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Pozměňovací návrh 1
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že umělá inteligence a 
související technologie jsou nástrojem, 
který má sloužit lidem, a že algoritmické 
systémy umožňují přístup k informacím, 
včetně seznamů různých typů kulturních 
statků; bere na vědomí rizika porušování 
práv duševního vlastnictví při kombinování 
umělé inteligence s různými 
vícezdrojovými technologiemi 
(dokumenty, fotografie, filmy);

1. zdůrazňuje, že umělá inteligence a 
související technologie jsou nástrojem, 
který má sloužit lidem, a že algoritmické 
systémy umožňují přístup k informacím, 
včetně seznamů různých typů kulturních 
statků; bere na vědomí rizika porušování 
práv duševního vlastnictví při kombinování 
umělé inteligence (UI) s různými 
vícezdrojovými technologiemi 
(dokumenty, fotografie, filmy) a vyzývá k 
využívání UI pro účely zajištění vysoké 
úrovně ochrany práv duševního 
vlastnictví v rámci stávajícího 
legislativního rámce, např. tím, že budou 
jednotlivci a podniky upozorněni, pokud 
hrozí, že neúmyslně poruší pravidla, nebo 
že budou podporováni držitelé práv 
duševního vlastnictví, dojde-li skutečně k 
jejich porušení;

Or. nl

Pozměňovací návrh 2
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že umělá inteligence a 
související technologie jsou nástrojem, 
který má sloužit lidem, a že algoritmické 
systémy umožňují přístup k informacím, 
včetně seznamů různých typů kulturních 
statků; bere na vědomí rizika porušování 
práv duševního vlastnictví při kombinování 
umělé inteligence s různými 
vícezdrojovými technologiemi 

1. zdůrazňuje, že umělá inteligence a 
související technologie jsou nástrojem, 
který má sloužit lidem ze všech 
společenských vrstev, včetně 
audiovizuálního, kulturního a 
vzdělávacího odvětví, a že algoritmické 
systémy umožňují přístup k informacím, 
včetně seznamů různých typů kulturních 
statků; bere na vědomí rizika porušování 



PE653.888v01-00 4/34 AM\1208271CS.docx

CS

(dokumenty, fotografie, filmy); práv duševního vlastnictví při kombinování 
umělé inteligence s různými 
vícezdrojovými technologiemi 
(dokumenty, fotografie, filmy); v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je třeba i nadále 
zkoumat interakce mezi využíváním UI v 
těchto odvětvích a právy duševního 
vlastnictví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 3
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že umělá inteligence a 
související technologie jsou nástrojem, 
který má sloužit lidem, a že algoritmické 
systémy umožňují přístup k informacím, 
včetně seznamů různých typů kulturních 
statků; bere na vědomí rizika porušování 
práv duševního vlastnictví při 
kombinování umělé inteligence s různými 
vícezdrojovými technologiemi 
(dokumenty, fotografie, filmy);

1. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
(UI) a související technologie, které vždy 
zahrnují určité zapojení člověka, jsou 
nástrojem, který má sloužit lidem, a že 
algoritmické systémy umožňují přístup k 
informacím; konstatuje, že jiné než osobní 
údaje, jako jsou textové dokumenty, 
fotografie a filmy, používané pro účely 
"trénování" systémů umělé inteligence 
využívajících techniky strojového učení, 
mohou být předmětem práv duševního 
vlastnictví; má za to, že má-li se 
odemknout potenciál technologií umělé 
inteligence, je nezbytné odstranit zbytečné 
právní překážky jejich rozvoje a 
používání;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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1. zdůrazňuje, že umělá inteligence a 
související technologie jsou nástrojem, 
který má sloužit lidem, a že algoritmické 
systémy umožňují přístup k informacím, 
včetně seznamů různých typů kulturních 
statků; bere na vědomí rizika porušování 
práv duševního vlastnictví při kombinování 
umělé inteligence s různými 
vícezdrojovými technologiemi 
(dokumenty, fotografie, filmy);

1. zdůrazňuje strategický význam 
využívání umělé inteligence a 
souvisejících technologií jakožto nástroje, 
který má sloužit lidem, a také to, že 
algoritmické systémy umožňují přístup k 
informacím, včetně seznamů různých typů 
kulturních statků; bere na vědomí rizika 
porušování práv duševního vlastnictví při 
kombinování umělé inteligence s různými 
vícezdrojovými technologiemi 
(dokumenty, fotografie, filmy) s cílem 
zdokonalit způsob, kterým jsou údaje 
zobrazovány a zkoumány;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Caterina Chinnici, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že umělá inteligence a 
související technologie jsou nástrojem, 
který má sloužit lidem, a že algoritmické 
systémy umožňují přístup k informacím, 
včetně seznamů různých typů kulturních 
statků; bere na vědomí rizika porušování 
práv duševního vlastnictví při 
kombinování umělé inteligence s různými 
vícezdrojovými technologiemi 
(dokumenty, fotografie, filmy);

1. zdůrazňuje, že umělá inteligence a 
související technologie jsou nástrojem, 
který má sloužit v obecném zájmu občanů 
a napomáhat mu, a že algoritmické 
systémy mohou umožnit přístup ke 
vzdělávání, kultuře a informacím, včetně 
vzdělávacích platforem, seznamů různých 
typů kulturních statků a mnoha různých 
zdrojů dat; konstatuje, že využívání zdrojů 
dat, jako jsou dokumenty, fotografie či 
filmy využívané ze strany UI a 
souvisejících technologií, může podléhat 
právům duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že umělá inteligence a 
související technologie jsou nástrojem, 
který má sloužit lidem, a že algoritmické 
systémy umožňují přístup k informacím, 
včetně seznamů různých typů kulturních 
statků; bere na vědomí rizika porušování 
práv duševního vlastnictví při kombinování 
umělé inteligence s různými 
vícezdrojovými technologiemi 
(dokumenty, fotografie, filmy);

1. zdůrazňuje, že umělá inteligence a 
související technologie mohou být nástroji, 
které slouží lidem, pokud budou řádně 
regulovány, a že algoritmické systémy 
umožňují přístup k informacím, včetně 
seznamů různých typů kulturních statků; 
bere na vědomí rizika porušování práv 
duševního vlastnictví při kombinování 
umělé inteligence s různými 
vícezdrojovými technologiemi 
(dokumenty, fotografie, filmy);

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Stéphane Séjourné

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že umělá inteligence a 
související technologie jsou nástrojem, 
který má sloužit lidem, a že algoritmické 
systémy umožňují přístup k informacím, 
včetně seznamů různých typů kulturních 
statků; bere na vědomí rizika porušování 
práv duševního vlastnictví při 
kombinování umělé inteligence s různými 
vícezdrojovými technologiemi 
(dokumenty, fotografie, filmy);

1. zdůrazňuje, že evropský přístup k 
umělé inteligenci (UI) a souvisejícím 
technologiím musí být antropocentrický, 
aby se z UI skutečně stal nástroj ve 
službách lidí a veřejného zájmu; 
připomíná, že UI může podporovat tvorbu 
obsahů ve vzdělávání, kultuře a 
audiovizuálním odvětví; zdůrazňuje tudíž 
význam zavedení evropského rámce 
ochrany práv duševního vlastnictví v 
souvislosti s využíváním UI;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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1. zdůrazňuje, že umělá inteligence a 
související technologie jsou nástrojem, 
který má sloužit lidem, a že algoritmické 
systémy umožňují přístup k informacím, 
včetně seznamů různých typů kulturních 
statků; bere na vědomí rizika porušování 
práv duševního vlastnictví při kombinování 
umělé inteligence s různými 
vícezdrojovými technologiemi 
(dokumenty, fotografie, filmy);

1. zdůrazňuje, že umělá inteligence a 
související technologie by měly být 
nástrojem, který má sloužit lidem, a že 
algoritmické systémy umožňují přístup k 
informacím, včetně seznamů různých typů 
kulturních statků; bere na vědomí rizika 
porušování práv duševního vlastnictví při 
kombinování umělé inteligence s různými 
vícezdrojovými technologiemi 
(dokumenty, fotografie, filmy);

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že soustavné zavádění 
umělé inteligence (UI) do vzdělávání má 
potenciál umožnit nám čelit některým z 
největších výzev pro vzdělávání, které 
doprovázejí praktiky inovativního 
vyučování a učení se, a v konečném 
důsledku urychlit pokrok na cestě k 
dosažení cílů udržitelného rozvoje a 
agendy pro vzdělávání do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. opět poukazuje na význam 
přístupu ke kultuře pro každého občana v 
celé Unii; v této souvislosti zdůrazňuje 
význam výměny osvědčených postupů 
mezi členskými státy, vzdělávacími 
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zařízeními a kulturními institucemi a 
podobnými zúčastněnými stranami; dále 
se domnívá, že je velmi důležité, aby byl v 
maximální možné míře využíván potenciál 
zdrojů dostupných jak na úrovni EU, tak i 
na vnitrostátní úrovni, s cílem umožnit 
další zlepšování přístupu ke kultuře; 
zdůrazňuje, že existuje množství možností 
přístupu ke kultuře a že by měly být 
prozkoumány všechny tyto možnosti s 
cílem zvážit, jaké by bylo nejvhodnější 
řešení; zdůrazňuje, že je důležité jednat v 
souladu s prohlášením z Marrákeše;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Evropskou komisi, aby v 
plné míře využila potenciál umělé 
inteligence (UI) s cílem zdokonalit 
komunikaci s občany - například 
prostřednictvím on-line kulturních a 
audiovizuálních platforem -, průběžně je 
informovat o tom, co se děje na 
rozhodovací úrovni, postupně zasypávat 
příkop mezi EU a řadovými občany a 
podporovat společenskou soudržnost mezi 
občany EU;

Or. nl

Pozměňovací návrh 12
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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1a. připomíná, že technologie UI s 
sebou přinášejí určité riziko, pokud jde o 
sběr osobních údajů, zejména u žáků a 
učitelů, což by mohlo porušovat jejich 
základní práva; doporučuje tudíž, aby 
audiovizuální nahrávací zařízení a 
zařízení pro monitorování nebyla ve 
školách používána ke shromažďování 
údajů pro účely týkající se umělé 
inteligence;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Caterina Chinnici, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že vzdělávání, kultura 
a audiovizuální odvětví představují 
oblasti, které jsou vůči využívání UI a 
souvisejících technologií citlivé, neboť 
mají potenciál ovlivňovat naše společnosti 
a základní práva, která tyto společnosti 
prosazují; hájí tudíž názor, že při 
zavádění, vývoji a využívání těchto 
technologií by měly být dodržovány 
právně závazné etické zásady;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. konstatuje, že umělá inteligence a 
související technologie mohou být 
uplatněny při vyvíjení nebo používání 
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nových vzdělávacích metod, tj. při výuce 
jazyků, v celé akademické sféře, při 
specializované výuce atd.;zdůrazňuje, že 
je důležité využívat tyto technologie nejen 
pro vzdělávací účely, ale i pro digitální 
gramotnost a povědomí veřejnosti o této 
problematice;zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnout pedagogům, školitelům atd. 
správné nástroje a know-how týkající se 
UI a souvisejících technologií, pokud se 
jedná o to, co tyto technologie jsou, jak se 
využívají a jak je možné uplatňovat tyto 
nástroje řádným způsobem a v souladu se 
zákonem, čímž se zabrání porušování práv 
duševního vlastnictví;
obzvláště zdůrazňuje, jak významná je 
digitální gramotnost pro zaměstnance, 
kteří pracují v sektoru vzdělávání, a také 
pro starší spoluobčany, vzhledem k tomu, 
že mladší generace již o těchto 
technologiích mají základní představu, 
neboť s nimi vyrůstaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá Evropskou komisi, členské 
státy a podnikatelskou komunitu, aby 
aktivně a v plné míře využívaly potenciál 
UI pro předkládání fakt a pro boj proti 
falešným zprávám (tzv. fake news), 
diskriminaci, xenofobii a rasismu na 
kulturních a audiovizuálních on-line 
platformách, přičemž se současně vyhnou 
cenzuře;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 16
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Evelyne Gebhardt, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že evropská umělá 
inteligence by měla chránit a podporovat 
klíčové hodnoty naší Unie, jako jsou 
demokracie, nezávislé a svobodné 
sdělovací prostředky, kvalitní vzdělávání, 
environmentální udržitelnost, genderová 
rovnováha a kulturní a jazyková 
rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. konstatuje, že nezávislost tvůrčího 
procesu vede k otázkám spojeným s 
držením práv duševního vlastnictví; v 
tomto ohledu se domnívá, že by nebylo 
vhodné, aby technologie umělé inteligence 
měly právní subjektivitu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 18
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. konstatuje, že UI může hrát 
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důležitou úlohu při podpoře a ochraně 
evropské a národní kulturní rozmanitosti, 
zejména při využití na audiovizuálních 
on-line platformách pro účely propagace 
obsahu určeného zákazníkům;

Or. nl

Pozměňovací návrh 19
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že umělá inteligence by 
mohla radikálně změnit výzkum na 
základě studia vzorců chování, pokud jde 
o zájem o nákup a pohyb statků přes 
hranice; dále konstatuje, že prediktivní 
analýzy mohou také hrát důležitou roli při 
zdokonalování analýzy údajů;

2. dále konstatuje, že prediktivní 
analýzy mohou také hrát důležitou roli při 
zdokonalování analýzy údajů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že umělá inteligence by 
mohla radikálně změnit výzkum na 
základě studia vzorců chování, pokud jde 
o zájem o nákup a pohyb statků přes 
hranice; dále konstatuje, že prediktivní 
analýzy mohou také hrát důležitou roli při 
zdokonalování analýzy údajů;

2. konstatuje, že prediktivní analýzy 
mohou hrát důležitou roli při 
zdokonalování analýzy údajů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Stéphane Séjourné

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že umělá inteligence by 
mohla radikálně změnit výzkum na 
základě studia vzorců chování, pokud jde 
o zájem o nákup a pohyb statků přes 
hranice; dále konstatuje, že prediktivní 
analýzy mohou také hrát důležitou roli při 
zdokonalování analýzy údajů;

2. konstatuje, že umělá inteligence by 
mohla být přínosem pro výzkum, např. 
díky úloze prediktivní analýzy při 
zdokonalování analýzy údajů; zdůrazňuje, 
že EU musí zvýšit investice do partnerství 
mezi průmyslem a akademickou sférou a 
tato partnerství podporovat s cílem posílit 
špičkový výzkum na evropské úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že umělá inteligence by 
mohla radikálně změnit výzkum na základě 
studia vzorců chování, pokud jde o zájem o 
nákup a pohyb statků přes hranice; dále 
konstatuje, že prediktivní analýzy mohou 
také hrát důležitou roli při zdokonalování 
analýzy údajů;

2. konstatuje, že umělá inteligence by 
mohla radikálně změnit výzkum na základě 
studia vzorců chování, pokud jde o nákup a 
pohyb kulturních statků přes hranice; dále 
konstatuje, že prediktivní analýzy mohou 
také hrát důležitou roli při zdokonalování 
analýzy kulturních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. bere na vědomí důležitou úlohu, již 
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hrají nezávislé sdělovací prostředky v 
kultuře a každodenním životě občanů; 
zdůrazňuje, že "falešné sdělovací 
prostředky" (tzv. fake media) jsou 
zásadním problémem, neboť autorská 
práva a práva duševního vlastnictví 
obecně neustále porušují; vyzývá Komisi, 
aby ve spolupráci s členskými státy 
pokračovala ve zvyšování povědomí o 
tomto problému a aby bojovala proti 
účinkům "falešných sdělovacích 
prostředků" i proti problémům přímo u 
zdroje; považuje dále za důležité, aby byly 
vypracovány vzdělávací strategie 
zaměřené na zdokonalení digitální 
gramotnosti, které se budou specificky 
zaměřovat na tento problém;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že software pro 
rozpoznávání obrazu využívající umělou 
inteligencí by mohl významně zlepšit 
schopnost vzdělávacích institucí a 
příslušných aktérů poskytovat a rozvíjet 
moderní a inovativní metody výuky a 
zároveň zajistit kvalitní zdroje a 
dodržování ochrany práv duševního 
vlastnictví;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že software pro 
rozpoznávání obrazu využívající umělou 
inteligencí by mohl významně zlepšit 
schopnost vzdělávacích institucí a 
příslušných aktérů poskytovat a rozvíjet 
moderní a inovativní metody výuky a 
zároveň zajistit kvalitní zdroje a 
dodržování ochrany práv duševního 
vlastnictví;

3. konstatuje, že software pro 
rozpoznávání obrazu využívající umělou 
inteligencí by mohl významně zlepšit 
schopnost vzdělávacích institucí a 
příslušných aktérů poskytovat a rozvíjet 
moderní a inovativní metody výuky a 
zároveň zajistit jak kvalitní zdroje a 
dodržování ochrany práv duševního 
vlastnictví, tak i bezpečnost dětí a 
nezletilých uvnitř vzdělávacích zařízení i 
při vzdáleném přístupu za vzdělávacím 
účelem; zdůrazňuje význam právních 
předpisů v oblasti ochrany soukromí a 
údajů; zdůrazňuje v tomto ohledu 
závislost Unie na externích 
poskytovatelích dat a softwaru; považuje 
za zásadně důležité, aby byly tyto 
technologie začleněny do stávajících 
systémů pouze tehdy, je-li naprosto jistě, 
že zahrnují ochranu základních práv a 
soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že software pro 
rozpoznávání obrazu využívající umělou 
inteligencí by mohl významně zlepšit 
schopnost vzdělávacích institucí a 
příslušných aktérů poskytovat a rozvíjet 
moderní a inovativní metody výuky a 
zároveň zajistit kvalitní zdroje a 
dodržování ochrany práv duševního 
vlastnictví;

3. konstatuje, že umělá inteligence a 
související technologie by mohly 
významně zlepšit schopnost vzdělávacích 
institucí a příslušných aktérů poskytovat a 
rozvíjet moderní a inovativní metody 
výuky a zároveň učinit vzdělání 
dostupnějším; zdůrazňuje rostoucí 
závislost soukromého vzdělávání 
poskytovaného prostřednictvím 
digitálních služeb na několika 
technologických společnostech, které 
dominují trhu; připomíná, že technologie 
využívané veřejnými poskytovateli 
vzdělávacích služeb nebo zakoupené za 
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veřejné prostředky by měly být vyvíjeny 
jakožto software s otevřeným zdrojovým 
kódem s cílem umožnit sdílení a opětovné 
využití zdrojů, a měly by být zpřístupněny 
po celé EU, čímž se zvýší jejich přínos a 
sníží veřejné výdaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že software pro 
rozpoznávání obrazu využívající umělou 
inteligencí by mohl významně zlepšit 
schopnost vzdělávacích institucí a 
příslušných aktérů poskytovat a rozvíjet 
moderní a inovativní metody výuky a 
zároveň zajistit kvalitní zdroje a 
dodržování ochrany práv duševního 
vlastnictví;

3. konstatuje, že software pro 
rozpoznávání obrazu využívající umělou 
inteligencí by mohl významně zlepšit 
schopnost vzdělávacích institucí a 
příslušných aktérů poskytovat a rozvíjet 
moderní a inovativní metody výuky a 
zároveň zajistit kvalitní zdroje a 
dodržování ochrany práv duševního 
vlastnictví; zdůrazňuje, že je třeba, aby 
rozvoj systémů umělé inteligence by měl 
doprovázet soubor přísných legislativních 
pokynů týkajících se jejich uplatňování s 
cílem posílit bezpečnost uživatelů a 
důvěru veřejnosti ve využívání těchto 
systémů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Stéphane Séjourné

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že software pro 
rozpoznávání obrazu využívající umělou 
inteligencí by mohl významně zlepšit 

3. konstatuje, že software pro 
rozpoznávání obrazu založený na umělé 
inteligenci by mohl významně zlepšit 
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schopnost vzdělávacích institucí a 
příslušných aktérů poskytovat a rozvíjet 
moderní a inovativní metody výuky a 
zároveň zajistit kvalitní zdroje a 
dodržování ochrany práv duševního 
vlastnictví;

schopnost vzdělávacích institucí a 
příslušných aktérů poskytovat a rozvíjet 
moderní a inovativní metody výuky a 
zároveň zajistit kvalitní zdroje a 
dodržování ochrany práv duševního 
vlastnictví; konstatuje však, že tento 
software pro rozpoznávání obrazu nesmí 
sloužit k jiným než pedagogickým cílům a 
nesmí být v žádném případě využíván pro 
účely kontroly přístupu do příslušných 
vzdělávacích zařízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Evelyne Gebhardt, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že software pro 
rozpoznávání obrazu využívající umělou 
inteligencí by mohl významně zlepšit 
schopnost vzdělávacích institucí a 
příslušných aktérů poskytovat a rozvíjet 
moderní a inovativní metody výuky a 
zároveň zajistit kvalitní zdroje a 
dodržování ochrany práv duševního 
vlastnictví;

3. konstatuje, že technologie pro 
rozpoznávání obrazu využívající umělou 
inteligencí by mohly významně zlepšit 
schopnost vzdělávacích institucí a učitelů 
poskytovat a rozvíjet moderní a inovativní 
metody výuky a zároveň zajistit kvalitu, 
spravedlnost, nediskriminaci a 
přiměřenou ochranu osobních údajů, 
zejména údajů týkajících se dětí, a to 
prostřednictvím transparentních a 
spolehlivých zdrojů údajů dodržujících 
práva duševního vlastnictví; tyto metody 
výuky by však měly být vyhodnocovány, 
pokud jde o jejich spolehlivost a 
správnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že software pro 
rozpoznávání obrazu využívající umělou 
inteligencí by mohl významně zlepšit 
schopnost vzdělávacích institucí a 
příslušných aktérů poskytovat a rozvíjet 
moderní a inovativní metody výuky a 
zároveň zajistit kvalitní zdroje a 
dodržování ochrany práv duševního 
vlastnictví;

3. konstatuje, že software pro 
rozpoznávání obrazu využívající umělou 
inteligencí by mohl významně zlepšit 
schopnost vzdělávacích institucí a 
příslušných aktérů poskytovat a rozvíjet 
moderní a inovativní metody výuky a 
zároveň zajistit kvalitní zdroje a 
dodržování ochrany práv duševního 
vlastnictví, pokud to nebude sloužit jako 
záminka pro odstranění pedagogických 
metod, které jsou založeny na fyzické 
přítomnosti učitele;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že software pro 
rozpoznávání obrazu využívající umělou 
inteligencí by mohl významně zlepšit 
schopnost vzdělávacích institucí a 
příslušných aktérů poskytovat a rozvíjet 
moderní a inovativní metody výuky a 
zároveň zajistit kvalitní zdroje a 
dodržování ochrany práv duševního 
vlastnictví;

3. konstatuje, že UI by mohla 
významně zlepšit schopnost vzdělávacích 
institucí a příslušných aktérů poskytovat 
moderní, inovativní a vysoce kvalitní 
metody výuky a zvýšit digitální gramotnost 
a elektronické kompetence celé populace a 
zároveň zajistit používání kvalitních 
zdrojů a dodržování ochrany práv 
duševního vlastnictví;

Or. nl

Pozměňovací návrh 32
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 3 – písm. a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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a) konstatuje, že vzhledem k 
významu, který by umělá inteligence 
mohla pro vzdělávání mít, je nezbytné 
zřídit přesný právní základ, který by 
zahrnoval všechny digitální nástroje, které 
zjednodušují a podporují výuku např. 
prostřednictvím informování o učební 
náplni či snížením počtu žáků na jednoho 
učitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že v kontinentálním 
evropském chápání autorství je pojem 
„duševní výtvor" vázán na osobnost 
autora, neboť se má vztahovat na fyzické 
osoby, a proto umělí aktéři, jako jsou 
roboti a umělá inteligence, nesmějí být 
považováni za autory a informace, které 
vytvářejí, nejsou způsobilé k ochraně 
podle autorského práva; domnívá se, že 
nestabilní postavení autorů a často nízká 
odměna by neměly být dále umocňovány 
novými kategoriemi děl chráněných 
autorským právem, které vznikly v 
důsledku technologií umělé inteligence, 
které by konkurovaly umělecké tvorbě 
lidí; odmítá pojetí vlastnictví údajů a 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit přístup k 
neosobním údajům a jejich využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Stéphane Séjourné

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že i přesto, že umělá 
inteligence je pro oblast vzdělávání a 
výzkumu přínosem, Evropská unie musí 
upřednostnit vzdělávání, které rozvíjí 
dovednosti pro budoucnost, a především k 
technologiím UI přistupovat eticky a 
zodpovědně; v tomto ohledu dodává, že 
tento typ vzdělávání by se neměl týkat jen 
vědeckých a technických oborů, které 
mají k těmto nástrojům blízko, ale měl by 
být naopak zaměřen na co nejširší 
skupinu osob, zejména na mladší 
generace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že investice do 
výzkumu a inovace používání a vývoje UI 
a jejího využití v kultuře, vzdělávání a 
audiovizuálním odvětví jsou v tomto 
ohledu klíčové; vyzývá Evropskou komisi, 
aby na podporu výzkumu a inovace 
použití umělé inteligence v těchto 
oblastech získala dodatečné finanční 
prostředky;

Or. ro

Pozměňovací návrh 36
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)



AM\1208271CS.docx 21/34 PE653.888v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje vážné znepokojení nad 
tím, že školy a ostatní poskytovatelé 
vzdělávání se stávají závislejšími na 
službách vzdělávacích technologií, a to 
zejména aplikací UI, které poskytují silné 
technologické společnosti zpravidla sídlící 
mimo Evropskou unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Evelyne Gebhardt, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje potřebu zajistit 
digitální gramotnost a gramotnost v 
oblasti umělé inteligence na celounijní 
úrovni, a to zejména prostřednictvím 
vývoje příležitostí pro školení učitelů; 
důrazně vyzývá k tomu, aby technologie 
UI ve školách přispěly k vyrovnání rozdílů 
v digitální gramotnosti mezi různými 
sociálními skupinami a jednotlivými 
regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že krize pandemie 
COVID-19 může být považována za 
zkušební dobu pro vývoj a využívání 
digitálních technologií a technologií UI v 
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oblasti vzdělávání a kultury, což dokládá 
řada on-line vzdělávacích platforem a on-
line nástrojů na podporu kultury, které 
byly v členských státech využívány; proto 
vyzývá Komisi, aby tyto příklady 
zohlednila při zvažování společného 
přístupu EU ke zvýšenému využívání 
takových technologických řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. připomíná, že umělá inteligence 
může mít výrazný dopad na ochranu 
údajů a soukromí; vyzývá k dodržování 
principů stanovených obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů (GDPR);

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vyzývá Komisi, aby v oblasti 
vzdělávání přísněji chránila osobní údaje 
žáků a učitelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Sergey Lagodinsky
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že interakce mezi 
umělou inteligencí a tvůrčími odvětvími je 
složitá a vyžaduje důkladné posouzení; 
vítá v současnosti realizovanou studii 
„Trendy a vývoj v oblasti umělé 
inteligence – výzvy v rámci práv 
duševního vlastnictví“ a studii „Autorská 
práva a nové technologie: správa dat v 
oblasti autorských práv a umělé 
inteligence“; zdůrazňuje, že je důležité 
vyjasnit používání obsahu chráněného 
autorskými právy jako vstupních dat 
(obrazový materiál, hudba, filmy, 
databáze atd.) a při produkci kulturních a 
audiovizuálních výstupů;

4. zdůrazňuje roli osobnosti autora 
při vyjadřování svobodných a kreativních 
rozhodnutí, která jsou podstatou 
originality každého díla1a; vítá v 
současnosti realizovanou studii „Trendy a 
vývoj v oblasti umělé inteligence – výzvy v 
rámci práv duševního vlastnictví“ a studii 
„Autorská práva a nové technologie: 
správa dat v oblasti autorských práv a 
umělé inteligence“; zdůrazňuje význam 
omezování a udělování výjimek při 
používání obsahu chráněného autorskými 
právy jako vstupních dat, zejména ve 
vzdělávání, akademické činnosti a 
výzkumu, a při produkci kulturních a 
audiovizuálních výstupů včetně obsahu 
vytvořeného uživateli; poukazuje na 
nespolehlivost automatizovaných postupů 
pro odstraňování nelegálního obsahu z 
on-line platforem, na kterých je 
zveřejňován audiovizuálního obsah; 
opakuje, že je důležité dodržovat zákaz 
obecné povinnosti dohledu podle článku 
15 směrnice 2000/31/ES;

_________________
1a Judikatura Soudního dvora ve věci 
jízdního kola Brompton, C-833/18

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že interakce mezi 
umělou inteligencí a tvůrčími odvětvími je 
složitá a vyžaduje důkladné posouzení; vítá 
v současnosti realizovanou studii „Trendy 

4. zdůrazňuje, že interakce mezi 
umělou inteligencí a tvůrčími odvětvími je 
složitá a vyžaduje důkladné posouzení; vítá 
v současnosti realizovanou studii „Trendy 
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a vývoj v oblasti umělé inteligence – výzvy 
v rámci práv duševního vlastnictví“ a studii 
„Autorská práva a nové technologie: 
správa dat v oblasti autorských práv a 
umělé inteligence“; zdůrazňuje, že je 
důležité vyjasnit používání obsahu 
chráněného autorskými právy jako 
vstupních dat (obrazový materiál, hudba, 
filmy, databáze atd.) a při produkci 
kulturních a audiovizuálních výstupů;

a vývoj v oblasti umělé inteligence – výzvy 
v rámci práv duševního vlastnictví“ a studii 
„Autorská práva a nové technologie: 
správa dat v oblasti autorských práv a 
umělé inteligence“; zdůrazňuje, že je 
důležité vyjasnit používání obsahu 
chráněného autorskými právy jako 
vstupních dat (obrazový materiál, hudba, 
filmy, databáze atd.) a při produkci 
kulturních a audiovizuálních výstupů 
prostřednictvím nebo za pomoci 
technologií UI; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala její dopady na evropská 
tvůrčí odvětví; zdůrazňuje význam 
evropských údajů a vítá prohlášení 
Komise v této věci a zařazení umělé 
inteligence a souvisejících technologií 
mezi hlavní témata;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Stéphane Séjourné

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že interakce mezi 
umělou inteligencí a tvůrčími odvětvími je 
složitá a vyžaduje důkladné posouzení; vítá 
v současnosti realizovanou studii „Trendy 
a vývoj v oblasti umělé inteligence – výzvy 
v rámci práv duševního vlastnictví“ a studii 
„Autorská práva a nové technologie: 
správa dat v oblasti autorských práv a 
umělé inteligence“; zdůrazňuje, že je 
důležité vyjasnit používání obsahu 
chráněného autorskými právy jako 
vstupních dat (obrazový materiál, hudba, 
filmy, databáze atd.) a při produkci 
kulturních a audiovizuálních výstupů;

4. zdůrazňuje, že interakce mezi 
umělou inteligencí a tvůrčími odvětvími je 
složitá a vyžaduje důkladné posouzení; vítá 
v současnosti realizovanou studii „Trendy 
a vývoj v oblasti umělé inteligence – výzvy 
v rámci práv duševního vlastnictví“ a studii 
„Autorská práva a nové technologie: 
správa dat v oblasti autorských práv a 
umělé inteligence“; domnívá se, že je 
nutné uvažovat o ochraně umělecké a 
technické tvorby vytvářené UI, aby se tato 
forma tvorby podpořila;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 44
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že interakce mezi 
umělou inteligencí a tvůrčími odvětvími je 
složitá a vyžaduje důkladné posouzení; vítá 
v současnosti realizovanou studii „Trendy 
a vývoj v oblasti umělé inteligence – výzvy 
v rámci práv duševního vlastnictví“ a studii 
„Autorská práva a nové technologie: 
správa dat v oblasti autorských práv a 
umělé inteligence“; zdůrazňuje, že je 
důležité vyjasnit používání obsahu 
chráněného autorskými právy jako 
vstupních dat (obrazový materiál, hudba, 
filmy, databáze atd.) a při produkci 
kulturních a audiovizuálních výstupů;

4. zdůrazňuje, že interakce mezi 
umělou inteligencí a tvůrčími odvětvími je 
složitá a vyžaduje důkladné posouzení; vítá 
v současnosti realizovanou studii „Trendy 
a vývoj v oblasti umělé inteligence – výzvy 
v rámci práv duševního vlastnictví“ a studii 
„Autorská práva a nové technologie: 
správa dat v oblasti autorských práv a 
umělé inteligence“; zdůrazňuje, že je 
důležité vyjasnit podmínky používání 
obsahu chráněného autorskými právy jako 
vstupních dat (obrazový materiál, hudba, 
filmy, databáze atd.) při produkci 
kulturních a audiovizuálních výstupů 
vytvořených člověkem za pomoci UI i 
prostřednictvím nezávislé UI;

Or. nl

Pozměňovací návrh 45
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že v souvislosti s 
ekonomikou založenou na datech lze 
dosáhnout lepšího spravování autorských 
práv pro účely lepšího odměňování autorů 
a výkonných umělců, zejména pokud jde o 
umožnění rychlé identifikace autorství a 
vlastnického podílu obsahu, což přispěje 
ke snížení počtu osiřelých děl; dále 
zdůrazňuje, že technologická řešení v 
oblasti umělé inteligence by měla být 
využívána ke zlepšení datové 
infrastruktury autorských práv a 
propojení metadat v dílech, ale také k 
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usnadnění povinnosti transparentnosti 
stanovené v článku 19 směrnice o 
autorském právu na jednotném digitálním 
trhu pro aktuální, relevantní a komplexní 
informace o využívání děl autorů a 
vystoupení výkonných umělců, zejména 
pokud existuje vícero nositelů práv a 
komplexní systémy udělování licencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že automatizované 
postupy odstraňování děl chráněných 
autorským právem, které jsou zveřejněny 
bez povolení na on-line platformách, na 
kterých je zveřejňován audiovizuální 
obsah, by měly být standardizovány na 
evropské úrovni, aby se zabezpečilo jejich 
řádné fungování ve prospěch uživatelů i 
držitelů autorských práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že je třeba pracovat na 
co nejúčinnějším způsobu, jakým v 
souladu s etickými a nediskriminačními 
normami omezit předpojatost v systémech 
UI; zdůrazňuje, že datové soubory 
používané pro učení UI by měly být co 
nejrozsáhlejší, aby co nejvěrnějším 
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způsobem reflektovaly společnost, a že 
výstupy by měly být přezkoumávány, aby 
se předešlo jakékoliv formě stereotypů, 
diskriminace a předsudků, a tam, kde je to 
vhodné, by se UI měla využívat k 
identifikaci a nápravě případných 
lidských předsudků; vyzývá Komisi, aby 
podpořila a zjednodušila sdílení strategií 
pro zajištění objektivnosti údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Stéphane Séjourné

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá Komisi, aby posoudila dopad 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií na audiovizuální a tvůrčí 
odvětví, zejména pokud jde o autorství a 
související otázky.

5. vyzývá k tomu, aby se ve svém 
akčním plánu pro duševní vlastnictví 
Komise zabývala otázkou UI a jejího 
dopadu na tvůrčí odvětví a zohlednila 
nutné zajištění rovnováhy mezi ochranou 
práv duševního vlastnictví a 
podněcováním kreativity v oblastech 
vzdělávání, kultury a výzkumu; domnívá 
se, že Unie může zaujmout vedoucí roli ve 
vytváření technologií UI, pokud přijme 
funkční regulační rámec a zavede veřejné 
politiky prevence, zejména v oblasti 
vzdělávacích programů a finanční 
podpory pro výzkum;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá Komisi, aby posoudila dopad 5. žádá Komisi, aby posoudila dopad 
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umělé inteligence a souvisejících 
technologií na audiovizuální a tvůrčí 
odvětví, zejména pokud jde o autorství a 
související otázky.

práva duševního vlastnictví na výzkum a 
vývoj UI a souvisejících technologií a na 
audiovizuální a tvůrčí odvětví, zejména 
pokud jde o autorství, spravedlivé 
odměňování autorů a související otázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 5 – písm. a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

a) zdůrazňuje, že začlenění 
technologických nástrojů založených na 
UI by mělo v budoucnu hrát roli při 
uchovávání, zveřejňování a kontrole 
dědictví, jakož i v souvisejících vědeckých 
projektech;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 5 – písm. b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

b) zdůrazňuje, že návrhy 
legislativních nařízení mají význam pro 
globální a jednotný přístup k UI v různých 
uměleckých a kulturních oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Daniel Buda

Návrh stanoviska
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Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je zapotřebí najít 
rovnováhu mezi vývojem systémů UI a 
jejich použitím ve vzdělávání, kultuře a 
audiovizuálním odvětví na jedné straně a 
opatřeními na ochranu konkurence a 
konkurenceschopnosti společností 
zabývajících se UI v těchto oblastech na 
straně druhé; v tomto ohledu zdůrazňuje, 
že je potřeba podpořit společnosti, aby v 
těchto oblastech investovaly do inovací 
systémů UI, a současně zajistit, aby 
společnosti poskytující takové aplikace na 
trhu nezískaly monopolní postavení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 53
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že v žádném případě 
nebude docházet k používání UI a 
souvisejících technologií bez lidského 
dohledu; znovu připomíná význam 
základních práv a zastřešující 
nadřazenosti právních předpisů v oblasti 
ochrany soukromí a údajů, které jsou při 
nakládání s takovými technologiemi 
nezbytné;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Evelyne Gebhardt, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. žádá Komisi, aby posoudila dopad 
UI a souvisejících technologií na tvorbu 
nových audiovizuálních děl jako jsou tzv. 
deep fakes a aby zavedla patřičné právní 
důsledky, které by se vázaly k jejich 
tvorbě, produkci a distribuci za 
nepřátelským účelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že automatizace a vývoj 
UI může ohrozit zaměstnanost, a znovu 
připomíná, že prioritou je zachování 
pracovních míst, a to zejména v oblasti 
vzdělávání a v kulturních a tvůrčích 
odvětvích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby na úrovni EU 
společně s členskými státy zavedla 
koordinovaný vzdělávací plán pro 
digitální gramotnost a gramotnost v 
oblasti UI, který se bude zaměřovat na 
žáky, studenty a mládež;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá Komisi, aby zvážila právní 
aspekty výstupů vytvořených technologií 
UI a kulturního obsahu vytvořeného za 
pomoci UI a souvisejících technologií; 
považuje to za důležité pro podporu tvorby 
kulturního obsahu; znovu však opakuje, 
že je důležité zachovat jedinečný rámec 
práv duševního vlastnictví Unie a že 
jakékoli změny by měly být provedeny s 
náležitou péčí, aby nedošlo k narušení 
křehké rovnováhy; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala hloubkové posouzení v 
souvislosti s tím, zda by obsah vytvořený 
UI mohl získat právní subjektivitu, a zda 
lze na obsah vytvořený UI a na obsah 
vytvořený za pomoci nástrojů UI 
uplatňovat právo duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá Komisi, aby zavedla 
požadavky pro pořizování a zavádění 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií subjekty veřejného sektoru 
EU, aby se zajistilo dodržování unijního 
práva a základních práv, a zdůrazňuje 
přidanou hodnotu nástrojů jako jsou 
veřejné konzultace a hodnocení dopadu, 
které by měly být provedeny před 
pořízením a zavedením systémů umělé 
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inteligence v souladu s doporučením 
zvláštního zpravodaje pro Valné 
shromáždění OSN, které vydal ve své 
zprávě týkající se UI a jejího dopadu na 
svobodu přesvědčení a projevu1a;
_________________
1a Zpráva zvláštního zpravodaje OSN pro 
podporu a ochranu práva na svobodu 
přesvědčení a projevu, 
https://undocs.org/A/73/348

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá Komisi, aby stanovila 
pravidla zajišťující účinnou 
interoperabilitu údajů, a zpřístupnila tak 
obsah zakoupený na platformě pro 
jakýkoli digitální nástroj bez ohledu na 
značku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. zdůrazňuje, že výzvy spojené s 
používáním umělé inteligence a 
souvisejících technologií mohou být 
překonány tak, že bude stanovena 
povinnost kvality údajů a že budou 
zavedeny požadavky na transparentnost a 
dohled s cílem umožnit veřejnosti a 
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orgánům posoudit dodržování práva Unie 
a základních práv; očekává návrhy 
Komise v návaznosti na její sdělení o 
Evropské strategii pro data1a s ohledem na 
sdílení datových sad;
_________________
1a COM(2020) 66 final, https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:5202
0DC0066&from=EN

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. dále vyzývá Komisi, aby ve velmi 
úzké spolupráci s členskými státy a 
zúčastněnými stranami zvážila vývoj 
ověřovacích mechanismů či systémů pro 
vydavatele, autory, tvůrce apod., které by 
jim pomáhaly ověřovat, jaký obsah mohou 
použít, a zjednodušily by určování toho, 
co je chráněno právy duševního 
vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. Zákaz toho, aby byl uživatel při 
využívání digitálních produktů nucen 
používat uzamčený ekosystém. Aby byla 
umožněna skutečná interoperabilita 
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údajů, digitální produkty musejí být v 
otevřených formátech, a umožňovat tak 
uživatelům vyexportovat své údaje do 
jiného digitálního prostředí.

Or. fr


