úsilí, aby sa 
pravidlá uplatňovali na budúce prelomové 
technologické objavy a javy; žiada, aby 
bola akákoľvek regulácia umelej 
inteligencie technologicky neutrálna a 
primeraná;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 11
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. varuje pre nadmernou reguláciou 
umelej inteligencie pripomína, že predpisy 
musia byť vyvážené a pružné, priebežné 
vyhodnocované a založené na miernej 
regulácii s výnimkou vysokorizikových 
oblastí;

11. varuje pre nadmernou reguláciou 
umelej inteligencie žiada, aby sa prístup k 
umelej inteligencii založený na riziku 
uplatňoval ako hlavná zásada; pripomína, 
že predpisy musia byť vyvážené a pružné, 
priebežne vyhodnocované a založené na 
miernej regulácii, najmä na samoregulácii 
a dobrovoľných postupoch, ako je 
dobrovoľné označovanie; uznáva však, že 
pre prísne obmedzené kategórie 
vysokorizikovej umelej inteligencie by 
mohol byť potrebný legislatívny rámec;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. varuje pre nadmernou reguláciou 
umelej inteligencie pripomína, že predpisy 
musia byť vyvážené a pružné, priebežné 
vyhodnocované a založené na miernej 
regulácii s výnimkou vysokorizikových 
oblastí;

11. varuje pre nadmernou reguláciou 
umelej inteligencie pripomína, že predpisy 
musia byť vyvážené a pružné, priebežne 
vyhodnocované a založené na miernej 
regulácii s výnimkou vysokorizikových 
oblastí; uznáva, že regulačný prístup k 
vymedzeniu rizika zameraný len na 
vysokorizikové sektory (zdravotná 
starostlivosť, doprava, energetika a časti 
verejného sektora) a vysokorizikové 
použitia alebo účely môže viesť k možným 
medzerám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov
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Návrh stanoviska
Odsek 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. odporúča, aby určenie úrovne 
rizika a klasifikácie sektorov ako 
vysokorizikových alebo nízkorizikových 
vždy vychádzalo z nestranného, 
regulovaného, inkluzívneho, nezávislého 
a externého posúdenia, v ktorom sa 
zohľadnia etické škody, ktoré môže 
spôsobiť umelá inteligencia, robotika a 
súvisiace technológie v spoločnosti, a to 
buď z dôvodu zlého (neetického) dizajnu, 
nevhodného uplatňovania alebo 
zneužívania; v rámci tohto posúdenia sa 
musí vyvážiť pozornosť venovaná 
abstraktným zásadám so špecifickosťou; 
odporúča, aby určenie úrovne rizika a 
klasifikácie sektorov ako vysokorizikových 
alebo nízkorizikových vždy vychádzalo z 
nestranného, regulovaného, inkluzívneho, 
nezávislého a externého posúdenia, v 
ktorom sa zohľadnia etické škody, ktoré 
môže spôsobiť umelá inteligencia, 
robotika a súvisiace technológie v 
spoločnosti, a to buď z dôvodu zlého 
(neetického) dizajnu, nevhodného 
uplatňovania alebo zneužívania; v rámci 
tohto posúdenia sa musí vyvážiť 
pozornosť venovaná abstraktným 
zásadám so špecifickosťou; dôrazne 
odporúča, aby rozsiahla a inkluzívna 
diskusia a konzultácie so 
zainteresovanými stranami prispeli k 
budovaniu dôvery medzi občanmi, pokiaľ 
ide o posudzovanie a klasifikáciu rizík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Ivan Štefanec, Riho Terras
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Návrh stanoviska
Odsek 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. pripomína, že umelá inteligencia a 
iné digitálne technológie sa vždy vyvíjajú 
v medzinárodnom kontexte; konštatuje, že 
nejasná a fragmentovaná regulácia bude 
podnecovať inovačné spoločnosti k tomu, 
aby vyvíjali svoje výrobky a služby mimo 
Európy; zdôrazňuje význam 
cezhraničného voľného toku údajov; 
podporuje cieľ Komisie riešiť 
neodôvodnené prekážky medzinárodných 
tokov údajov, ako aj obmedzenia, ktorým 
čelia európske spoločnosti v tretích 
krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. domnieva sa, že biometrické údaje 
by sa mali klasifikovať do najvyššej 
kategórie na škále rizika, ktorú navrhuje 
Komisia, vzhľadom na ich špecifický a 
mimoriadne citlivý charakter, ako aj na 
ich potenciálne zneužitie; je pevne 
presvedčený, že používanie biometrických 
údajov by malo podliehať osobitným 
zárukám, ako je informovaný a výslovný 
súhlas ich vlastníka, ako aj prístup k 
účinným prostriedkom nápravy v prípade 
zneužitia takýchto údajov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 138
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. požaduje záruky, ktoré majú 
zabezpečiť, aby sme mali vždy ľudskú 
kontrolu nad algoritmami, a zabezpečiť 
zavedenie riadnych a účinných 
mechanizmov nápravy; v tejto súvislosti 
vyzýva, aby sa zabezpečilo, že algoritmy 
budú voľne kontrolovateľné; požaduje 
zákaz algoritmov rozpoznávania tváre 
vzhľadom na rozsiahle škody, ktoré 
predstavujú pre základné práva 
jednotlivcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. konštatuje, že technológie založené 
na údajoch vrátane umelej inteligencie sa 
stávajú dominantnou silou v digitálnom 
hospodárstve; uvádza, že v akomkoľvek 
regulačnom rámci sa bude musieť riešiť 
otázka výroby a používania, 
interoperability, prístupu k údajom a ich 
výmeny, rekvalifikácie pracovnej sily a 
správy údajov, najmä v prípade MSP;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 140
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že súčasná regulácia v 
kritických oblastiach, ako je automobilový 
priemysel, financie, zdravotná 
starostlivosť, letecká doprava, by sa mala 
uplatňovať vždy, keď je to možné; 
navrhuje, aby sa tieto nariadenia v 
prípade potreby preskúmali a 
aktualizovali tak, aby zahŕňali najnovší 
technologický pokrok;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 11 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11b. žiada Komisiu, aby určila úroveň 
rizika v odvetviach s prihliadnutím na 
nevyčísliteľné riziká a venovala osobitnú 
pozornosť identifikácii a 
charakterizovaniu nebezpečenstva, 
posúdeniu pravdepodobnosti jeho výskytu 
a charakterizovaniu rizika. žiada Komisiu, 
aby venovala osobitnú pozornosť 
starostlivému hodnoteniu všetkých neistôt 
a transparentnému informovaniu o nich, 
a to aj v prípade, že tieto neistoty nemožno 
modelovať alebo vyjadriť z 
kvantitatívneho hľadiska. žiada Komisiu, 
aby uplatňovala etické požiadavky, ktoré 
predložila skupina odborníkov na vysokej 
úrovni na úrovni riadenia rizík, a zvážila 
potrebu zavedenia preventívneho prístupu 
k vysokým alebo potenciálne nezvratným 
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rizikám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 11 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11b. navrhuje, aby sa umelá 
inteligencia rozlišovala podľa kategórií 
použitia; navrhuje, aby nové prípady 
použitia, na ktoré sa nevzťahujú 
existujúce právne predpisy, boli 
klasifikované podľa ich potenciálneho 
rizika, ktoré je založené na jasnom a 
transparentnom rámci; žiada, aby 
predmetom potenciálneho nariadenia boli 
len systémy umelej inteligencie, s ktorými 
je spojené vysoké riziko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 11 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11b. podporuje vytvorenie „ekosystému 
dôvery“, ako sa uvádza v bielej knihe 
Komisie o umelej inteligencii, ktorý by 
mal poskytnúť občanom dostatočnú 
dôveru pri osvojovaní si aplikácií umelej 
inteligencie a poskytnúť spoločnostiam a 
verejným organizáciám právnu istotu, aby 
mohli inovovať pri zavádzaní umelej 
inteligencie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 11 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11c. domnieva sa, že je potrebné 
vytvoriť ekosystém, ktorý umožní výskum 
umelej inteligencie zo strany verejných a 
súkromných inštitúcií s cieľom rozvíjať 
ďalšiu generáciu umelej inteligencie v 
prostredí „regulačných sandboxov“, ktoré 
by umožnili výskum umelej inteligencie aj 
v potenciálne vysokorizikových prípadoch 
použitia;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 12

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva na vytvorenie Európskej 
agentúry pre prevratné inovácie, ktorá sa 
bude zameriavať na výskum v prvej etape.

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 12
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva na vytvorenie Európskej 
agentúry pre prevratné inovácie, ktorá sa 
bude zameriavať na výskum v prvej etape.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 12

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva na vytvorenie Európskej 
agentúry pre prevratné inovácie, ktorá sa 
bude zameriavať na výskum v prvej etape.

12. zdôrazňuje, že suverenita a 
strategická autonómia Únie si vyžadujú 
rozsiahle investície do výskumu a 
inovácií, najmä vysokokvalitného 
verejného výskumu a vývoja a inovácií, a 
to najmä do kľúčových podporných 
technológií a prelomových inovačných 
riešení; pripomína, že členské štáty musia 
dodržiavať svoj záväzok investovať 3 % 
svojho HDP do výskumu a vývoja, aby sa 
zabezpečila strategická autonómia Únie v 
digitálnej oblasti; vyzýva na vytvorenie 
Európskej agentúry pre prevratné inovácie, 
ktorá sa bude zameriavať na výskum 
v prvej etape.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 12

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva na vytvorenie Európskej 
agentúry pre prevratné inovácie, ktorá sa 

12. vyzýva na vytvorenie Európskej 
agentúry pre prevratné inovácie, ktorá sa 
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bude zameriavať na výskum v prvej etape. bude zameriavať na výskum v prvej etape. 
v tejto súvislosti veľmi oceňuje plány na 
premenu Európskej rady pre inováciu v 
rámci programu Horizont na roky 2021 – 
2027 na plnohodnotnú radu, ktorá bude 
ponúkať „jednotné kontaktné miesto“ pre 
startupy a ponúkne lepšie nástroje 
financovania a službu akcelerácie 
podnikania, pričom sa vyvodia poučenia z 
jej pilotnej fázy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh stanoviska
Odsek 12

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva na vytvorenie Európskej 
agentúry pre prevratné inovácie, ktorá sa 
bude zameriavať na výskum v prvej etape.

12. požaduje odloženie posúdenia 
skutočnej potreby vytvorenia Európskej 
agentúry pre prevratné inovácie, ktorá sa 
bude zameriavať na výskum v prvej etape, 
kým táto technológia nebude na 
vyspelejšej úrovni, ako aj plné využívanie 
finančných prostriedkov na stimuláciu 
podpory MSP;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 150
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že kybernetická 
bezpečnosť je základným prvkom 
digitálnej transformácie priemyslu a 
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spoločnosti EÚ; zdôrazňuje, že ochrana 
sietí a základných infraštruktúr má 
zásadný význam a že sa musia prijať 
spoľahlivé opatrenia a stanoviť 
najprísnejšie normy kybernetickej 
bezpečnosti s cieľom zabrániť 
narušeniam bezpečnosti, únikom údajov, 
narušeniu dátových súborov (data 
poisoning), kybernetickým útokom a 
zneužívaniu osobných údajov; zdôrazňuje, 
že účinná ochrana si vyžaduje, aby 
inštitúcie EÚ a vnútroštátne inštitúcie 
spolupracovali s podporou agentúry 
ENISA s cieľom zaistiť bezpečnosť, 
integritu, odolnosť a udržateľnosť 
kritických infraštruktúr a elektronických 
komunikačných sietí, najmä sietí 5G; 
žiada, aby sa zaviedol koordinovaný 
prístup založený na príslušných 
kľúčových opatreniach odporúčaných v 
súbore nástrojov pre kybernetickú 
bezpečnosť 5G s cieľom riešiť 
bezpečnostné výzvy súvisiace s týmito 
technológiami a identifikovať účinné 
spoločné metodiky a nástroje na 
zmiernenie rizík súvisiacich so sieťami 
5G; zdôrazňuje význam európskej 
technologickej suverenity, pokiaľ ide o 
kybernetickú bezpečnosť budúcich 
elektronických komunikačných sietí; 
žiada, aby sa v prípade potreby 
uplatňovali všetky príslušné obmedzenia 
týkajúce sa vysokorizikových dodávateľov, 
pokiaľ ide o kľúčové aktíva vymedzené 
ako kritické a citlivé v koordinovaných 
posúdeniach rizík Únie; opätovne 
potvrdzuje, že je dôležité, aby členské štáty 
zvážili potrebu diverzifikácie dodávateľov 
s cieľom zabrániť veľkej závislosti od 
jedného dodávateľa alebo ju obmedziť; 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
používanie protokolov a aplikácií v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti založených na 
technológii blockchain na zlepšenie 
odolnosti, dôveryhodnosti a spoľahlivosti 
infraštruktúr umelej inteligencie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 151
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Odsek 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zvážili vytvorenie európskej 
regulačnej agentúry pre umelú 
inteligenciu a algoritmické rozhodovanie, 
ktorej úlohou bude 1. vykonávať audit 
posúdení vplyvu algoritmov v prípade 
systémov s vysokým vplyvom na účely 
schválenia alebo zamietnutia 
navrhovaných použití algoritmického 
rozhodovania vo vysokocitlivých a/alebo 
kritických oblastiach aplikácie (napr. 
súkromná zdravotná starostlivosť); 2. 
vyšetrovať podozrivé prípady porušovania 
práv algoritmickými systémami 
rozhodovania, a to v prípade 
individuálnych rozhodnutí (napríklad 
ojedinelé odchylné výsledky), ako aj 
štatistických vzorcov rozhodovania 
(napríklad diskriminačná zaujatosť); 3. 
posudzovať súlad s navrhovanými 
etickými požiadavkami a vykonávať 
pravidelné etické kontroly a audity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva, aby sa zabránilo podpore 
obchodného modelu založeného na 
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obmedzení prístupu k údajom a 
poznatkom, ktorý je osobitne škodlivý pre 
MSP; preto by sme chceli varovať pred 
presadzovaním nových obmedzení práv 
duševného vlastníctva a využívaním 
obchodných tajomstiev ako prekážok, 
pričom sa zasadzujeme za odstránenie 
obmedzení v databázach a zabezpečenie 
toho, aby si verejné údaje zachovali 
otvorený charakter a nemohli byť 
sprivatizované; pripomína, že podľa 
prvého hodnotenia smernice 96/9/ES o 
právnej ochrane databáz sa zavedením 
nového „práva sui generis“ dosiahlo 
zníženie vytvárania európskych databáz; 
nabáda preto Komisiu, aby 
smernicu 96/9/ES zrušila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že EÚ pokračuje vo 
svojej medzinárodnej spolupráci v oblasti 
umelej inteligencie s podobne 
zmýšľajúcimi krajinami a globálnymi 
aktérmi s prístupom založeným na 
pravidlách a hodnotách EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby pozorne monitorovala 
rovnaké medzinárodné podmienky pri 
rozvoji a zavádzaní umelej inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL
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Návrh stanoviska
Odsek 12 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12b. víta zámer Komisie rozšíriť 
sektorový rozsah služieb, na ktoré sa 
vzťahujú pravidlá kybernetickej 
bezpečnosti EÚ, a stanoviť jasné 
požiadavky na určenie subjektov, na ktoré 
sa majú tieto pravidlá vzťahovať v rámci 
sektorov patriacich do rozsahu pôsobnosti 
sieťovej a informačnej bezpečnosti, ako 
súčasť revízie smernice o sieťovej a 
informačnej bezpečnosti; zdôrazňuje 
potrebu transformovať smernicu na 
nariadenie ako prostriedok na riešenie 
problémov fragmentácie, ku ktorej 
dochádza v členských štátoch, s cieľom 
čeliť zvýšeným kybernetickým hrozbám v 
celej EÚ a preklenúť rozdiely medzi 
vykonávaním v jednotlivých členských 
štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Eva Kaili

Návrh stanoviska
Odsek 12 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12b. dôrazne odporúča, aby platformy 
presadzovali „štandardnú ochranu 
súkromia“ a ponúkali používateľom viac 
možností týkajúcich sa súborov cookie 
ako len ich prijatie a odmietnutie a 
nikoho nevylučovali z prístupu na web 
alebo do aplikácie. Zastáva názor, že keď 
aplikácie zákazníkov žiadajú prístup k 
podporným službám (mikrofóny alebo 
kamery atď.), mali by im ponúkať viac 
možností, ktoré nebudú obmedzené na 
„zapnutie a vypnutie“ a vždy budú 
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zahŕňať možnosť „pri používaní 
aplikácie“; navrhuje, aby sa počas celého 
životného cyklu takýchto systémov 
kontrolovali platformy a tretie strany, 
ktoré vyvíjajú alebo zavádzajú systémy 
založené na umelej inteligencii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 12 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12b. vyzýva na ďalšiu podporu 
európskych právnych predpisov v oblasti 
hospodárskej súťaže s cieľom zabezpečiť, 
aby bol európsky trh aktívny, vysoko 
konkurencieschopný a odolný voči 
prevzatiu podnikov zahraničnými 
subjektmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 12 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12c. uznáva, že zvýšené používanie 
výrobkov a priemyselných zariadení 
pripojených na internet povedie k novým 
rizikám pre súkromie, informácie a 
kybernetickú bezpečnosť; poukazuje na 
to, že v právnych predpisoch Únie v 
oblasti bezpečnosti výrobkov sa vo 
všeobecnosti nestanovujú osobitné 
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povinné základné požiadavky proti 
kybernetickým hrozbám, ktoré majú vplyv 
na bezpečnosť používateľov; zdôrazňuje, 
že kybernetická bezpečnosť by sa mala 
uznať za základnú požiadavku pri 
inovácii výrobkov, vo výrobných a 
vývojových procesoch vrátane fázy návrhu 
(bezpečnosť už v štádiu návrhu) a mala 
by sa zabezpečiť novými normami 
kybernetickej bezpečnosti počas celého 
životného cyklu výrobku, ako aj v celom 
jeho dodávateľskom reťazci; zdôrazňuje, 
že v tejto súvislosti by sa mali zvážiť 
výslovné ustanovenia týkajúce sa rozsahu 
pôsobnosti príslušných právnych 
predpisov EÚ, aby sa zabezpečilo, že 
s rýchlym zavádzaním týchto výrobkov 
budú spojené primerané záruky 
bezpečnosti a ochrany súkromia, aby sa 
zabezpečila lepšia ochrana používateľov a 
zvýšila sa právna istota;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 12 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12c. vyzýva na ďalšiu podporu pri 
postupoch preverovania ďalších investícií, 
pričom sa majú osobitne kontrolovať 
prevzatia technologických spoločností 
vrátane startupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL



AM\1220385SK.docx 95/96 PE662.046v01-00

SK

Návrh stanoviska
Odsek 12 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12d. zdôrazňuje, že v záujme plného 
využitia výhod digitalizácie musí Únia 
riešiť digitálnu gramotnosť a zručnosti 
pre všetkých; zdôrazňuje, že veľká 
sociálna nerovnosť a vylúčenie sú 
základnou príčinou niektorých kľúčových 
výziev odvetvia umelej inteligencie; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zosúladili 
opatrenia na podporu digitálnej 
transformácie s cieľmi Únie v oblasti 
rodovej rovnosti; pripomína potrebu riešiť 
rodové rozdiely v oblasti STEM, v ktorej 
sú ženy stále nedostatočne zastúpené; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
poskytli primerané finančné prostriedky 
na programy zamerané na prilákanie žien 
k štúdiu a práci v oblasti STEM, aby 
vypracovali stratégie zamerané na 
zvýšenie digitálnej integrácie žien v 
oblastiach týkajúcich sa STEM, umelej 
inteligencie a sektora výskumu a inovácií 
a aby prijali viacúrovňový prístup k 
riešeniu rodových rozdielov na všetkých 
úrovniach vzdelávania a zamestnanosti v 
digitálnom sektore;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Elena Kountoura
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 12 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12e. uznáva, že mimovládny sektor 
zohráva zásadnú úlohu v digitálnej 
transformácii spoločnosti EÚ, pretože 
predstavuje dôležitú súčasť európskeho 
hospodárstva a digitálneho trhu, ktorý 
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podporuje prijatie, začlenenie, znižovanie 
chudoby, rovnosť, ochranu práv a 
znižovanie škôd;

Or. en


