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Predlog spremembe 1
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da ima lahko Evropa na 
tem področju vodilno vlogo in da je pred 
nami drugi val digitalizacije; poudarja, da 
lahko Evropa z enotnim pristopom EU do 
leta 2030 postane najbolj inovativna regija 
na svetu;

1. poudarja, da mora EU zagotoviti 
svojo digitalno suverenost in strateško 
avtonomijo na digitalnem področju, in 
sicer tako, da prevzame vodilno vlogo pri 
razvoju in uporabi zaupanja vrednih in na 
ljudi osredotočenih tehnologij in aplikacij 
umetne inteligence, ki koristijo ljudem in 
celotni družbi, hkrati pa zagotovi visoko 
raven preglednosti, varstvo podatkov, 
etične standarde in varstvo digitalnih in 
temeljnih pravic ter opredeli svetovne 
standarde na teh področjih; ugotavlja, da 
je pred nami drugi val digitalizacije na 
temelju industrijskih podatkov; poudarja, 
da enotni trajnostni pristop EU k 
tehnologijam ustvarja konkurenčno 
prednost in da lahko Evropa z razvojem in 
uvedbo najsodobnejših, preglednih, 
etičnih in varnih tehnologij in aplikacij 
umetne inteligence, ki bodo temeljile na 
vrednotah EU, do leta 2030 postane 
najbolj inovativna regija na svetu; 
poudarja, da je obravnavanje digitalnega 
razkoraka in digitalne pismenosti ključno 
za to, da Evropa prevzame vodilno vlogo v 
drugem valu digitalizacije; poudarja, da 
lahko EU v celoti izkoristi vse prednosti 
tehnologij umetne inteligence samo, če je 
ta na voljo in dostopna vsem;

Or. en

Predlog spremembe 2
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da ima lahko Evropa na 
tem področju vodilno vlogo in da je pred 
nami drugi val digitalizacije; poudarja, da 
lahko Evropa z enotnim pristopom EU do 
leta 2030 postane najbolj inovativna regija 
na svetu;

1. poudarja, da ima lahko Evropa na 
področju digitalnega prehoda vodilno 
vlogo in da je pred nami drugi val 
digitalizacije; poudarja, da lahko Evropa z 
enotnim pristopom EU prispeva k temu, da 
do leta 2030 postane najbolj konkurenčna 
in inovativna regija, spoštovana po vsem 
svetu;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da ima lahko Evropa na 
tem področju vodilno vlogo in da je pred 
nami drugi val digitalizacije; poudarja, da 
lahko Evropa z enotnim pristopom EU do 
leta 2030 postane najbolj inovativna regija 
na svetu;

1. poudarja, da ima lahko Evropa na 
tem področju vodilno vlogo; določa cilj, da 
EU prevzame vodilno vlogo na področju 
razvoja digitalnih inovacij in umetne 
inteligence; ugotavlja, da je pred nami 
drugi val digitalizacije; poudarja, da lahko 
Evropa z enotnim pristopom EU do leta 
2030 postane najbolj inovativna regija na 
svetu; poudarja, da digitalna preobrazba 
obsega vsa področja politike in je po svoji 
naravi neomejena; poudarja, da je 
uvajanje umetne inteligence v evropski 
industriji ključno za gospodarsko rast in 
inovacije, povečuje varnost in odpornost 
ter krepi geopolitično in strateško 
pomembnost EU;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da ima lahko Evropa na 
tem področju vodilno vlogo in da je pred 
nami drugi val digitalizacije; poudarja, da 
lahko Evropa z enotnim pristopom EU do 
leta 2030 postane najbolj inovativna regija 
na svetu;

1. poudarja, da ima lahko Evropa na 
tem področju vodilno vlogo in da je pred 
nami drugi val digitalizacije; poudarja, da 
lahko Evropa z enotnim pristopom EU do 
leta 2030 postane najbolj inovativna regija 
na svetu; poudarja, da mora digitalna 
revolucija prispevati k trajnostnemu 
razvoju in koristiti vsem državljanom, pri 
tem pa je treba uravnotežiti gospodarsko, 
etično in okoljsko razsežnost; nadalje 
priznava, da je umetna inteligenca gonilo 
trajnostne preobrazbe;

Or. en

Predlog spremembe 5
Ivo Hristov, Carlos Zorrinho

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da ima lahko Evropa na 
tem področju vodilno vlogo in da je pred 
nami drugi val digitalizacije; poudarja, da 
lahko Evropa z enotnim pristopom EU do 
leta 2030 postane najbolj inovativna regija 
na svetu;

1. poudarja, da ima lahko Evropa na 
tem področju vodilno vlogo in da je pred 
nami drugi val digitalizacije; poudarja, da 
lahko Evropa z enotnim pristopom EU do 
leta 2030 postane najbolj inovativna regija 
na svetu; želi v zvezi s tem spomniti, da je 
treba nujno obravnavati obstoječi 
digitalni razkorak med mestnimi in 
podeželskimi območji;

Or. en

Predlog spremembe 6
Eva Kaili, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Ivo Hristov
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. priporoča, da Evropa analizira 
izzive umetne inteligence za potrošnike in 
zagotovi, da bodo standardi EU za pravice 
potrošnikov primerni za 21. stoletje. Zato 
mora uvesti evropski certifikat skladnosti 
umetne inteligence z etičnimi načeli, da 
zagotovi zaupanje evropskih državljanov v 
umetno inteligenco. Ta certifikat bi 
morala po temeljiti oceni skladnosti z 
etičnimi zahtevami, ki jih opredeli 
strokovna skupina na visoki ravni za 
umetno inteligenco, izdati neodvisna 
javna organizacija za potrjevanje. Merila 
in zahteve za potrjevanje za ocenjevanje 
skladnosti pripravi navedeni organ v 
sodelovanju s Komisijo in državami 
članicami. Priporoča, naj se na 
nacionalni ravni in ravni EU razvije 
mehanizem potrjevanja in revizije za 
avtomatizirano obdelavo podatkov in 
tehnike sprejemanja odločitev, da se 
zagotovi njihova skladnost z etičnimi 
načeli in vrednotami. Spremljanje 
skladnosti bi moralo biti sorazmerno z 
vrsto in stopnjo tveganja, povezanega z 
delovanjem aplikacije ali sistema umetne 
inteligence;

Or. en

Predlog spremembe 7
Nicola Beer

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da razdrobljenost trga 
podjetjem preprečuje hitro širitev in 
ustvarjanje sinergij in ekonomije obsega, 
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in izpostavlja, da bi bila večja usklajenost 
z višjo stopnjo varstva potrošnikov v vseh 
državah članicah tudi najboljši način za 
krepitev zaupanja Evropejcev pri uporabi 
storitev čezmejnega nakupa blaga in za 
spodbujanje razvoja tehnologij; želi 
spomniti, da bi v skladu z ocenami službe 
Evropskega parlamenta za raziskave iz 
študije „Costs of Non-Europe in the 
Single Market“ (Stroški neukrepanja na 
ravni EU na enotnem trgu) dokončanje 
enotnega trga prineslo gospodarske 
koristi, ki znašajo od 651 milijard do 
1,1 bilijona EUR na leto, kar je enako 5 % 
do 8,63 % BDP EU;

Or. en

Predlog spremembe 8
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj oceni okoljski 
učinek izmenjave podatkov in 
infrastrukture, ki je potrebna za 
zagotavljanje trajnostne digitalne uporabe 
v skladu z zelenim dogovorom; poudarja, 
da lahko kljub visokemu ogljičnemu 
odtisu razvoja, uvedbe in uporabe umetne 
inteligence, robotike in sorodne 
tehnologije, vključno z avtomatiziranimi 
odločitvami in strojnim učenjem, te 
tehnologije prispevajo k zmanjšanju 
sedanjega okoljskega odtisa sektorja IKT; 
poziva k uvedbi digitalnega trajnostnega 
indeksa EU, ki bo temeljil na analizi 
življenjske dobe izdelka;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba dodatno 
podpirati uvajanje naprednih digitalnih in 
z njimi povezanih tehnologij, zlasti 
visokozmogljivostnega računalništva, 
umetne inteligence, kibernetske varnosti 
ter drugih vrhunskih in prihodnjih 
tehnologij, kot so distribuirane knjige 
transakcij, v javnem sektorju in industriji 
EU, zlasti v malih in srednjih podjetjih ter 
zagonskih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. se zavzema, da bi digitalno 
povezljivost opredelili kot ključni element, 
ki ga je treba obravnavati; poziva 
Komisijo, naj nujno obravnava obstoječi 
digitalni razkorak in analizira posledice 
digitalnih tehnologij v zvezi z neenakim 
dostopom do tehnologije, depopulacijo in 
razlikami v povezljivosti med državami 
članicami;

Or. en

Predlog spremembe 11



AM\1220385SL.docx 9/94 PE662.046v01-00

SL

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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da sta digitalna 
konkurenčnost in gospodarska rast dva od 
treh ključnih ciljev iz sporočila o 
oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, 
ki sta nenadomestljiva pogoja za 
oblikovanje odprte, demokratične in 
trajnostne družbe, temelječe na 
tehnologiji, ki deluje za ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 12
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. pozdravlja sedem ključnih načel in 
ciljev, ki so jih države članice predstavile v 
Berlinski izjavi o digitalni družbi in 
digitalni vladi na podlagi vrednot, ki je 
pomemben korak v smeri pravične, 
vključujoče in sodelovalne digitalne 
posodobitve javnega sektorja, in njihovo 
zavezo krepitvi digitalne udeležbe in 
digitalne vključenosti, da se s 
spodbujanjem temeljnih pravic in 
demokratičnih vrednot, digitalnega 
opolnomočenja in pismenosti ter 
zagotavljanjem varnosti, trajnosti in 
tehnološke suverenosti na digitalnem 
področju spodbudi digitalna preobrazba 
na temelju vrednot; poudarja, da morajo 
biti javni organi in institucije držav članic 
zgled pri krepitvi načel Evropske unije z 
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izvajanjem načel Berlinske izjave na 
digitalnem področju; poziva Komisijo, naj 
načela in cilje Berlinske izjave podpre, 
spodbuja in razširi s pobudami politike na 
evropski ravni; poziva Komisijo, naj s 
finančnimi sredstvi za digitalno 
preobrazbo iz večletnega finančnega 
okvira in instrumenta Next Generation 
EU podpre uresničitev teh ključnih načel 
ter izvajanje dejavnosti in ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo, naj sprejme 
uravnotežen pristop na temelju načela 
subsidiarnosti, tehnološke nevtralnosti in 
temeljitih ocen učinka, ko bo predstavila 
številne zakonodajne in druge pobude iz 
sporočila o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. oblikovanje pravičnega digitalnega 
sektorja mora biti povezano z 
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izobraževalnimi vidiki, socializacijo, 
poštenimi pogoji dela, usklajevanjem 
poklicnega in zasebnega življenja, 
demokracijo, dobrim upravljanjem in 
zanesljivimi javnimi storitvami;

Or. en

Predlog spremembe 15
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. priznava, da je zaupanje bistveno 
za razvoj in izvajanje tehnologij in 
aplikacij umetne inteligence; poudarja, da 
morajo jasne regulativne zahteve 
zagotoviti algoritemsko preglednost 
tehnologij in aplikacij umetne inteligence, 
ki pogosto obsegajo možna tveganja, kot 
so učinki črne skrinjice zaradi 
nepreglednega sprejemanja odločitev in 
pristranski podatkovni nizi; poudarja, da 
so algoritmi črne skrinjice, ki vključujejo 
odločitve, ki jih ni mogoče razložiti, 
nesprejemljivi v vseh sektorjih, zlasti pa v 
okoliščinah, kjer postopek odločanja, ki 
temelji na umetni inteligenci, vpliva na 
življenje ali smrt in bi lahko bile posledice 
algoritemske napake zelo hude; poudarja, 
da bi bilo treba zagotoviti sledljivost 
sistemov umetne inteligence ter 
razložljivost postopka algoritemskega 
odločanja in človeški nadzor, zlasti v 
primeru uporabe umetne inteligence, 
povezane z visokim tveganjem; opozarja, 
da morajo ljudje vedno imeti možnost 
pregleda in preklica avtomatiziranih 
odločitev;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da bi moral biti cilj 
evropske ureditve podatkov in umetne 
inteligence oblikovanje enotnega 
digitalnega trga brez meja in 
konkurenčne, inovacijam prijazne, na 
ljudi osredotočene, zaupanja vredne in 
varne podatkovne družbe in gospodarstva, 
kar bi podpiralo razvoj in uvedbo umetne 
inteligence, dostop do podatkov, 
interoperabilnost in prenosljivost 
podatkov; poudarja pomen pravice do 
zasebnosti, državljanskih svoboščin, 
varstva posameznikov v zvezi z obdelavo 
osebnih podatkov in informacij ter 
kibernetske varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da bodo znanost, 
inovacije ter raziskave in razvoj nujno 
potrebni za izpolnitev ciljev vključujoče 
digitalne preobrazbe in evropske digitalne 
suverenosti;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. poudarja, da bo ta tretja 
industrijska revolucija odvisna od 
surovin, tako kot je bila prva revolucija 
odvisna od premoga in druga od nafte; 
ugotavlja, da bo EU po scenariju velikega 
povpraševanja do leta 2030 potrebovala 
18-krat več, do leta 2050 pa 60-krat več 
litija; poudarja, da se bo povpraševanje po 
surovinah močno povečalo in da mora 
industrija EU spoštovati zavezujoči 
mehanizem potrebne skrbnosti; poudarja, 
da lahko dejavnosti rudarjenja v tretjih 
državah močno onesnažujejo okolje in 
vplivajo na kakovost vode, zraka in tal ter 
povzročijo krčenje gozdov in izgubo 
biotske raznovrstnosti; poudarja, da je 
strateška avtonomija posebno pomembna 
na področju digitalizacije in umetne 
inteligence; poudarja, da je lokalizacija 
podatkov v EU zelo pomembna za 
strateško avtonomijo in zmanjšanje emisij 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. želi spomniti Komisijo na njene 
zaveze načelu „za enega sprejetega se 
eden odpravi“ in zmanjšanju 
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regulativnega bremena; ugotavlja, da 
morajo prihodnji zakonodajni predlogi 
obravnavati razdrobljenost enotnega 
digitalnega trga ter količino birokracije in 
regulativno negotovost, s čimer se 
trenutno soočajo evropska industrija in 
inovatorji; poudarja, da so pomembni 
jasni postopki tržnih odobritev in 
vseevropskih politik dostopa do trga;

Or. en

Predlog spremembe 20
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. priznava zapletenost digitalnega 
področja in velik vpliv postopka 
digitalizacija na družbo, gospodarstvo in 
okolje EU ter nujnost predhodnega 
obširnega dialoga in demokratičnega 
nadzora za razvoj načel, okvirov in 
instrumentov, ki preprečujejo možne 
nevarnosti, povezane s temi 
tehnologijami, ob celovitem spoštovanju 
človekovih pravic, in za obravnavanje 
dezinformacij in tehnofobije; poziva h 
krepitvi dialoga o digitalni politiki z 
državljani zaradi spodbujanja socialne 
kohezije in dejavnega sodelovanja civilne 
družbe v demokratičnih političnih 
razpravah;

Or. en

Predlog spremembe 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
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. je seznanjen z že obstoječimi 
agencijami in mehanizmi za regulativni 
nadzor v sektorjih, kot so zdravstvo, 
proizvodnja in promet; meni, da sta 
potrebna krepitev sektorskih regulatorjev 
in dopolnilni horizontalni pristop; 
poudarja pomen panožnih strategij in 
pristopov;

Or. en

Predlog spremembe 22
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 1 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1f. priznava, da se pričakuje, da bo 
tehnologija 5G zagotovila nove priložnosti 
državljanom in podjetjem s hitrejšim 
brskanjem, pretakanjem, prenosom in 
boljšo povezljivostjo, ki bodo imeli 
temeljno vlogo pri uresničitvi evropske 
gigabitne družbe do leta 2025; vendar 
obžaluje, da Komisija kljub opozorilom 
številnih članov znanstvene skupnosti še 
ni pripravila poročila o predhodni presoji 
vplivov 5G na zdravje in okolje; poudarja, 
da se morajo zaradi nadaljnjih raziskav 
morebitnih učinkov 5G nujno povezati 
raziskovalci iz različnih strok, zlasti 
medicine in fizike ali inženirstva; 
opozarja, da bi morala EU spoštovati 
svoje zaveze in v zvezi s prihodnjo uvedbo 
5G v vsej Uniji izvajati previdnostno 
načelo, ki lahko vključuje sprejetje 
preventivnih ukrepov zaradi negotovosti 
ali morebitnih tveganj; poudarja, da bo 
obsežna in vključujoča razprava nazadnje 
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prispevala k ustvarjanju zaupanja med 
državljani glede ukrepov za stalni razvoj 
mobilnih omrežij; poziva k uvedbi 
komunikacijske strategije EU, ki bi 
državljanom EU zagotavljala zanesljive 
informacije, in kampanj za ozaveščanje o 
5G in elektromagnetnem sevanju; 
poudarja pomen preprečevanja širjenja 
dezinformacij v zvezi z omrežji 5G, zlasti 
neresničnih informacij, da so ta omrežja 
povezana s covidom-19;

Or. en

Predlog spremembe 23
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 1 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1g. poudarja, da je kakovost 
podatkovnih nizov bistvena za uspešnost 
tehnologij umetne inteligence; je 
zaskrbljen zaradi tveganj pristranskosti in 
diskriminacije pri razvoju, uvedbi in 
uporabi tehnologij umetne inteligence, 
zlasti v sektorjih z visokim tveganjem; 
poudarja, da se bo pristranskost, ki je 
neločljivo povezana z osnovnimi nabori 
podatkov, verjetno postopno povečevala 
ter posledično nadaljevala in poglabljala 
obstoječo družbeno oblikovano 
diskriminacijo žensk, etničnih manjšin ali 
rasnih skupnosti; poziva Komisijo in 
države članice, naj sprejmejo vse možne 
ukrepe, da bi se izognili takšni 
pristranskosti in zagotovili popolno 
varstvo temeljnih pravic; poudarja, da bi 
morali biti ti podatkovni nizi preverljivi s 
strani nacionalnih nadzornih organov, 
kadar je to potrebno, da se zagotovi 
njihova skladnost z jasnimi standardi 
kakovosti; poudarja, da je treba pred 
izvajanjem tehnologij umetne inteligence 
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v sektorjih z visokim tveganjem, zlasti 
zdravstvenem sektorju, razviti 
infrastrukturo človeškega nadzora in 
vključiti strokovnjake s področja enakosti 
spolov;

Or. en

Predlog spremembe 24
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da ima EU izjemno 
močan sektor malih in srednjih podjetij; 
meni, da bi lahko druga faza digitalizacije 
spodbudila močan industrijski razvoj malih 
in srednjih podjetij; poziva, naj se zastavi 
cilj 500 digitalnih samorogov v desetih 
letih;

2. priznava, da so mala in srednja 
podjetja temelj evropskega gospodarstva 
in imajo poglavitno vlogo pri razvoju in 
izvajanju digitalizacije industrije, 
gospodarstva in družbe EU; meni, da bi 
lahko druga faza digitalizacije spodbudila 
močan industrijski razvoj malih in srednjih 
podjetij; obžaluje, da je doslej le 17 % 
malih in srednjih podjetij v svoja podjetja 
uspešno vključilo digitalno tehnologijo; 
poziva Komisijo, naj še naprej podpira 
evropska vozlišča za digitalne inovacije, ki 
bi lahko bila učinkovit način za 
zmanjšanje digitalnega razkoraka, in sicer 
s podporo malim in srednjim podjetjem ter 
zagonskim podjetjem pri poenostavitvi 
dostopa do financiranja in uporabi 
digitalne tehnologije za izboljšanje 
poslovnih dejavnosti, proizvodnih 
postopkov, proizvodov in storitev, pa tudi s 
podporo testiranju, povezovanju, 
industrijskemu načrtovanju, 
zagotavljanjem usposabljanja in 
poslovnih informacij, ozaveščanjem, 
podporo razvoju standardov in 
mreženjem; poudarja, da bi morala mreža 
evropskih vozlišč za digitalne inovacije 
zagotoviti obsežno geografsko pokritost 
Evrope, tudi oddaljenih, podeželskih in 
otoških območij; poudarja, da je treba 
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povečati priložnosti za mala in srednja 
podjetja, kar zadeva njihovo zmogljivost 
za prevzemanje inovativnih tehnologij, in 
zmanjšati digitalna neravnovesja na 
področju zmogljivosti in infrastrukture v 
malih mestih ter na podeželskih in 
oddaljenih območjih; predlaga, da bi se 
lahko podobno kot pri vključevanju 
podnebnih vprašanj oblikoval digitalni 
načrt za načrtovanje digitalnega prehoda 
na pošten in prerazdelitven način za 
podjetja in ozemlja;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da ima EU izjemno 
močan sektor malih in srednjih podjetij; 
meni, da bi lahko druga faza digitalizacije 
spodbudila močan industrijski razvoj malih 
in srednjih podjetij; poziva, naj se zastavi 
cilj 500 digitalnih samorogov v desetih 
letih;

2. priznava, da ima EU izjemno 
močan sektor malih in srednjih podjetij; 
ugotavlja, da je uspešna digitalna 
preobrazba evropskih malih in srednjih 
podjetij nujna za gospodarsko rast, 
ustvarjanje delovnih mest in socialno 
kohezijo; meni, da bi lahko druga faza 
digitalizacije spodbudila močan industrijski 
razvoj malih in srednjih podjetij; poziva, 
naj se oblikujejo celoviti ukrepi, kot so 
dostop do financiranja, uvedba vizuma 
EU za zagonska podjetja in zmanjšanje 
regulativnega bremena, da se bolj pospeši 
rast digitalnih samorogov v Evropi; 
ugotavlja, da bi bilo treba te ukrepe 
razvijati v stalnem dialogu z ustreznimi 
deležniki;

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da ima EU izjemno 
močan sektor malih in srednjih podjetij; 
meni, da bi lahko druga faza digitalizacije 
spodbudila močan industrijski razvoj malih 
in srednjih podjetij; poziva, naj se zastavi 
cilj 500 digitalnih samorogov v desetih 
letih;

2. priznava, da ima EU izjemno 
močan sektor malih in srednjih podjetij, ki 
so temelj gospodarstva in konkurenčnosti 
EU; meni, da bi lahko druga faza 
digitalizacije spodbudila močan industrijski 
razvoj malih in srednjih podjetij; poudarja, 
da je pomembno podpreti nastajanje 
precejšnjega števila digitalnih samorogov 
v desetih letih;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da ima EU izjemno 
močan sektor malih in srednjih podjetij; 
meni, da bi lahko druga faza digitalizacije 
spodbudila močan industrijski razvoj malih 
in srednjih podjetij; poziva, naj se zastavi 
cilj 500 digitalnih samorogov v desetih 
letih;

2. priznava, da ima EU izjemno 
močan sektor malih in srednjih podjetij; 
meni, da bi lahko druga faza digitalizacije 
spodbudila močan industrijski razvoj malih 
in srednjih podjetij; ponovno poudarja, da 
je treba pospešiti digitalizacijo malih in 
srednjih podjetij ter jim pomagati pri 
premagovanju ovir pri sprejemanju 
aplikacij umetne inteligence; poziva, naj 
se zastavi cilj 500 digitalnih samorogov v 
desetih letih;

Or. en

Predlog spremembe 28



PE662.046v01-00 20/94 AM\1220385SL.docx

SL

Nicola Beer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da ima EU izjemno 
močan sektor malih in srednjih podjetij; 
meni, da bi lahko druga faza digitalizacije 
spodbudila močan industrijski razvoj malih 
in srednjih podjetij; poziva, naj se zastavi 
cilj 500 digitalnih samorogov v desetih 
letih;

2. priznava, da ima EU izjemno 
močan sektor malih in srednjih podjetij; 
meni, da bi lahko druga faza digitalizacije 
spodbudila močan industrijski razvoj malih 
in srednjih podjetij; poziva, naj se zastavi 
cilj 500 digitalnih samorogov v desetih 
letih;

priznava, da so prav ta podjetja temelj in 
prihodnost gospodarstva EU; priznava 
vlogo malih in srednjih podjetij v 
usposabljanju, prekvalifikaciji in 
izpopolnjevanju zaposlenih;
poziva, naj se z vsemi novimi zakoni in 
predpisi zmanjša upravno breme za mala 
in srednja podjetja;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da bi morali 
zakonodajni predlogi v zvezi z digitalnim 
področjem temeljiti na poglobljeni oceni 
učinka, da se prepreči nepotrebno 
upravno ali regulativno breme, ki bi lahko 
oviralo nastajanje visokotehnoloških 
samorogov, zagonskih ter malih in 
srednjih podjetij v Evropi, da se sprosti 
njihov potencial na svetovni ravni; zato 
poziva Komisijo, naj pripravi primerjalno 
analizo regulativnega okolja v tretjih 
državah;
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Or. en

Predlog spremembe 30
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da bi morala mala in 
srednja podjetja ter drugi gospodarski 
akterji čim več sodelovati ter delovati v 
sistemu, ki koristi državljanom in lahko 
podpre rast. Uporaba odprtih kod je pot k 
odprti in trajnostni digitalni preobrazbi z 
odprtokodno programsko in strojno 
opremo in pomeni napredek na poti k 
evropski strateški avtonomiji na področju 
digitalizacije;

Or. en

Predlog spremembe 31
Nicola Beer

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. pozdravlja predlog Komisije za akt 
o digitalnih storitvah in akt o digitalnih 
trgih, ki vključuje ambiciozno reformo 
digitalnega prostora, celovit sklop novih 
pravil za vse digitalne storitve, vključno z 
družbenimi mediji, spletnimi tržnicami in 
drugimi spletnimi platformami, ki delujejo 
v Evropski uniji;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. priznava, da se manj digitalno zreli 
sektorji soočajo z notranjimi in zunanjimi 
ovirami pri sprejemanju umetne 
inteligence, ki jih je treba jasno opredeliti; 
poudarja, da so za večino, zlasti pa mala 
in srednja podjetja, ovire za sprejemanje 
umetne inteligence podobne kot ovire za 
digitalizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da mora razvoj umetne 
inteligence v EU ostati osredotočen na 
ljudi, ki morajo biti vedno odgovorni za 
odločanje; poudarja, da morajo imeti 
državljani pri interakciji z 
avtomatiziranim sistemom vedno možnost 
človeškega nadzora, da lahko zagotovijo, 
da je avtomatizirano odločitev mogoče 
preveriti in popraviti; poudarja, da je 
preglednost sistemov umetne inteligence 
in logike algoritmov najpomembnejša, 
kadar se tehnologija uporablja v okviru 
javnih storitev, da bi državljani razumeli 
sprejeto odločitev, ji zaupali, jo preverili 
in nadzorovali;
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Or. en

Predlog spremembe 34
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da inovativno in 
konkurenčno podatkovno gospodarstvo 
temelji na odprtosti; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba pri postopkih 
zbiranja javnih podatkov preprečiti 
vezanost na ponudnika storitev ali 
tehnologijo, in poziva, naj vsi postopki 
javnega naročanja in programi 
financiranja Unije vključujejo odprt 
dostop do podatkov ter obvezne zahteve 
glede interoperabilnosti in prenosljivosti 
ter spodbujajo uporabo odprtokodne 
programske in strojne opreme;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja, da sta uspešen razvoj in 
uvedba umetne inteligence v Evropi 
odvisna od povečanja razpoložljivosti 
visokokakovostnih podatkov; poudarja, da 
lahko uporaba pristranskih podatkovnih 
nizov nenamerno povzroči pristranske 
aplikacije umetne inteligence, in opaža 
zlasti tveganje za nadaljevanje 
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pristranskosti na podlagi spola, 
kulturnega, etničnega ali socialnega 
porekla, invalidnosti ali spolne 
usmerjenosti; poudarja, da je treba 
priznati in obravnavati vsakršno 
pristranskost v razvoju in uporabi 
sistemov, ki temeljijo na podatkih;

Or. en

Predlog spremembe 36
Nicola Beer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 priložnost za pospešitev digitalizacije; 
poziva k finančnim spodbudam za mala in 
srednja podjetja, ki se želijo širiti na nove 
trge;

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 priložnost za pospešitev digitalizacije;

zato poziva k pospešitvi dokončanja 
enotnega digitalnega trga s spodbujanjem 
razvoja vseevropskega gigabitnega 
širokopasovnega omrežja, z nadaljnjim 
razvojem obstoječe zakonodaje o varstvu 
podatkov v sodobno zakonodajo o varstvu 
podatkov, ki hkrati omogoča inovativne 
tehnologije digitalne prihodnosti in 
poslovne modele ter ščiti osebne pravice 
državljanov, z zagotavljanjem pravice 
državljanov do šifriranja zaradi varstva 
podatkov, ki se lahko pridobijo s tujimi 
obveščevalnimi dejavnostmi ali 
kibernetskimi napadi, z nadaljnjim 
spodbujanjem kibernetske varnosti s 
podporo evropski strategiji za raziskave na 
področju kvantnega računalništva, da se 
lahko zagotovijo varno šifriranje podatkov 
v prihodnosti in naložbe v kibernetsko 
varnost sistemov in tehnologije, ki 
podpirajo sam internet in omrežne sisteme 
na njegovi podlagi;
poziva k finančnim spodbudam za mala in 
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srednja podjetja, ki se želijo širiti na nove 
trge;

poudarja pomen trgovine in globalizacije 
za blaginjo in mir ter zato poziva k 
prizadevanjem za zagotovitev, da covid-19 
ne bo povzročil ponovne nacionalizacije 
trgovine, in zato predlaga načrt 
ukrepanja, ki bo evropskim podjetjem 
pomagal, da postanejo geografsko 
dejavna na novih trgih;

Or. en

Predlog spremembe 37
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 priložnost za pospešitev digitalizacije; 
poziva k finančnim spodbudam za mala in 
srednja podjetja, ki se želijo širiti na nove 
trge;

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 priložnost za okrepitev odpornosti 
dobavnih verig EU in pospešitev 
razširjanja tehnologije ter digitalizacije 
industrije, gospodarstva in družbe EU; 
vendar poudarja, da je pandemija covida-
19 razkrila tudi digitalni razkorak med 
državami EU in družbenimi skupinami v 
isti državi, zaradi česar številni državljani 
tvegajo, da bodo zapostavljeni pri prehodu 
v digitalizirano družbo; poudarja, da se 
stopnja digitalizacije industrije EU med 
sektorji razlikuje, zlasti v primerjavi med 
visokotehnološkimi in bolj tradicionalnimi 
področji, pa tudi med državami članicami 
in regijami; poziva k finančnim 
spodbudam za mala in srednja podjetja, ki 
se želijo širiti na nove trge; izraža 
zaskrbljenost zaradi težav, s katerimi se 
pri dostopu do sredstev EIB spoprijema 
večina malih in srednjih podjetij ter 
zagonskih podjetij, zlasti tistih z omejeno 
kapitalizacijo, in poziva, naj se pri 
zahtevah za dostop upošteva, da je treba 
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izboljšati digitalne zmogljivosti malih in 
srednjih podjetij ter njihove zmogljivosti 
na področju umetne inteligence; želi 
spomniti na pomembnost programa za 
digitalno Evropo in drugih programov 
EU, kot je Obzorje Evropa, za izboljšanje 
digitalnih zmogljivosti malih in srednjih 
podjetij in njihovih zmogljivosti na 
področju umetne inteligence ter za 
pospešitev sprejemanja tehnologij umetne 
inteligence v industriji EU;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 priložnost za pospešitev digitalizacije; 
poziva k finančnim spodbudam za mala in 
srednja podjetja, ki se želijo širiti na nove 
trge;

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 priložnost za pospešitev digitalizacije; 
poziva k finančnim spodbudam za mala in 
srednja podjetja, ki se želijo širiti na nove 
trge; poziva k novim in odprtim okvirom 
dostopa do podatkov za evropska mala in 
srednja podjetja ter zagonska podjetja, da 
se podpre njihova rast z okrepitvijo 
usposabljanja, preskušanja in razvoja 
sistemov in aplikacij, ki temeljijo na 
umetni inteligenci; poziva k vključujoči 
digitalizaciji naših družb, ki bo služila 
interesom državljanov z upoštevanjem 
vidikov dostopnosti in cenovne 
sprejemljivosti; poziva k usklajenim 
ukrepom za obravnavanje digitalnega 
razkoraka v Evropi, ki se je povečal zaradi 
covida-19, ter k pravični in sodelovalni 
digitalni posodobitvi javnega sektorja, pri 
kateri si bomo s spodbujanjem temeljnih 
pravic in demokratičnih vrednot 
prizadevali za digitalno preobrazba na 
temelju vrednot;
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Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 priložnost za pospešitev digitalizacije; 
poziva k finančnim spodbudam za mala in 
srednja podjetja, ki se želijo širiti na nove 
trge;

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 priložnost za pospešitev digitalizacije; 
poziva k javno-zasebnim partnerstvom in 
finančnim spodbudam za inovativna 
digitalna mala in srednja podjetja, podjetja 
s srednje veliko tržno kapitalizacijo in 
zagonska podjetja, ki se želijo širiti na 
nove trge; poziva k okrepitvi evropskih 
vozlišč za digitalne inovacije in jasnejši 
strategiji zanje, da bodo malim in 
srednjim podjetjem pomagala pri 
obsežnem sprejemanju novih tehnologij; 
priznava, da imajo posredniki, kot so 
računovodska podjetja, trgovinske 
zbornice in zavarovalniški strokovnjaki, v 
ekosistemu malih in srednjih podjetij 
potencial, da prispevajo k spodbujanju 
digitalnega prehoda malih in srednjih 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 40
Ivo Hristov, Carlos Zorrinho

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 priložnost za pospešitev digitalizacije; 
poziva k finančnim spodbudam za mala in 

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 priložnost za pospešitev digitalizacije in 
okrepitev strateško pomembnih dejavnosti 
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srednja podjetja, ki se želijo širiti na nove 
trge;

za Unijo v zvezi s kritično infrastrukturo, 
vključno s tehnologijo in raziskavami 
kibernetske varnosti ter preprečevanjem 
tveganja v zvezi z uvedbo omrežij 5G; 
poziva k finančnim spodbudam za mala in 
srednja podjetja, ki se želijo širiti na nove 
trge;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 priložnost za pospešitev digitalizacije; 
poziva k finančnim spodbudam za mala in 
srednja podjetja, ki se želijo širiti na nove 
trge;

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 priložnost za pospešitev digitalizacije; 
poziva k finančnim spodbudam za mala in 
srednja podjetja, ki se želijo širiti na nove 
trge; se zaveda pomislekov v zvezi s tem, 
da imajo velika podjetja boljše 
zmogljivosti in lahko izkoristijo prednosti, 
ki jih zagotavlja umetna inteligenca, kar 
bi lahko povzročilo prekomerno 
koncentracijo velikih podjetij in 
multinacionalnih družb na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 42
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 priložnost za pospešitev digitalizacije; 

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 v kombinaciji z ustreznim finančnim 
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poziva k finančnim spodbudam za mala in 
srednja podjetja, ki se želijo širiti na nove 
trge;

odzivom EU priložnost za pospešitev 
digitalizacije; poziva k finančnim 
spodbudam za tradicionalna in inovativna 
mala in srednja podjetja, ki se želijo širiti 
na nove trge;

Or. it

Predlog spremembe 43
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 priložnost za pospešitev digitalizacije; 
poziva k finančnim spodbudam za mala in 
srednja podjetja, ki se želijo širiti na nove 
trge;

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 priložnost za pospešitev digitalizacije; 
poudarja, da so finančne spodbude in 
priložnosti v okviru različnih programov 
EU pomembne za mala in srednja podjetja, 
ki se želijo širiti na nove trge;

Or. en

Predlog spremembe 44
Patrizia Toia, Eva Kaili

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 priložnost za pospešitev digitalizacije; 
poziva k finančnim spodbudam za mala in 
srednja podjetja, ki se želijo širiti na nove 
trge;

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 priložnost za pospešitev digitalizacije; 
poziva k finančnim spodbudam za mala in 
srednja podjetja, zagonska podjetja ter 
podjetja in subjekte socialnega 
gospodarstva, ki se želijo širiti na nove 
trge;

Or. en
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Predlog spremembe 45
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da bosta omogočanje 
izmenjave bistvenih in dobro opredeljenih 
naborov podatkov in dostop do njih 
ključna za popolno sprostitev potenciala 
zelenega dogovora; poziva Komisijo, naj 
oceni, kateri nabori podatkov so bistveni 
za ekološki prehod, kar zadeva trajnostne 
proizvode in storitve, med drugim 
proizvodnjo in prevoz proizvodov, njihov 
ogljični in energetski učinek ter vpliv na 
biotsko raznovrstnost, pa tudi ravnanje z 
njimi po koncu njihove življenjske dobe; 
poziva Komisijo, naj razmisli o razširitvi 
obsega naborov podatkov velike vrednosti, 
določenih v Direktivi (EU) 2019/1024 o 
odprtih podatkih, na zasebne akterje;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da EU zaostaja v 
svetovni tekmi na področju umetne 
inteligence; poudarja, da osredotočanje 
na storitve za državljane in podjetja 
ustvarja segment globalnega trga, na 
katerem lahko EU ob upoštevanju 
strukturnih načel in vrednot, tudi naše 
digitalne identitete, prevzame vodilno 
vlogo, pri čemer je poudarek na 
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spoštovanju temeljnih pravic, močnih 
etičnih vidikih, pravnih zaščitnih ukrepih 
in odgovornosti ter s tem zaščiti naših 
demokratičnih družb in državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da so sedanja 
neravnovesja na trgu med platformami, ki 
delujejo kot vratarji, in malimi in 
srednjimi podjetji ter omejen dostop do 
podatkov izziv za evropska mala in 
srednja podjetja; poudarja, da je treba 
okrepiti dostop malih in srednjih podjetij 
do podatkov; poziva k omogočitvenemu 
pristopu k praksam izmenjave podatkov 
na večinoma prostovoljni podlagi, 
vključno z zagotavljanjem spodbud za 
omogočanje izmenjave podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. ugotavlja, da so naložbe v 
visokozmogljivostno računalništvo 
bistvene, da bi lahko izkoristili celotni 
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potencial umetne inteligence in drugih 
nastajajočih tehnologij; poudarja, da je 
povezljivost, zlasti gigabitna povezljivost, 
ki jo omogočajo infrastrukture 5G in 
optične infrastrukture, bistven element 
konkurenčne digitalne družbe; poziva, naj 
se naložbena vrzel za povezljivost premosti 
z instrumentom Next Generation EU ter 
nacionalnim in zasebnim financiranjem, 
da se dopolnijo nezadostne naložbe EU v 
večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo, naj pripravi 
inovativna in sorazmerna pravila za 
zaupanja vredno digitalno družbo in 
zagotovi, da bo popolnoma vključujoča, 
pravična in dostopna vsem;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poudarja, da bo uvedba 
visokozmogljivostnih omrežij, kot je 
omrežje 5G, omogočila nove načine dela 
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na področjih, kot so proizvodnja, promet, 
avtomobilska industrija in zdravstvo, ter 
večjo produktivnost in povsem novo 
uporabniško izkušnjo; ugotavlja, da bodo 
zelo visokozmogljivostna omrežja Evropi 
omogočila kvantitativni preskok, ki bo 
koristil celotnemu ekosistemu tehnologij, 
kot so virtualizacija, računalništvo v 
oblaku, računalništvo na robu, umetna 
inteligenca, strojno učenje, omrežno 
rezinjenje in avtomatizacija;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poudarja, da potrebujemo evropski 
pravni okvir za umetno inteligenco, 
robotiko in povezane tehnologije, ki 
obravnava etična načela in temeljne 
pravice pri njihovem razvoju, uvedbi in 
uporabi; ugotavlja, da bi moral ta okvir 
zajemati dogovor o etičnih in tehničnih 
standardih, ki bodo urejali uporabo novih 
tehnologij, kot je umetna inteligenca;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. poudarja, da lahko proizvodi in 
storitve umetne inteligence različnim 
potrošnikom zagotovijo različne izkušnje; 
poudarja pomen raznolikosti spolov in 
etnične raznolikosti na digitalnih 
poklicnih poteh, da se ustvarijo digitalni 
proizvodi in storitve, ki v celoti 
obravnavajo in predstavljajo raznolike 
sklope izkušenj in potreb evropskih 
potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k vzpostavitvi posebnih 
ekonomskih digitalnih območij za 
spodbujanje strukturnih sprememb in 
oblikovanje razvojnih temeljev za nove 
digitalne gospodarske strukture;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 54
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k vzpostavitvi posebnih 
ekonomskih digitalnih območij za 
spodbujanje strukturnih sprememb in 

črtano
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oblikovanje razvojnih temeljev za nove 
digitalne gospodarske strukture;

Or. en

Predlog spremembe 55
Nicola Beer

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k vzpostavitvi posebnih 
ekonomskih digitalnih območij za 
spodbujanje strukturnih sprememb in 
oblikovanje razvojnih temeljev za nove 
digitalne gospodarske strukture;

4. poziva k vzpostavitvi posebnih 
ekonomskih digitalnih območij za 
spodbujanje strukturnih sprememb in 
oblikovanje razvojnih temeljev za nove 
digitalne gospodarske strukture;

zato predlaga vzpostavitev posebnega 
zagonskega območja EU z manj 
birokracije, odlično infrastrukturo, 
posebno davčno ureditvijo, okoljem 
regulativnih peskovnikov in najboljšo 
podporo vrhunskim raziskavam;
predlaga polne štipendije, da se v Evropi 
zberejo najboljši svetovni strokovnjaki, da 
bi spodbujali inovacije, tehnologijo in 
blaginjo prihodnosti; meni, da se tukaj 
skrivajo prihodnje priložnosti, zlasti za 
gospodarsko šibkejše regije Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 56
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k vzpostavitvi posebnih 
ekonomskih digitalnih območij za 

4. poziva k vzpostavitvi posebnih 
ekonomskih digitalnih območij za 



PE662.046v01-00 36/94 AM\1220385SL.docx

SL

spodbujanje strukturnih sprememb in 
oblikovanje razvojnih temeljev za nove 
digitalne gospodarske strukture;

spodbujanje strukturnih sprememb in 
oblikovanje razvojnih temeljev za nove 
digitalne gospodarske strukture, pri čemer 
pa bi se morali pogoji, povezani s 
spodbudami, uporabljati za vsa ozemlja 
EU enako;

Or. it

Predlog spremembe 57
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k vzpostavitvi posebnih 
ekonomskih digitalnih območij za 
spodbujanje strukturnih sprememb in 
oblikovanje razvojnih temeljev za nove 
digitalne gospodarske strukture;

4. poziva k vzpostavitvi posebnih 
ekonomskih digitalnih območij za 
spodbujanje strukturnih sprememb in 
oblikovanje razvojnih temeljev za nove 
digitalne gospodarske strukture v Evropi v 
podporo hitremu digitalnemu prehodu;

Or. en

Predlog spremembe 58
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da je treba nujno spodbujati 
dostop do podatkov, ki so trenutno vezani 
na zasebni sektor, ter zagotavljati, da se 
ob porabi javnega denarja vedno ustvarijo 
javni podatki; v zvezi s tem poziva k 
vzpostavitvi načela „javni denar, javni 
podatki“ in spodbudam, ki bodo malim in 
srednjim podjetjem omogočile dostop do 
neosebnih podatkov drugih zasebnih 
deležnikov v prostovoljnem in vzajemno 
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koristnem procesu;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da sta povezljivost in 
kibernetska varnost, ki bosta kos izzivom 
prihodnosti, pogoj za uspeh Unije v 
digitalnem prehodu;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj preneha 
financirati velika podjetja in 
nepremišljeno razdeljevati preostala 
sredstva; poziva k izbiri upravičencev in 
njihovem podpiranju pri doseganju 
nadaljnje rasti; predlaga, da se daje 
prednost prihodnjim področjem za 
zagotavljanje digitalnega gospodarskega 
razvoja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 61
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj preneha 
financirati velika podjetja in 
nepremišljeno razdeljevati preostala 
sredstva; poziva k izbiri upravičencev in 
njihovem podpiranju pri doseganju 
nadaljnje rasti; predlaga, da se daje 
prednost prihodnjim področjem za 
zagotavljanje digitalnega gospodarskega 
razvoja;

5. poziva Komisijo, naj da prednost 
financiranju malih in srednjih podjetij; 
želi v zvezi s tem spomniti, da podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo in večja 
podjetja prispevajo k vzpostavitvi 
vrednostne verige za mala in srednja 
podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 62
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj preneha 
financirati velika podjetja in nepremišljeno 
razdeljevati preostala sredstva; poziva k 
izbiri upravičencev in njihovem podpiranju 
pri doseganju nadaljnje rasti; predlaga, da 
se daje prednost prihodnjim področjem za 
zagotavljanje digitalnega gospodarskega 
razvoja;

5. poziva Komisijo, naj preneha 
financirati velika podjetja in nepremišljeno 
razdeljevati preostala sredstva; poziva k 
izbiri upravičencev in njihovem podpiranju 
pri doseganju nadaljnje rasti; predlaga, da 
se daje prednost prihodnjim področjem za 
zagotavljanje digitalnega gospodarskega 
razvoja; priznava, da glede vključevanja 
digitalnih tehnologij v poslovne dejavnosti 
še vedno obstajajo velike razlike med 
velikimi podjetji ter malimi in srednjimi 
podjetji; obžaluje, ker trenutno 
primanjkuje zmogljivosti za inovacije v 
malih in srednjih podjetjih zaradi 
pomanjkanja potrebnega rizičnega 
kapitala, stroškov in zapletenosti upravnih 
postopkov, pomanjkanja ustreznih znanj 
in spretnosti in težkega dostopa do 
informacij; v zvezi s tem predlaga, naj se 
sprejmejo ukrepi za izboljšanje dostopa do 
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posojil za mala in srednja podjetja, tudi 
mikropodjetja in zagonska podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 63
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj preneha 
financirati velika podjetja in nepremišljeno 
razdeljevati preostala sredstva; poziva k 
izbiri upravičencev in njihovem podpiranju 
pri doseganju nadaljnje rasti; predlaga, da 
se daje prednost prihodnjim področjem za 
zagotavljanje digitalnega gospodarskega 
razvoja;

5. poziva Komisijo, naj preneha 
financirati velika podjetja in naj preostala 
sredstva razdeli na podlagi metodološko 
določene prednostne razvrstitve; poziva k 
izbiri upravičencev, ki temelji na 
pričakovani vrednosti, izračunani s 
konvencionalnimi metodami ocenjevanja 
premoženja zagonskih podjetij, in 
njihovemu podpiranju pri doseganju 
nadaljnje rasti; predlaga, da se daje 
prednost prihodnjim področjem za 
zagotavljanje digitalnega gospodarskega 
razvoja;

Or. it

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj preneha 
financirati velika podjetja in nepremišljeno 
razdeljevati preostala sredstva; poziva k 
izbiri upravičencev in njihovem podpiranju 
pri doseganju nadaljnje rasti; predlaga, da 
se daje prednost prihodnjim področjem za 

5. poziva Komisijo, naj preneha 
financirati velika podjetja in nepremišljeno 
razdeljevati preostala sredstva; poudarja, 
da lahko velika tehnološka podjetja in 
platforme s strateškim tržnim položajem 
na enotnem digitalnem trgu svoj položaj 
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zagotavljanje digitalnega gospodarskega 
razvoja;

izkoristijo ne samo v smislu trga, ampak 
tudi v smislu dostopa do podatkov in 
nadzora nad njimi, kar lahko povzroči 
koncentracijo inovacij umetne inteligence 
in prihodnja neravnovesja na enotnem 
digitalnem trgu; poziva k izbiri 
upravičencev in njihovem podpiranju pri 
doseganju nadaljnje rasti; predlaga, da se 
daje prednost prihodnjim področjem za 
zagotavljanje digitalnega gospodarskega 
razvoja; poudarja, da je treba podpreti 
mala in srednja podjetja, da bi jim uspel 
dvojni prehod k trajnostnosti in 
digitalizaciji, tako da se jim zagotovi 
dostop do ustreznih znanj in spretnosti, 
strokovnega znanja in financiranja; 
poudarja, da mora ta podpora imeti 
obsežno geografsko pokritost v Evropi, 
tudi na oddaljenih, podeželskih in otoških 
območjih, njen cilj pa mora biti krepitev 
digitalnih zmogljivosti in infrastrukture v 
manjših krajih na obrobju Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 65
Nicola Beer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj preneha 
financirati velika podjetja in nepremišljeno 
razdeljevati preostala sredstva; poziva k 
izbiri upravičencev in njihovem podpiranju 
pri doseganju nadaljnje rasti; predlaga, da 
se daje prednost prihodnjim področjem za 
zagotavljanje digitalnega gospodarskega 
razvoja;

5. poziva Komisijo, naj preneha 
financirati velika podjetja in nepremišljeno 
razdeljevati preostala sredstva; poziva k 
izbiri upravičencev in njihovem podpiranju 
pri doseganju nadaljnje rasti; predlaga, da 
se daje prednost prihodnjim področjem za 
zagotavljanje digitalnega gospodarskega 
razvoja;

meni, da je treba sedanjo politiko 
financiranja nadalje uspešneje razvijati in 
da mora preseči vsakršno kulturo 
vrtičkanja pri financiranju raziskav;
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Or. en

Predlog spremembe 66
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je turizem strateški 
gospodarski sektor za Evropo, saj ustvari 
več kot 10 % evropskega BDP in 
predstavlja več kot 9 % vseh delovnih mest 
v EU; vendar ugotavlja, da ostaja med 
manj digitaliziranimi sektorji v Uniji in da 
obstaja velik neizkoriščen potencial za 
digitalno preobrazbo sektorja; poudarja, 
da so nujne nadaljnje naložbe v 
inteligentna orodja in tehnike, ki lahko 
izboljšajo izkušnjo potrošnika in 
spodbudijo digitalni prehod k bolj 
digitalnemu in trajnostnemu turističnemu 
ekosistemu, med drugim z izboljšanjem 
upravljanja destinacij v korist lokalnim 
družbam in gospodarstvom ter turistom, 
prerazporeditvijo turističnih tokov v manj 
razvite regije in na vse sezone ter z boljšo 
pripravo na krize in obvladovanjem kriz, 
kot so pandemije, skrajne vremenske 
razmere in druge naravne nesreče ter 
nesreče, ki jih povzroči človek; poudarja, 
da so usklajena prizadevanja za 
spodbujanje inovativne digitalne kulture v 
malih in srednjih podjetjih na področju 
turizma, ki predstavljajo 90 % turističnega 
ekosistema, ključna za zagotavljanje 
globalne konkurenčnosti Evrope kot 
destinacije; želi spomniti, kako pomembno 
je izboljšati dostop do digitalnih tehnologij 
ter podpirati programe za mala in srednja 
podjetja v kulturnem in ustvarjalnem 
sektorju, ki sta tesno povezana s 
turizmom; je kritičen, ker Komisija ni 
vključila turizma v evropsko strategijo za 
podatke, in meni, da lahko vključitev 
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turizma v akt o upravljanju podatkov 
turističnim podjetjem omogoči, da se bodo 
lahko v celoti zavezala inovacijam in 
digitalizaciji; meni, da bi digitalizacija 
kulturne dediščine ustvarila uporabne in 
koristne sinergije s sektorjem turizma; 
poudarja, da bi morala digitalna 
preobrazba v sektorju turizma zaščititi 
kakovost storitev v sektorju, kot so 
storitve, ki jih zagotavljajo kvalificiranih 
turistični vodniki, ki jih sodelovalno 
gospodarstvo v nekaterih primerih 
nezakonito nadomešča, in poziva 
Komisijo, naj to težavo učinkovito 
obravnava na evropski ravni;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. svari pred uporabo napovednih 
tehnologij ali tehnik za manipulacijo 
dojemanja za tržne namene s strani 
velikih tehnoloških družb in se zavezuje, 
da bo zagotovil, da velike korporacije 
občutljivih osebnih podatkov, podatkov o 
transakcijah in metapodatkov ne bodo 
uporabljale za ustvarjanje dobička, ne da 
bi o tem obvestile državljane in pridobile 
njihovo privolitev; poziva, naj se te 
tehnike zaradi njihove posebne in zelo 
občutljive narave ter možne zlorabe 
razvrstijo v najvišjo kategorijo na lestvici 
tveganja, ki jo je predlagala Komisija; 
poziva Evropski odbor za varstvo 
podatkov, naj objavi smernice o tem 
vprašanju, in poudarja, da je treba 
zagotoviti algoritemsko preglednost 
tehnologij in aplikacij umetne inteligence; 
poudarja, da je treba vzpostaviti temeljit 
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sistem sledljivosti sistemov umetne 
inteligence, ki ga bo nadzoroval človek in 
ga bodo potrošniki razumeli ter bo 
izpolnjeval razumna pričakovanja 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zahteva, da odpravi pojav selitve 
zagonskih podjetij, ki v Evropi ne 
prejemajo potrebna sredstva za razvoj, 
zato se odselijo tja, kjer jih;

6. poudarja nezadostno evropsko 
financiranje s tveganim kapitalom, 
nesorazmerno veliko vlogo javnih 
subjektov v obstoječem financiranju in 
velike razlike v zagonskih ekosistemih ter 
razpoložljivem financiranju med državami 
članicami; poziva k celovitemu 
evropskemu pristopu na podlagi 
konkurenčne obdavčitve in vlagateljem 
prijazne ureditve, da se zagotovi dostop do 
finančnih sredstev obetavnim evropskim 
zagonskim podjetjem v vseh fazah rasti;

Or. en

Predlog spremembe 69
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zahteva, da odpravi pojav selitve 
zagonskih podjetij, ki v Evropi ne 

6. zahteva, da se trg zagonskih 
podjetij skrbneje preuči, da bi preprečili, 



PE662.046v01-00 44/94 AM\1220385SL.docx

SL

prejemajo potrebna sredstva za razvoj, 
zato se odselijo tja, kjer jih;

da bi se najboljše zagonske prakse 
razvijale zunaj evropskega ozemlja;

Or. it

Predlog spremembe 70
Nicola Beer

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zahteva, da odpravi pojav selitve 
zagonskih podjetij, ki v Evropi ne 
prejemajo potrebna sredstva za razvoj, 
zato se odselijo tja, kjer jih;

6. zahteva, da se odpravi pojav selitve 
zagonskih podjetij, ki v Evropi ne 
prejemajo potrebnih sredstev za razvoj, 
zato se odselijo tja, kjer jih;

poziva k izboljšanju okvirov za obdavčitev 
tveganega kapitala v Evropi;
poziva, naj se ustavi selitev mladih podjetij 
v Evropi, ki zapustijo EU, ker po vstopu 
na trg ne prejmejo finančnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 71
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zahteva, da odpravi pojav selitve 
zagonskih podjetij, ki v Evropi ne 
prejemajo potrebna sredstva za razvoj, 
zato se odselijo tja, kjer jih;

6. izpostavlja precejšnjo naložbeno 
vrzel, ki zadeva digitalne inovacije in 
močno ovira uspešno razširitev digitalnih 
zagonskih podjetij; zahteva, da se odpravi 
pojav selitve zagonskih podjetij, ki v 
Evropi ne prejemajo potrebnih sredstev za 
razvoj, zato se odselijo tja, kjer jih; je 
seznanjen s pobudo za digitalne inovacije 
in razširitev podjetij, ki vzpostavlja prvi 
regionalni naložbeni sklad, namenjen 
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predvsem digitalnim inovacijam in 
razširitvi digitalnih zagonskih podjetij v 
regijah srednje, vzhodne in jugovzhodne 
Evrope; poziva k razvoju podobnih pobud 
EU za spodbujanje financiranja in 
kompetenc, povečanje financiranja in 
dostopa do svetovalnih storitev v zgodnji 
fazi ter razširitev inovativnih zagonskih 
podjetij z visokim tehnološkim tveganjem 
z velikim potencialom za rast, 
zagotavljanje tehnične podpore javnim 
agencijam, krepitev njihovih zmogljivosti 
za načrtovanje, razvoj in izvajanje 
programov digitalnih inovacij in 
povečanje strateških naložb v 
omogočitveno okolje za digitalne inovacije 
in podjetništvo s poudarkom na čezmejni 
digitalni infrastrukturi in projektih 
digitalnih znanj in spretnosti;

Or. en

Predlog spremembe 72
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ponovno poudarja, da je treba v 
celoti izkoristiti vse mehanizme 
financiranja in sinergije digitalnih 
tehnologij, ki jih omogočajo programi 
financiranja EU, tj. program Obzorje 
Evropa, program za digitalno Evropo, 
IPE Digitalno in vesoljski program Unije;

Or. en

Predlog spremembe 73
Nicola Beer

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k množičnim naložbam v 
grozde odličnosti;

7. poziva k množičnim naložbam v 
grozde odličnosti;

zato podpira predlog Komisije za 
spodbujanje ustanavljanja centrov 
odličnosti in centrov za preskušanje, da bi 
se povečale sinergije in mreže med centri 
za raziskave na področju umetne 
inteligence, s čimer bi spodbujali 
odličnost, privabljali in zadržali najboljše 
raziskovalce ter razvijali tehnologijo na 
ustrezno raven;
predlaga, da bi morali poleg ustanavljanja 
centrov spodbujati tudi vzpostavljanje in 
podpiranje prožnih mrežnih struktur, ki bi 
temeljile na sodelovanju med 
visokošolskimi ustanovami in industrijo 
pri razvoju umetne inteligence;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k množičnim naložbam v 
grozde odličnosti;

7. poziva k množičnim naložbam v 
grozde odličnosti; poziva Komisijo, naj 
olajša razvoj vozlišč za digitalne inovacije 
v državah članicah za krepitev 
zmogljivosti in izmenjavo dobre prakse pri 
razvoju in uvajanju umetne inteligence ter 
naj mobilizira raziskave in inovacije v 
celotni vrednostni verigi; ugotavlja, da 
lahko vozlišča za digitalne inovacije 
prispevajo tudi k privabljanju talentov in 
dostopu do raziskovalnih zmogljivosti na 
področju umetne inteligence;
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Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k množičnim naložbam v 
grozde odličnosti;

7. poziva k množičnim naložbam v 
grozde odličnosti; poziva Komisijo in 
države članice, naj spodbujajo evropsko 
odličnost na področju raziskav in razvoja 
umetne inteligence s povečanjem naložb v 
raziskave in olajšanjem dodatnega 
sodelovanja med inovativnimi podjetji ter 
visokošolskimi in raziskovalnimi 
ustanovami; priznava, da se z izmenjavo 
in ponovno uporabo komponent aplikacij 
umetne inteligence povečujeta uporaba in 
uvajanje rešitev umetne inteligence;

Or. en

Predlog spremembe 76
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k množičnim naložbam v 
grozde odličnosti;

7. poziva k množičnim naložbam v 
grozde odličnosti, prek katerih se lahko na 
organiziran in sledljiv način raziskujejo, 
razvijajo, izvajajo in spremljajo pobude za 
pametno industrijo;

Or. en
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Predlog spremembe 77
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k množičnim naložbam v 
grozde odličnosti;

7. poziva k opredelitvi najboljših 
grozdov, v katere bi bilo treba vlagati 
prednostno;

Or. it

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba omogočiti 
celovite raziskave vseh aplikacij in 
tehnologij umetne inteligence; poziva k 
zakonodajnim rešitvam, kot so regulativni 
peskovniki z možnostjo širitve uspešnih 
pilotnih projektov, ki bodo javnim in 
zasebnim ustanovam omogočili raziskave 
in razvoj na področju umetne inteligence 
za primere uporabe, ki lahko pomenijo 
visoko tveganje;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj začne 
medsektorske dialoge, pri čemer naj 
posebno pozornost nameni zdravstvenemu 
varstvu, podeželskim upravam in 
izvajalcem javnih služb, da bi predstavila 
akcijski načrt za spodbujanje razvoja, 
raziskav in sprejemanja aplikacij umetne 
inteligence;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poudarja pomen temeljnih 
raziskav temeljev umetne inteligence; 
ugotavlja, da sedanje aplikacije umetne 
inteligence temeljijo na raziskavah, ki so 
se začele pred več desetletji;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poziva k večjim naložbam v 
raziskave, inovacije, znanost in 
znanstveno skupnost, ki so gonilna sila 
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tehnološkega in digitalnega razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 82
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva k sprejetju ukrepov za 
odpravo pojava bega možganov in 
privabljanje najboljših strokovnjakov v 
EU;

8. poziva k izboljšanju pogojev za 
digitalni sistem EU, ki ga sestavljajo 
univerze, raziskovalni centri, podjetniški 
inkubatorji in podjetja, za preprečevanje 
bega možganov evropskih strokovnjakov 
in privabljanje najboljših strokovnjakov v 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva k sprejetju ukrepov za 
odpravo pojava bega možganov in 
privabljanje najboljših strokovnjakov v 
EU;

8. poziva k sprejetju ukrepov za 
obravnavanje bega možganov in 
privabljanje najboljših strokovnjakov v EU 
brez poseganja v sisteme nacionalnih 
trgov dela in pristojnosti socialnih 
partnerjev;

Or. en

Predlog spremembe 84
Paolo Borchia
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v imenu skupine ID

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva k sprejetju ukrepov za 
odpravo pojava bega možganov in 
privabljanje najboljših strokovnjakov v 
EU;

8. poziva k sprejetju ukrepov za 
odpravo pojava bega možganov, da bi 
izkoristili vrednost človeškega kapitala, ki 
ga predstavljajo evropski državljani, ki jim 
je omogočena intelektualna neodvisnost, 
ter k dopolnitvi okvira s privabljanjem 
novega znanja oseb iz tretjih držav in 
najboljših strokovnjakov v EU;

Or. it

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva k sprejetju ukrepov za 
odpravo pojava bega možganov in 
privabljanje najboljših strokovnjakov v 
EU;

8. poziva k sprejetju ukrepov za 
odpravo pojava bega možganov in 
privabljanje najboljših strokovnjakov v 
EU; meni, da mora novi program znanj in 
spretnosti za Evropo obravnavati izzive v 
zvezi s prilagajanjem in pridobivanjem 
novih kvalifikacij za krepitev zelenega in 
digitalnega prehoda, vključno z etičnimi 
vidiki umetne inteligence;

Or. en

Predlog spremembe 86
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
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Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva k sprejetju ukrepov za 
odpravo pojava bega možganov in 
privabljanje najboljših strokovnjakov v 
EU;

8. poziva k sprejetju ukrepov in 
močnih spodbud za odpravo pojava bega 
možganov in privabljanje najboljših 
strokovnjakov v EU; priporoča zadostne 
naložbe v javne raziskave, zlasti za plače 
raziskovalcev;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. ugotavlja, da je treba zaščiti 
državljane in delavce, ki so izpostavljeni 
tveganju razselitve zaradi umetne 
inteligence; poziva Komisijo, naj razvije 
strategije za upravljanje digitalnega 
prehoda s podpiranjem programov 
preusposabljanja, izboljšanjem poklicnega 
izobraževanja, zagotavljanjem večjega 
dostopa do talentov in omogočanjem 
vseživljenjskega usposabljanja za 
obstoječo in prihodnjo delovno silo, s 
posebnim poudarkom na malih in 
srednjih podjetjih; ugotavlja, da sta 
izobraževanje o novih podatkovno 
vodenih tehnologijah in njihova 
preglednost pomembna za delavce, da bi 
razumeli pravično uporabo in bili njen 
člen; poudarja, da imajo delodajalci 
pravico vedeti, kje in kako se zbirajo 
njihovi podatki; poziva socialne partnerje, 
naj preučijo potencial digitalizacije, 
podatkov in umetne inteligence za 
povečanje trajnostne produktivnosti in 
dobrega počutja delavcev, pri tem pa naj 
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spoštujejo pravice delavcev ter vlagajo v 
programe ozaveščanja in digitalnega 
opismenjevanja;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. predlaga, naj EU zagotovi 
minimalne standarde poštenih delovnih 
pogojev za platformne delavce v skladu z 
evropskim stebrom socialnih pravic, ki bi 
bili pogoj za dostop platform do enotnega 
digitalnega trga EU; predlaga, naj EU 
uvede pravila za nadzor nad vse večjo 
digitalizacijo spremljanja delovnih mest 
ter mehanizme in metodologije za 
ocenjevanje ustreznih tveganj, ki se 
povečujejo zaradi vse večjega prekrivanja 
delovnega in domačega okolja; poziva 
EU, naj sprejme sporazume o kolektivnih 
pogajanjih in krovne mehanizme zaščite 
za vse platformne delavce;

Or. en

Predlog spremembe 89
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva, naj se opravijo ocene 
učinkov posledic digitalne prihodnosti na 
ljudi; opozarja, da so osebe brez digitalnih 
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znanj in spretnosti zapostavljene ter da se 
digitalna infrastruktura ne more razvijati 
in delovati brez ustreznih izvajalcev; 
poziva k ublažitvi negativnih učinkov s 
preusposabljanjem in izpopolnjevanjem; 
poudarja, da je treba zaradi premajhne 
zastopanosti žensk na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike ter v digitalnih podjetjih 
obravnavati razsežnost spola;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da je potencial Evrope 
za rast odvisen od digitalnih znanj in 
spretnosti njenih prebivalcev in podjetij; 
ugotavlja, da na evropskem trgu dela 
trenutno obstaja vrzel v znanjih in 
spretnostih, ki jo je treba odpraviti s 
preusposabljanjem in izpopolnjevanjem; 
poziva, naj se več pozornosti nameni 
preusposabljanju in izpopolnjevanju na 
področju digitalnih znanj in spretnosti ter 
kompetenc v nacionalnih izobraževalnih 
sistemih;

Or. en

Predlog spremembe 91
Patrizia Toia, Eva Kaili

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva k sprejetju ukrepov za 
povečanje števila ter podpiranje projektov 
in ukrepov za usposabljanje žensk v 
digitalnem sektorju ter projektov in 
ukrepov za zaposlitvene in poklicne poti 
žensk v digitalnem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poziva k celostnemu družbenemu 
pristopu h kibernetski varnosti; poudarja, 
da bi morali biti novi pristopi h 
kibernetski varnosti zasnovani na podlagi 
odpornosti in prilagodljivosti na pritiske 
in napade; poudarja, da ima kibernetska 
varnost vlogo okvira, znotraj katerega 
mora vse, od zasnove in uporabnosti 
sistema do izobraževanja in usposabljanja 
državljanov, delovati usklajeno; poudarja, 
da je treba elemente kibernetske varnosti 
vključiti v vse sektorske politike;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poudarja, da 90 % delovnih mest 
zahteva osnovna digitalna znanja in 
spretnosti, medtem ko 42 % državljanov 
EU teh znanj in spretnosti nima1a;
_________________
1a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/digital-economy-and-society-
index-desi.

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. poziva k spodbujanju ustvarjanja 
in širitve digitalnega znanja ter k podpori 
za raziskovalne programe in mreže, 
vzpostavljene med evropskimi univerzami, 
da bi evropskim podjetjem in podjetnikom 
pomagali privabiti najboljše talente ter 
prevzeti vodilno vlogo na svetu na 
področju digitalnih inovacij; pomanjkanje 
znanj in spretnosti ter neskladje med 
njihovo ponudbo in povpraševanjem je 
mogoče preprečiti z izboljšanjem in 
olajšanjem povezav med sistemi 
izobraževanja in usposabljanja ter 
potrebami podjetij po inovacijah;

Or. en

Predlog spremembe 95
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras
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Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. v celoti podpira cilj Komisije glede 
povečanja števila žensk v tehnologiji;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 8 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8d. poudarja, da je eden od 
poglavitnih izzivov za uspešnost novega 
vala digitalizacije vprašanje, kako 
zagotoviti zadostna digitalna znanja in 
spretnosti za evropski digitalni sektor; 
opozarja, da so ženske v Evropi premalo 
zastopane na vseh ravneh v digitalnem 
sektorju, od študentk (32 % na 
dodiplomski, magistrski ali enakovredni 
ravni) do najvišjih akademskih položajev 
(15 %), ter da je vrzel največja pri 
strokovnih znanjih in spretnostih ter 
zaposlitvah na področju IKT, kjer je v EU 
samo 18 % žensk2a;

_________________
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

Predlog spremembe 97
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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

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. priznava, da je umetna inteligenca 
ključna za zagotovitev evropske 
konkurenčnosti v digitalni dobi; poudarja, 
da je za lažje uvajanje umetne inteligence v 
Evropi potreben skupen evropski pristop, 
da bi preprečili razdrobljenost notranjega 
trga;

9. priznava, da je umetna inteligenca 
ključna za zagotovitev evropske 
konkurenčnosti v digitalni dobi; poudarja, 
da je za lažje uvajanje umetne inteligence v 
Evropi potreben skupen evropski pristop, 
da bi preprečili razdrobljenost notranjega 
trga; poziva k spodbujanju tehnologij 
umetne inteligence, namenjenih 
izboljšanju javnih storitev, ki prinašajo 
koristi za vse; poudarja, da lahko umetna 
inteligenca pomaga odpraviti 
razdrobljenost s povezovanjem in 
poenostavitvijo javnih storitev, s čimer se 
bo izboljšalo delovanje uprave v korist 
državljanov in podjetij, ter zagotovi zbirke 
podatkov v realnem času za izvajanje 
storitev in odločanje;

Or. en

Predlog spremembe 98
Nicola Beer

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. priznava, da je umetna inteligenca 
ključna za zagotovitev evropske 
konkurenčnosti v digitalni dobi; poudarja, 
da je za lažje uvajanje umetne inteligence v 
Evropi potreben skupen evropski pristop, 
da bi preprečili razdrobljenost notranjega 
trga;

9. priznava, da je umetna inteligenca 
ključna za zagotovitev evropske 
konkurenčnosti v digitalni dobi; poudarja, 
da je za lažje uvajanje umetne inteligence v 
Evropi potreben skupen evropski pristop, 
da bi preprečili razdrobljenost notranjega 
trga; je prepričan, da se bo z vzpostavitvijo 
jasnega evropskega regulativnega okvira 
in dolgoročne pravne varnosti povečalo 
zaupanje potrošnikov, javnega sektorja in 
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podjetij v umetno inteligenco, kar bo 
pospešilo uvajanje umetne inteligence v 
različnih sektorjih;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. priznava, da je umetna inteligenca 
ključna za zagotovitev evropske 
konkurenčnosti v digitalni dobi; poudarja, 
da je za lažje uvajanje umetne inteligence v 
Evropi potreben skupen evropski pristop, 
da bi preprečili razdrobljenost notranjega 
trga;

9. priznava, da je umetna inteligenca 
ključna za zagotovitev evropske 
konkurenčnosti v digitalni dobi; poudarja, 
da je za lažje uvajanje umetne inteligence v 
Evropi potreben skupen evropski pristop, 
da bi preprečili razdrobljenost notranjega 
trga in zagotovili, da bodo podatki 
Evropejcev varni, da jih ne bodo 
obdelovali neevropski organi za 
ustvarjanje dobička in/ali politične 
namene in da se ne bodo uporabljali za 
učenje algoritmov, ki jih uporabljajo tudi 
avtoritarni režimi;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. priznava, da je umetna inteligenca 
ključna za zagotovitev evropske 
konkurenčnosti v digitalni dobi; poudarja, 
da je za lažje uvajanje umetne inteligence v 

9. priznava, da je umetna inteligenca 
ključna za zagotovitev evropske 
konkurenčnosti v digitalni dobi; poudarja, 
da je za lažje uvajanje umetne inteligence v 
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Evropi potreben skupen evropski pristop, 
da bi preprečili razdrobljenost notranjega 
trga;

Evropi potreben skupen evropski pristop k 
umetni inteligenci, osredotočeni na 
človeka, ki bo temeljil na preglednosti in 
jasnih pravilih glede odgovornosti, da bi 
preprečili razdrobljenost notranjega trga; 
opozarja na potencial za evropsko dodano 
vrednost in sedanje stroške neukrepanja 
na ravni EU na področju umetne 
inteligence in digitalne ureditve;

Or. en

Predlog spremembe 101
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. priznava, da je umetna inteligenca 
ključna za zagotovitev evropske 
konkurenčnosti v digitalni dobi; poudarja, 
da je za lažje uvajanje umetne inteligence v 
Evropi potreben skupen evropski pristop, 
da bi preprečili razdrobljenost notranjega 
trga;

9. priznava, da je umetna inteligenca 
ključna za zagotovitev evropske 
konkurenčnosti v digitalni dobi; poudarja, 
da je za lažje uvajanje umetne inteligence v 
Evropi potreben skupen evropski pristop, 
da bi preprečili razdrobljenost notranjega 
trga; poudarja, da bo lahko le popolnoma 
usklajen regulativni okvir za zaupanja 
vredno umetno inteligenco, osredotočeno 
na človeka, postal zakonodajno 
referenčno merilo na mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 102
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. priznava, da je umetna inteligenca 
ključna za zagotovitev evropske 

9. priznava, da je zaupanja vredna in 
na človeka osredotočena umetna 
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konkurenčnosti v digitalni dobi; poudarja, 
da je za lažje uvajanje umetne inteligence v 
Evropi potreben skupen evropski pristop, 
da bi preprečili razdrobljenost notranjega 
trga;

inteligenca ključna za zagotovitev 
evropske konkurenčnosti evropskih 
podjetij v digitalni dobi, saj jim omogoča 
uveljavljanje inovativnih rešitev na trgu in 
širitev na globalni ravni; poudarja, da je za 
lažje uvajanje umetne inteligence v Evropi 
potreben skupen evropski pristop, da bi 
preprečili razdrobljenost enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 103
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. priznava, da je umetna inteligenca 
ključna za zagotovitev evropske 
konkurenčnosti v digitalni dobi; poudarja, 
da je za lažje uvajanje umetne inteligence v 
Evropi potreben skupen evropski pristop, 
da bi preprečili razdrobljenost notranjega 
trga;

9. priznava, da je umetna inteligenca 
ključna za zagotovitev evropske 
konkurenčnosti v digitalni dobi; poudarja, 
da je za lažje uvajanje umetne inteligence v 
Evropi potreben skupen evropski pristop, 
da bi preprečili razdrobljenost notranjega 
trga, obenem pa je treba izkoristiti 
posebnosti centrov odličnosti v različnih 
državah članicah;

Or. it

Predlog spremembe 104
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da interoperabilnost 
olajšuje čezmejno sodelovanje, spodbuja 
evropske standarde in uspešno izvajanje 
politik ter lahko odločilno prispeva k 
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preprečevanju čezmejnih elektronskih 
ovir z zagotavljanjem vzpostavljanja novih 
skupnih javnih storitev na ravni Unije ali 
izpopolnjevanjem tistih, ki se že razvijajo; 
opozarja, da bi bilo treba za odpravo 
razdrobljenosti evropskih storitev ter 
podpiranje temeljnih svoboščin in 
operativnega vzajemnega priznavanja v 
EU spodbujati celovit medsektorski in 
čezmejni pristop k interoperabilnosti na 
način, ki je najbolj učinkovit in najbolj 
odziven za končne uporabnike;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da se bodo zaradi 
povečane digitalizacije pojavile nove 
potrebe po energiji, hkrati pa se bo zaradi 
nje povečala učinkovitosti z 
zagotavljanjem boljšega razumevanja 
postopkov in njihovih izboljšav; ugotavlja, 
da lahko umetna inteligenca pomaga 
opredeliti možne izboljšave na področju 
energije za prihranke energije in stroškov; 
poleg tega lahko umetna inteligenca 
pomaga izboljšati merjenje energijske 
učinkovitosti ter upravljanje shranjevanja 
energije iz obnovljivih virov in dostop do 
nje;

Or. en

Predlog spremembe 106
Nicola Beer
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Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. priznava, da je umetna inteligenca 
ena od ključnih tehnologij za prihodnje 
inovacije, trajnostno gospodarsko rast in 
blaginjo; poudarja, da mora Evropa v 
globaliziranem gospodarstvu prevzeti 
vodilno vlogo na področju raziskav 
umetne inteligence in razvoja aplikacij 
umetne inteligence, če želi ostati 
konkurenčna in postati digitalno 
suverena;

Or. en

Predlog spremembe 107
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. opozarja, da je digitalizacija javnih 
uprav in storitev zelo pomembna za 
zmanjšanje upravnega bremena za 
industrijo EU, vključno z malimi in 
srednjimi podjetji, in za državljane na 
splošno, saj omogoča, da se njihovi stiki z 
javnimi organi odvijajo hitreje, priročneje 
in ceneje, hkrati pa se zaradi nje povečuje 
učinkovitost javne porabe; priporoča, naj 
se v skladu z načelom strateške 
avtonomije v javni upravi EU uporablja 
odprtokodna programska oprema ali 
programska oprema EU; poudarja, da 
skupni standardi, modularne arhitekture 
in uporaba odprtokodne programske 
opreme v javnem sektorju spodbujajo 
uvajanje in razvoj strateških digitalnih 
orodij in zmogljivosti, obenem pa 
povečujejo zaupanje in zagotavljajo 
preglednost; poudarja, da bi morali biti 
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programska oprema, podatki in orodja, ki 
jih ustvari javni sektor ali ki se javno 
financirajo, ponovno uporabni in prosto 
dostopni, če je to v skladu s temeljnimi 
pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 108
Nicola Beer

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poudarja, kako pomembno se je 
izogibati ustvarjanju negotovosti glede 
možnih načinov uporabe umetne 
inteligence; priznava, da deležniki na 
področju raziskav, politike, industrije in 
družbe potrebujejo jasen in razumljiv 
zakonodajni okvir, ki bo urejal uporabo 
umetne inteligence, kjer je to potrebno;

Or. en

Predlog spremembe 109
Nicola Beer

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c. poziva k vzpostavitvi digitalnega 
ekosistema, v katerem bi lahko mala in 
srednja podjetja sodelovala pri 
tehnoloških inovacijah, povezanih z 
umetno inteligenco; poudarja, da bodo 
mala in srednja podjetja potrebovala jasne 
smernice in pravno varnost v zvezi z 
izvajanjem novih predpisov; opozarja, da 
je vsako novo regulativno breme za MSP 
precej težje in dražje, zato je potrebno 
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dvojno zmanjšanje njihovega upravnega 
bremena;

Or. en

Predlog spremembe 110
Nicola Beer

Osnutek mnenja
Odstavek 9 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9d. poudarja, kako pomemben je 
skupni evropski pristop, pri čemer želi 
spomniti, da lahko glede na oceno službe 
Evropskega parlamenta za raziskave 
skupni evropski pristop k etičnim vidikom 
umetne inteligence do leta 2030 ustvari do 
294,9 milijarde EUR dodatnega BDP in 
4,6 milijona delovnih mest v EU;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. meni, da je za razvoj umetne 
inteligence ključnega pomena dostop do 
velepodatkov; poziva, naj se sprejme nov 
pristop k ureditvi podatkov;

10. meni, da je za razvoj umetne 
inteligence ključnega pomena dostop do 
velepodatkov, storitev v oblaku in 
računalniških zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 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
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Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. meni, da je za razvoj umetne 
inteligence ključnega pomena dostop do 
velepodatkov; poziva, naj se sprejme nov 
pristop k ureditvi podatkov;

10. meni, da je za razvoj umetne 
inteligence ključnega pomena dostop do 
visokokakovostnih podatkov o 
usposabljanju; poudarja, da bi bilo treba 
podjetjem in raziskovalcem omogočiti 
večjo svobodo pri uporabi podatkov, z 
manj regulativnega vmešavanja; poziva, 
naj se sprejme nov pristop k ureditvi 
podatkov; s tem bi se dajala prednost 
inovacijam in konkurenčnosti z 
zagotavljanjem večje svobode podjetjem 
pri uporabi podatkov, če se ne štejejo za 
podatke z visokim tveganjem, skupaj z 
jasnimi in uravnoteženimi pravili o 
pravicah intelektualne lastnine in 
varovanju poslovnih skrivnosti;

Or. en

Predlog spremembe 113
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. meni, da je za razvoj umetne 
inteligence ključnega pomena dostop do 
velepodatkov; poziva, naj se sprejme nov 
pristop k ureditvi podatkov;

10. meni, da je za razvoj umetne 
inteligence ključnega pomena dostop do 
velepodatkov; poziva, naj se sprejme nov 
pristop k ureditvi podatkov; poudarja, da 
bi bilo treba pri morebitnem prihodnjem 
zakonodajnem aktu o umetni inteligenci 
upoštevati in spoštovati že obstoječa 
pravila, zapisana v pravu Unije in sodni 
praksi Sodišča; poudarja, da je 
lokalizacija podatkov v EU pomemben 
korak k strateški avtonomiji in 
zmanjšanju emisij EU; je trdno prepričan, 
da bi morala ureditev upravljanja 
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podatkov vključevati obveznost, da se 
podatki obdelujejo v EU, vključno z 
obveznostjo, da imajo posredniki sedež v 
EU; opozarja na sodbo Sodišča Evropske 
unije z dne 16. julija 2020 v zadevi 
Schrems II (C-311/18);

Or. en

Predlog spremembe 114
Nicola Beer

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. meni, da je za razvoj umetne 
inteligence ključnega pomena dostop do 
velepodatkov; poziva, naj se sprejme nov 
pristop k ureditvi podatkov;

10. meni, da je za razvoj umetne 
inteligence ključnega pomena dostop do 
velepodatkov; poziva, naj se sprejme nov 
pristop k ureditvi podatkov; meni, da bi 
morali biti zato podatki v središču 
digitalizacije; meni, da je potreben 
uravnotežen pristop, kar zadeva dostop do 
podatkov, ki bo spodbujal inovacije in 
prostovoljno izmenjavo podatkov, obenem 
pa ščitil druge legitimne interese, kot so 
pravice intelektualne lastnine, zasebnost 
in poslovne skrivnosti;
meni, da je nadaljnji razvoj ureditve 
podatkov zunaj tega koncepta ključen za 
izkoriščanje potenciala umetne 
inteligence; zato poziva k novi uredbi o 
podatkih, ob upoštevanju pravnega načela 
lastninskih pravic; meni, da mora biti v 
vsaki prihodnji ureditvi podatkov poseben 
poudarek na dostopu raziskovalcev in 
MSP do podatkov, z uravnoteženim 
pristopom, ki najbolje podpira inovacije;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. meni, da je za razvoj umetne 
inteligence ključnega pomena dostop do 
velepodatkov; poziva, naj se sprejme nov 
pristop k ureditvi podatkov;

10. meni, da je za razvoj umetne 
inteligence ključnega pomena dostop do 
velepodatkov; ponavlja, da je v okviru 
sistemov, ki temeljijo na umetni 
inteligenci, potreben nov pristop k 
lastništvu podatkov posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, da bi 
zagotovili zasebnost zbirnih podatkov ali 
metapodatkov, ki temeljijo na podatkovnih 
točkah, ki med drugim vsebujejo 
informacije, med katerimi so čas, lokacija 
in transakcije, ter nadzor nad njimi; 
poziva, naj se sprejme nov pristop k 
ureditvi podatkov; poudarja, da je treba 
zasebnost in varstvo podatkov zagotoviti v 
vseh fazah življenjskega cikla sistema 
umetne inteligence ter da bi moral biti 
vsak postopek obdelave velepodatkov 
predmet predhodne in obsežne ocene 
učinka v zvezi z varstvom podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. meni, da je za razvoj umetne 
inteligence ključnega pomena dostop do 
velepodatkov; poziva, naj se sprejme nov 
pristop k ureditvi podatkov;

10. meni, da je za razvoj umetne 
inteligence ključnega pomena dostop do 
velepodatkov; poziva, naj se sprejme nov 
pristop k ureditvi podatkov; poudarja 
pomen enakih konkurenčnih pogojev in 
vseevropske interoperabilnosti pri uporabi 
eksponentno naraščajoče količine 
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industrijskih in javnih podatkov; 
opozarja, da je uspešnost podatkovnega 
gospodarstva Unije ter razvoja in uvajanja 
umetne inteligence odvisna zlasti od 
širšega ekosistema IKT, odprave 
digitalnega razkoraka, izpopolnjevanja in 
preusposabljanja delovne sile, razvoja 
interneta stvari, širitve optičnega omrežja 
ter uvedbe kvantnega računalništva in 
blokovnih verig;

Or. en

Predlog spremembe 117
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poudarja, da je najučinkovitejši 
način za zmanjšanje pristranskosti v 
sistemih, ki temeljijo na podatkih, 
zagotavljanje, da je na voljo čim več 
neosebnih podatkov za njihovo učenje, za 
kar je treba omejiti vse nepotrebne ovire 
za besedilno in podatkovno rudarjenje ter 
poenostaviti čezmejne načine uporabe; 
ugotavlja tudi, da razvijalci umetne 
inteligence in strojnega učenja pri 
izbiranju podatkov za učenje pogosto 
uporabijo javnosti dostopne podatke ali 
podatke z brezplačno licenco, ker so 
enostavno dostopni in ker se želijo izogniti 
morebitni odgovornosti za kršitve, kar 
povzroča posebno obliko pristranskosti pri 
izbiri podatkov za učenje in lahko pogosto 
povzroči druge, bolj škodljive oblike 
pristranskosti v rezultatih; poudarja, da je 
treba obravnavati preostale negotovosti, 
povezane s skladnostjo besedilnega in 
podatkovnega rudarjenja z zakonodajo, s 
katerimi se razvijalci morda še vedno 
spopadajo;
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Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. predlaga, naj akterji iz javnega in 
zasebnega sektorja razvijejo in 
dokumentirajo notranje postopke za 
zagotovitev, da bodo njihova zasnova ter 
razvoj in tekoče uvajanje algoritemskih 
sistemov pregledni, razložljivi in 
preverljivi ter da se bodo stalno ocenjevali 
in preizkušali, ne le z namenom 
odkrivanja morebitnih tehničnih napak, 
ampak tudi za opredelitev morebitnih 
pravnih, družbenih in etičnih učinkov, ki 
bi jih sistemi lahko ustvarili;

Or. en

Predlog spremembe 119
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. priznava trenutno uspešnost 
Skupnega podjetja za evropsko 
visokozmogljivostno računalništvo, 
pobude EU, ki vključuje države članice in 
zasebne partnerje; pozdravlja nedavno 
objavljeni predlog Komisije, da bo še 
naprej ohranjala in spodbujala vodilno 
vlogo Evrope v super- in kvantnem 
računalništvu, ki je nujno potrebna za 
razvoj umetne inteligence v Evropi;
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Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. opozarja, da mora biti dostop do 
podatkov rezultat preglednega 
kompromisa z državljani; priznava, da 
morajo državljani, kadar dovolijo uporabo 
podatkov, v zameno prejeti boljše storitve 
splošnega pomena in konkurenčnejšo 
ponudbo na trgu; meni, da je treba 
zagotoviti preglednost in spremljanje 
uporabe podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 121
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poudarja, da je ustrezno 
usposabljanje delavcev o uveljavljanju 
pravic do varstva njihovih osebnih 
podatkov ključnega pomena; poziva 
Komisijo, naj predstavi revizijo splošne 
uredbe o varstvu podatkov, v kateri bo 
sprejela bolj specifične ukrepe za 
zagotovitev varstva pravic in svoboščin 
delavcev;

Or. en



PE662.046v01-00 72/94 AM\1220385SL.docx

SL

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

Osnutek mnenja
Odstavek 10 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10b. zahteva, da je treba vsak sistem na 
podlagi umetne inteligence, robotike in 
povezane tehnologije razviti, uvesti ali 
uporabljati s „privzeto zasebnostjo“, tako 
da se preprečita morebitna identifikacija 
posameznikov na podlagi predhodno 
obdelanih podatkov z namenom 
anonimizacije ali psevdonimizacije ter 
nastanek novih, s sklepanjem 
pridobljenih, morda občutljivih podatkov 
in oblik kategorizacije z avtomatiziranimi 
sredstvi (metapodatki); poziva Komisijo, 
naj razvije tehnike anonimizacije in 
psevdonimizacije ter opredeli dobre 
prakse, ki bodo izpolnile zahteve glede 
obdelave iz splošne uredbe o varstvu 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 123
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 10 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10b. poudarja, da bi morali izmenjavo 
podatkov uporabljati za izboljšanje 
konkurenčnosti; poudarja, da so potrebni 
ustrezni zaščitni ukrepi za preprečevanje 
nedelovanja trgov za podatke; predlaga, 
naj Komisija pregled smernic za 
horizontalno in vertikalno konkurenco 
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izkoristi za uvedbo novih orodij za 
preprečevanje prekomerne tržne 
koncentracije, povezane s trgi za podatke, 
kar med drugim vključuje stalno 
spremljanje ogroženih trgov, po potrebi pa 
tudi predhodno urejanje;

Or. en

Predlog spremembe 124
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 10 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10b. poudarja, da je treba zasebnost in 
varstvo podatkov zagotoviti v vseh fazah 
življenjskega cikla sistema umetne 
inteligence; poudarja, da bi morala vsaka 
prihodnja zakonodajna pobuda na 
področju umetne inteligence 
posameznikom omogočiti popoln nadzor 
nad njihovimi podatki, ki se ne bi smeli 
uporabljati, da bi jim škodili ali jih 
diskriminirali na podlagi spola, rase, 
barve kože, etničnega ali socialnega 
porekla, jezika, vere, spolne usmerjenosti, 
političnega stališča ali prepričanja;

Or. en

Predlog spremembe 125
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 10 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10c. poudarja, da je zdravstveni sektor 
specifičen; se strinja s Komisijo, da bi 
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morali državljani imeti varen dostop do 
celovitega elektronskega zdravstvenega 
zapisa o svojem zdravju in da bi morali 
ohraniti nadzor nad osebnimi podatki o 
svojem zdravju ter imeti možnost, da jih 
varno zaupajo pooblaščenim tretjim 
osebam, nepooblaščen dostop pa bi bilo 
treba v skladu z zakonodajo o varstvu 
podatkov prepovedati; se strinja tudi, da bi 
bilo treba podatke hraniti na varnih 
lokalnih strežnikih in bi jih morali 
obdelovati neodvisni organi; poudarja, da 
bi morali zavarovalnicam ali drugim 
ponudnikom storitev prepovedati uporabo 
podatkov iz aplikacij za e-zdravje za 
namene diskriminatornih razlik pri 
določanju cen, saj bi to kršilo temeljno 
pravico dostopa do zdravstva;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 10 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10c. odločno poudarja, da je treba 
potrošnike zaščititi pred praksami 
mikrociljanja, in predlaga, da bi bilo treba 
na to prakso opozarjati in jo povezati s 
pravico, da se zahteva poročilo o uporabi 
vedenjske analitike, uporabljene za ciljno 
usmerjanje na potrošnike; meni, da bi 
morale biti prakse ciljno usmerjenega 
oglaševanja razumljive in ponujati 
potrošnikom možnosti izbire želene ravni 
personalizacije/deleža mikrociljanja (na 
primer na lestvici od 0 do 100 %); je trdno 
prepričan, da bi morali za uporabo teh 
praks veljati posebni zaščitni ukrepi, kot 
sta ozaveščena in izrecna privolitev 
njihovega lastnika, ki bi moral imeti 
dostop do učinkovitih pravnih sredstev v 
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primeru zlorabe;

Or. en

Predlog spremembe 127
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 10 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10c. meni, da bi moralo biti varstvo 
zasebnih podatkov vedno prednostna 
naloga; zmanjšanje obsega podatkov bi 
moralo biti načelo, ki bi mu sledila 
omejitev namena, ob polnem spoštovanju 
splošne uredbe o varstvu podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 128
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja pred prekomerno 
zakonsko urejanje področja umetne 
inteligence; opozarja, da mora biti 
zakonska ureditev uravnotežena, 
prilagodljiva, predmet stalnega 
ocenjevanja in temeljiti na nezavezujoči 
zakonodaji, razen na področjih z visokim 
tveganjem;

11. meni, da je treba za tako 
revolucionaren sektor, ki lahko močno 
vpliva na ljudi, določiti dokončen in 
zanesljiv zakonodajni okvir, ki izvajalcem 
dejavnosti omogoča delo na podlagi 
jasnih pravil, ki so v smislu vpliva na 
življenja ljudi zasnovana odgovorno;

Or. it

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

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja pred prekomerno 
zakonsko urejanje področja umetne 
inteligence; opozarja, da mora biti 
zakonska ureditev uravnotežena, 
prilagodljiva, predmet stalnega 
ocenjevanja in temeljiti na nezavezujoči 
zakonodaji, razen na področjih z visokim 
tveganjem;

11. opozarja pred prekomernim 
zakonskim urejanjem področja umetne 
inteligence in zavrača enoten pristop k 
urejanju; opozarja, da mora biti zakonska 
ureditev uravnotežena, prilagodljiva in 
sorazmerna ter temeljiti na veljavnih 
zakonodajnih instrumentih in dobrih 
praksah, razen na področjih z visokim 
tveganjem, kjer bi bilo treba razviti nov 
regulativni pristop;

Or. en

Predlog spremembe 130
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja pred prekomerno 
zakonsko urejanje področja umetne 
inteligence; opozarja, da mora biti 
zakonska ureditev uravnotežena, 
prilagodljiva, predmet stalnega ocenjevanja 
in temeljiti na nezavezujoči zakonodaji, 
razen na področjih z visokim tveganjem;

11. opozarja, da je treba zagotoviti, da 
se bo umetna inteligenca razvijala in 
uporabljala v ustreznem skupnem 
regulativnem okviru EU, ki bo spodbujal 
inovacije ter spoštoval vrednote in 
temeljne pravice Unije, pa tudi etična 
načela, kot sta odgovornost in 
preglednost; opozarja, da mora biti 
zakonska ureditev sorazmerna, 
uravnotežena, prilagodljiva, kos izzivom 
prihodnosti in predmet stalnega 
ocenjevanja; poziva k ustrezni ravni 
zakonskega urejanja, zlasti na področjih z 
visokim tveganjem; poudarja, da pravna 
varnost spodbuja tehnološki razvoj in 
zaupanje javnosti v nove tehnologije, kar 
je bistveno za hitro digitalizacijo 
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industrije, gospodarstva in družbe EU; 
poudarja, da lahko ambiciozen regulativni 
okvir z določitvijo jasnih omejitev in 
standardov, zlasti za MSP, spodbuja 
inovacije v sektorju umetne inteligence; 
meni, da pristop, ki temelji na tveganju, 
ne bi smel biti omejen na aplikacije 
umetne inteligence z visokim in nizkim 
tveganjem, temveč bi se moral sorazmerno 
razširiti na ravni tveganja, ki bi bile 
skladne z raznolikostjo aplikacij umetne 
inteligence, zadevnim sektorjem in 
povezanimi tveganji;

Or. en

Predlog spremembe 131
Nicola Beer

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja pred prekomerno 
zakonsko urejanje področja umetne 
inteligence; opozarja, da mora biti 
zakonska ureditev uravnotežena, 
prilagodljiva, predmet stalnega ocenjevanja 
in temeljiti na nezavezujoči zakonodaji, 
razen na področjih z visokim tveganjem;

11. opozarja pred prekomernim 
zakonskim urejanjem področja umetne 
inteligence; opozarja, da mora biti 
zakonska ureditev uravnotežena, 
prilagodljiva, predmet stalnega ocenjevanja 
in temeljiti na nezavezujoči zakonodaji, 
razen na področjih z visokim tveganjem; 
poudarja, da mora biti vsaka zakonska 
ureditev dovolj prožna, da ne prihaja do 
prekomernega urejanja ter s tem do 
upočasnitve sedanjega in prihodnjega 
napredka na področju umetne inteligence, 
zlasti na področjih z zelo nizkim 
tveganjem negativnega učinka;
poudarja, da mora biti zakonska ureditev 
umetne inteligence sorazmerna s 
tveganjem, ki naj bi ga zmanjšala;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja pred prekomerno 
zakonsko urejanje področja umetne 
inteligence; opozarja, da mora biti 
zakonska ureditev uravnotežena, 
prilagodljiva, predmet stalnega ocenjevanja 
in temeljiti na nezavezujoči zakonodaji, 
razen na področjih z visokim tveganjem;

11. opozarja pred prekomernim 
zakonskim urejanjem področja umetne 
inteligence; opozarja, da mora biti 
zakonska ureditev uravnotežena, 
prilagodljiva, predmet stalnega ocenjevanja 
in temeljiti na nezavezujoči zakonodaji, 
razen na področjih z visokim tveganjem; 
poziva k regulativnemu pristopu, ki ne 
temelji na pregledu trenutnega 
tehnološkega razvoja, temveč si prizadeva, 
da bi bila pravila primerna za prihodnje 
tehnološke prodore in pojave; poziva k 
tehnološki nevtralnosti in sorazmernosti 
vseh zakonskih ureditev umetne 
inteligence;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja pred prekomerno 
zakonsko urejanje področja umetne 
inteligence; opozarja, da mora biti 
zakonska ureditev uravnotežena, 
prilagodljiva, predmet stalnega ocenjevanja 
in temeljiti na nezavezujoči zakonodaji, 
razen na področjih z visokim tveganjem;

11. opozarja pred prekomernim 
zakonskim urejanjem področja umetne 
inteligence; zahteva, da se pristop k 
umetni inteligenci, ki temelji na tveganju, 
uporablja kot vodilno načelo; opozarja, da 
mora biti zakonska ureditev uravnotežena, 
prilagodljiva, predmet stalnega ocenjevanja 
in temeljiti na nezavezujoči zakonodaji, 
zlasti kar zadeva samoregulacijo in 
prostovoljne prakse, kot je prostovoljno 
označevanje; vendar priznava, da bo 
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morda potreben zakonodajni okvir za 
strogo omejene kategorije umetne 
inteligence z visokim tveganjem;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja pred prekomerno 
zakonsko urejanje področja umetne 
inteligence; opozarja, da mora biti 
zakonska ureditev uravnotežena, 
prilagodljiva, predmet stalnega ocenjevanja 
in temeljiti na nezavezujoči zakonodaji, 
razen na področjih z visokim tveganjem;

11. opozarja pred prekomerno 
zakonsko urejanje področja umetne 
inteligence; opozarja, da mora biti 
zakonska ureditev uravnotežena, 
prilagodljiva, predmet stalnega ocenjevanja 
in temeljiti na nezavezujoči zakonodaji, 
razen na področjih z visokim tveganjem; 
priznava, da lahko regulativni pristop k 
opredelitvi tveganja, ki se osredotoča le na 
sektorje z visokim tveganjem (zdravstveno 
varstvo, promet, energetika in deli javnega 
sektorja) ter uporabe in namene z visokim 
tveganjem, privede do morebitnih vrzeli;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. priporoča, naj določanje ravni 
tveganja in razvrstitev sektorjev kot 
sektorjev z visokim ali nizkim tveganjem 
vedno temelji na nepristranski, zakonsko 



PE662.046v01-00 80/94 AM\1220385SL.docx

SL

urejeni in neodvisni zunanji oceni, pri 
kateri se upošteva etična škoda, ki jo 
lahko povzročijo umetna inteligenca, 
robotika in povezane tehnologije v družbi 
zaradi slabe (neetične) zasnove, 
neustrezne uporabe ali zlorabe; taka 
ocena mora uravnotežiti upoštevanje 
abstraktnih načel na eni strani z 
upoštevanjem specifičnih primerov na 
drugi; priporoča, naj določanje ravni 
tveganja in razvrstitev sektorjev kot 
sektorjev z visokim ali nizkim tveganjem 
vedno temelji na nepristranski, zakonsko 
urejeni in neodvisni zunanji oceni, pri 
kateri se upošteva etična škoda, ki jo 
lahko povzročijo umetna inteligenca, 
robotika in povezane tehnologije v družbi 
zaradi slabe (neetične) zasnove, 
neustrezne uporabe ali zlorabe; taka 
ocena mora uravnotežiti upoštevanje 
abstraktnih načel na eni strani z 
upoštevanjem specifičnih primerov na 
drugi; se odločno zavzema za široko in 
vključujočo razpravo in posvetovanje z 
deležniki, saj bo to prispevalo k zaupanju 
državljanov v oceno in razvrščanje 
tveganj;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. želi spomniti, da se umetna 
inteligenca in druge digitalne tehnologije 
vedno razvijajo v mednarodnem okviru; 
ugotavlja, da bo nejasna in razdrobljena 
zakonska ureditev inovativna podjetja 
spodbudila, da bodo svoje proizvode in 
storitve razvijala zunaj Evrope; poudarja 
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pomen čezmejnega prostega pretoka 
podatkov; podpira cilj Komisije glede 
odprave neupravičenih ovir za 
mednarodne podatkovne tokove in 
omejitev, s katerimi se evropska podjetja 
spoprijemajo v tretjih državah;

Or. en

Predlog spremembe 137
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. meni, da bi bilo treba biometrične 
podatke zaradi njihove posebne in zelo 
občutljive narave ter možnih zlorab 
razvrstiti v najvišjo kategorijo na lestvici 
tveganja, ki jo predlaga Komisija; je trdno 
prepričan, da bi morali za uporabo 
biometričnih podatkov veljati posebni 
zaščitni ukrepi, kot sta ozaveščena in 
izrecna privolitev njihovega lastnika, ki bi 
moral imeti dostop do učinkovitih pravnih 
sredstev v primeru zlorabe takih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 138
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poziva k zaščitnim ukrepom, da se 
bo nad algoritmi vedno izvajal človeški 
nadzor ter da bodo vzpostavljeni ustrezni 
in učinkoviti mehanizmi pravnih sredstev; 
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v zvezi s tem poziva k zagotovitvi javne 
preverljivosti algoritmov; poziva k 
prepovedi algoritmov za prepoznavanje 
obrazov, saj to močno ogroža temeljne 
pravice posameznikov;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poudarja, da na podatkih temelječe 
tehnologije, vključno z umetno 
inteligenco, postajajo prevladujoča sila v 
digitalnem gospodarstvu; navaja, da bo 
moral vsak regulativni okvir obravnavati 
vprašanja proizvodnje in uporabe, 
interoperabilnosti, dostopa do in 
izmenjave podatkov, preusposabljanja 
delovne sile in upravljanja podatkov, 
zlasti za MSP;

Or. en

Predlog spremembe 140
Nicola Beer

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poudarja, da bi se morali obstoječi 
predpisi na kritičnih področjih, kot so 
avtomobilizem, finance, zdravstveno 
varstvo, letalstvo in promet, uporabljati, 
kjer je to mogoče; predlaga, naj se ti 
predpisi pregledajo in po potrebi 
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posodobijo, da bodo vključevali nedavni 
tehnološki napredek;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 11 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11b. poziva Komisijo, naj določi traven 
tveganja sektorjev, ob upoštevanju 
tveganj, ki jih ni mogoče količinsko 
opredeliti, ter naj posebno pozornost 
nameni prepoznavanju in opredelitvi 
nevarnosti, oceni verjetnosti njenega 
pojava in opredelitvi tveganja; poziva 
Komisijo, naj posebno pozornost nameni 
podrobni oceni vseh negotovosti in 
pregledno poroča o njih, tudi če jih ni 
mogoče modelirati ali količinsko izraziti; 
poziva Komisijo, naj uporablja etične 
zahteve, ki jih na ravni obvladovanja 
tveganja določi strokovna skupina na 
visoki ravni, in razmisli, ali je treba uvesti 
previdnostni pristop k velikim tveganjem 
ali tveganjem z morebitnimi 
nepopravljivimi posledicami;

Or. en

Predlog spremembe 142
Nicola Beer

Osnutek mnenja
Odstavek 11 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11b. predlaga, naj se umetna 
inteligenca deli po kategorijah primerov 
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uporabe; predlaga, naj se novi primeri 
uporabe, ki niso zajeti z obstoječimi 
predpisi, razvrstijo glede na njihovo 
morebitno tveganje, ki temelji na jasnem 
in preglednem okviru; poziva, naj 
morebitna uredba obravnava le sisteme 
umetne inteligence z visokim tveganjem;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 11 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11b. podpira vzpostavitev „ekosistema 
zaupanja“, kot je naveden v Beli knjigi o 
umetni inteligenci, ki bi moral 
državljanom vliti dovolj zaupanja, da bi 
uporabljali aplikacije umetne inteligence, 
podjetjem in javnim organizacijam pa 
zagotoviti pravno varnost za inovacije pri 
uvajanju umetne inteligence;

Or. en

Predlog spremembe 144
Nicola Beer

Osnutek mnenja
Odstavek 11 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11c. meni, da je treba vzpostaviti 
ekosistem, ki bo omogočal raziskave 
javnih in zasebnih ustanov na področju 
umetne inteligence za razvoj nove 
generacije umetne inteligence v okolju 
„regulativnih peskovnikov“, ki bi 
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omogočalo raziskave na področju umetne 
inteligence tudi v primerih uporabe, ki 
lahko pomenijo visoko tveganje;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poziva k ustanovitvi evropske 
agencije za moteče inovacije, ki se bo 
osredotočala na raziskave v prvi fazi.

črtano

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poziva k ustanovitvi evropske 
agencije za moteče inovacije, ki se bo 
osredotočala na raziskave v prvi fazi.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 147
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 12
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poziva k ustanovitvi evropske 
agencije za moteče inovacije, ki se bo 
osredotočala na raziskave v prvi fazi.

12. poudarja, da suverenost in 
strateška avtonomija Unije zahtevata 
ogromne naložbe v raziskave in inovacije, 
zlasti visokokakovostne javne raziskave in 
razvoj ter inovacije, in sicer na področju 
ključnih omogočitvenih tehnologij in 
prelomnih inovativnih rešitev; opozarja, 
da morajo države članice spoštovati svojo 
zavezo, da bodo v raziskave in razvoj 
vložile 3 % svojega BDP, da bi zagotovile 
strateško avtonomijo Unije na digitalnem 
področju; poziva k ustanovitvi evropske 
agencije za moteče inovacije, ki se bo 
osredotočala na raziskave v prvi fazi;

Or. en

Predlog spremembe 148
Nicola Beer

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poziva k ustanovitvi evropske 
agencije za moteče inovacije, ki se bo 
osredotočala na raziskave v prvi fazi.

12. poziva k ustanovitvi evropske 
agencije za moteče inovacije, ki se bo 
osredotočala na raziskave v prvi fazi; v tem 
okviru zelo ceni načrte za nadaljnji razvoj 
evropskega sveta za inovacije v okviru 
programa Obzorje za obdobje 2021–2027 
v celovit svet, ki bo ponujal enotno 
kontaktno točko za zagonska podjetja, 
izboljšane instrumente financiranja in 
storitve za pospešitev poslovanja, ki bodo 
temeljili na spoznanjih, pridobljenih v 
pilotni fazi;

Or. en

Predlog spremembe 149
Paolo Borchia
v imenu skupine ID
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Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poziva k ustanovitvi evropske 
agencije za moteče inovacije, ki se bo 
osredotočala na raziskave v prvi fazi.

12. poziva, naj se ocena dejanske 
potrebe po ustanovitvi evropske agencije 
za moteče inovacije, ki se bo osredotočala 
na raziskave v prvi fazi, preloži na čas, ko 
bo ta tehnologija zrelejša, ter naj se 
sredstva v celoti uporabijo za 
zagotavljanje podpore malim in srednjim 
podjetjem;

Or. it

Predlog spremembe 150
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. poudarja, da je kibernetska 
varnost bistveni element digitalne 
preobrazbe industrije in družbe EU; 
poudarja, da je zaščita omrežij in 
bistvenih infrastruktur izjemno 
pomembna in da so potrebni zanesljivi 
ukrepi in visoki standardi kibernetske 
varnosti za preprečevanje kršitev varstva 
podatkov, uhajanja podatkov, zastrupitve 
podatkov, kibernetskih napadov in zlorabe 
osebnih podatkov; poudarja, da 
učinkovita zaščita od institucij EU in 
nacionalnih institucij zahteva, da 
medsebojno sodelujejo ob podpori 
agencije ENISA, da bi zagotovile varnost, 
celovitost, odpornost in trajnostnost 
kritične infrastrukture in elektronskih 
komunikacijskih omrežij, zlasti omrežij 
5G; poziva k izvedbi ustreznih ključnih 
ukrepov, ki so priporočeni v naboru orodij 
EU za kibernetsko varnost tehnologije 5G 
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za reševanje varnostnih izzivov, povezanih 
s temi tehnologijami, ter za opredelitev 
učinkovitih skupnih metodologij in orodij 
za zmanjšanje tveganj, povezanih z 
omrežji 5G; poudarja pomen evropske 
tehnološke suverenosti, kar zadeva 
kibernetsko varnost prihodnjih 
elektronskih komunikacijskih omrežij; 
poziva, naj se po potrebi uporabijo vse 
ustrezne omejitve za dobavitelje z visokim 
tveganjem za ključna sredstva, ki so v 
usklajenih ocenah tveganja EU 
opredeljena kot kritična in občutljiva; 
ponovno poudarja, da morajo države 
članice preučiti potrebo po diverzifikaciji 
dobaviteljev, da bi preprečile ali omejile 
veliko odvisnost od enega dobavitelja; 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uporabe protokolov in aplikacij na 
področju kibernetske varnosti, ki temeljijo 
na blokovnih verigah, da bi izboljšali 
odpornost, zaupanje in trdnost 
infrastruktur umetne inteligence;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo in države članice, 
naj razmislijo o ustanovitvi evropske 
regulativne agencije za umetno 
inteligenco in algoritemsko odločanje, ki 
bi bila zadolžena za (1) revidiranje analiz 
vpliva sistemov z velikim vplivom na 
okolje za odobritev ali zavrnitev 
predlaganih uporab algoritemskega 
odločanja na zelo občutljivih in/ali 
varnostno kritičnih področjih uporabe 
(kot je na primer zasebno zdravstveno 
varstvo), (2) preiskovanje domnevnih 
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primerov kršitve pravic s strani sistemov 
algoritemskega odločanja tako za 
posamezne odločitve (na primer 
posamezna odstopanja) kot za statistične 
vzorce odločanja (na primer 
diskriminatorna pristranskost) in (3) 
ocenjevanje izpolnjevanja predlaganih 
etičnih zahtev ter izvajanje rednih etičnih 
pregledov in revizij;

Or. en

Predlog spremembe 152
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. poziva k preprečevanju 
spodbujanja uporabe poslovnega modela, 
ki temelji na omejevanju dostopa do 
podatkov in znanja, kar je zlasti škodljivo 
za MSP; zato moramo opozarjati pred 
prizadevanji za omejitve v zvezi s 
pravicami intelektualne lastnine in 
uporabo poslovnih skrivnosti kot ovire ter 
se zavzemati za odpravo omejitev v zvezi s 
podatkovnimi zbirkami in zagotoviti, da 
bodo javni podatki ohranili javni značaj 
in jih ne bo mogoče privatizirati; 
opozarja, da se je v skladu s prvo oceno 
Direktive 96/9/ES o pravnem varstvu zbirk 
podatkov z uvedbo nove pravice sui 
generis proizvodnja v Evropi proizvedenih 
zbirk podatkov zmanjšala; zato poziva 
Komisijo, naj Direktivo 96/9/ES 
razveljavi;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. poudarja, da bo EU nadaljevala z 
mednarodnim sodelovanjem na področju 
umetne inteligence z enako mislečimi 
državami in globalnim akterji s pristopom 
pravil in vrednot EU; poziva Komisijo, naj 
podrobno spremlja enake konkurenčne 
pogoje pri razvoju in uvajanju umetne 
inteligence na mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 154
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 12 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12b. pozdravlja namero Komisijo, da 
razširi sektorsko področje uporabe 
storitev, ki bodo zajete v pravilih bloka o 
kibernetski varnosti, in določi sklop jasnih 
zahtev za določitev, kateri subjekti bodo 
zajeti v sektorjih, ki spadajo na področje 
varnosti omrežij in informacijskih 
sistemov, kot del pregleda direktive o 
varnosti omrežij in informacijskih 
sistemov; poudarja, da je treba direktivo 
preoblikovati v uredbo, kot način 
obravnavanja težav v zvezi z 
razdrobljenostjo, ki se pojavljajo v vseh 
državah članicah, za soočanje z večjimi 
kibernetskimi grožnjami v celotnem bloku 
in odpravo razlik v izvajanju med 
državami članicami;

Or. en
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Predlog spremembe 155
Eva Kaili

Osnutek mnenja
Odstavek 12 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12b. močno priporoča, naj platforme 
uveljavijo „privzeto zasebnost“, ki 
uporabnikom ponuja več možnosti 
„piškotkov“ kot zgolj sprejetje ali 
zavrnitev ter nikomur ne onemogoča 
dostopa do spletnega mesta ali aplikacije. 
Meni, da bi morale aplikacije 
potrošnikom ponujati več možnosti, kadar 
zahtevajo dostop do pomožnih storitev 
(mikrofoni ali kamere itd.), pri čemer take 
možnosti ne bi bile omejene na „vklop in 
izklop“ ter bi vedno vključevale možnost 
„med uporabo aplikacije“; predlaga, da bi 
bilo treba platforme in tretje osebe, ki 
razvijajo ali uvajajo sisteme, ki temeljijo 
na umetni inteligenci, revidirati v 
celotnem življenjskem ciklu takih 
sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 156
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 12 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12b. poziva k nadaljnji podpori za 
evropsko ureditev konkurence na 
področju trgovine, ki bi zagotovila, da bo 
evropski trg dejaven, konkurenčen in 
odporen na tuje prevzeme;

Or. en
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Predlog spremembe 157
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 12 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12c. priznava, da se bodo z večjo 
uporabo proizvodov in industrijskih 
naprav, povezanih z internetom, pojavila 
nova tveganja za zasebnost, informacije in 
kibernetsko varnost; poudarja, da 
zakonodaja Unije o varnosti proizvodov 
načeloma ne določa posebnih obveznih 
bistvenih zahtev v zvezi s kibernetskimi 
grožnjami, ki vplivajo na varnost 
uporabnikov; poudarja, da bi morala biti 
kibernetska varnost priznana kot bistvena 
zahteva pri inovacijah proizvodov ter 
postopkih proizvodnje in razvoja, vključno 
s fazo zasnove (vgrajena varnost), ter 
zagotovljena z novimi standardi 
kibernetske varnosti v celotnem 
življenjskem ciklu in dobavni verigi 
proizvoda; poudarja, da bi bilo treba v 
zvezi s tem razmisliti o izrecnih določbah 
za področje uporabe ustrezne zakonodaje 
EU, da bi se zagotovilo, da hitro uvajanje 
proizvodov spremljajo ustrezni zaščitni 
ukrepi v zvezi s varnostjo in zasebnostjo za 
zagotovitev boljšega varstva potrošnikov 
in večjo pravno varnost;

Or. en

Predlog spremembe 158
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 12 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

12c. poziva k nadaljnjemu podpiranju 
postopkov pregleda za nadaljnje naložbe, 
s posebnim nadzorom nad prevzemi 
tehnoloških podjetij, vključno z 
zagonskimi podjetji;

Or. en

Predlog spremembe 159
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 12 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12d. poudarja, da mora Unija, če želi 
uporabiti vse koristi digitalizacije, 
obravnavati digitalno pismenost ter 
znanja in spretnosti za vse; poudarja, da 
sta velika socialna neenakost in 
izključenost temeljni vzrok nekaterih 
ključnih izzivov v sektorju umetne 
inteligence; poziva Komisijo in države 
članice, naj ukrepe za oblikovanje 
digitalnega prehoda EU uskladijo s cilji 
Unije na področju enakosti spolov; 
opozarja, da je treba obravnavati razlike 
med spoloma na področju naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike, 
kjer so ženske še veno premalo zastopane; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo ustrezne programe 
financiranja, namenjene privabljanju 
žensk k študiju in delu na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike, naj razvijejo strategije za 
povečanje digitalne vključenosti žensk na 
področjih, povezanih z naravoslovjem, 
tehnologijo, inženirstvom in matematiko, 
umetno inteligenco ter sektorjem raziskav 
in inovacij, ter naj sprejmejo pristop na 
več ravneh za obravnavanje razlike med 
spoloma na vseh ravneh izobraževanja in 
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zaposlovanja v digitalnem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 160
Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 12 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12e. priznava, da ima nevladni sektor 
ključno vlogo pri digitalni preobrazbi 
družbe EU, saj predstavlja pomemben del 
evropskega gospodarstva in digitalnega 
trga ter podpira sprejemanje, 
vključevanje, zmanjševanje revščine, 
enakost, varstvo pravic in zmanjševanje 
škode;

Or. en


