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Pakeitimas 1
Paul Tang

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą švietimo, kultūros ir 
audiovizualiniame sektoriuose turėtų būti 
gerbiamos pagrindinės teisės, laisvės ir 
vertybės, įtvirtintos ES sutartyse ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina Komisijos 
Baltąją knygą dėl dirbtinio intelekto ir 
ragina Komisiją įtraukti švietimo sektorių 
į didelę riziką keliančio dirbtinio intelekto 
naudojimo reguliavimo sistemą;

1. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą švietimo, kultūros ir 
audiovizualiniame sektoriuose, turi būti 
visapusiškai gerbiamos pagrindinės teisės, 
laisvės ir vertybės, įskaitant privatumą, 
asmens duomenų apsaugą, 
nediskriminavimą ir saviraiškos bei 
informacijos laisvę, įtvirtintos ES sutartyse 
ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje; šiuo atžvilgiu ragina Komisiją 
įgyvendinti prievolę užtikrinti dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų skaidrumą 
ir paaiškinamumą, sankcijas už tokių 
prievolių nevykdymą, žmogaus įsikišimo 
būtinybę, taip pat imtis kitų priemonių, 
pvz.: nepriklausomo audito ir specialaus 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, 
siekiant padėti laikytis reikalavimų ir 
užtikrinti jų vykdymą;

Or. en

Pakeitimas 2
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą švietimo, kultūros ir 
audiovizualiniame sektoriuose turėtų būti 
gerbiamos pagrindinės teisės, laisvės ir 
vertybės, įtvirtintos ES sutartyse ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina Komisijos 
Baltąją knygą dėl dirbtinio intelekto ir 
ragina Komisiją įtraukti švietimo sektorių į 

1. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą švietimo, kultūros ir 
audiovizualiniame sektoriuose turėtų būti 
gerbiamos pagrindinės teisės, laisvės ir 
vertybės, įtvirtintos ES sutartyse ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina Komisijos 
Baltąją knygą dėl dirbtinio intelekto ir 
ragina Komisiją įtraukti švietimo sektorių, 



PE652.492v01-00 4/39 AM\1206022LT.docx

LT

didelę riziką keliančio dirbtinio intelekto 
naudojimo reguliavimo sistemą;

apsiribojant didelės rizikos sritimis, į 
didelės rizikos dirbtinio intelekto 
taikomosioms programoms skirtą 
reguliavimo sistemą;

Or. en

Pakeitimas 3
Roberta Metsola

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą švietimo, kultūros ir 
audiovizualiniame sektoriuose turėtų būti 
gerbiamos pagrindinės teisės, laisvės ir 
vertybės, įtvirtintos ES sutartyse ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina Komisijos 
Baltąją knygą dėl dirbtinio intelekto ir 
ragina Komisiją įtraukti švietimo sektorių į 
didelę riziką keliančio dirbtinio intelekto 
naudojimo reguliavimo sistemą;

1. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą švietimo, kultūros ir 
audiovizualiniame sektoriuose turėtų būti 
gerbiamos pagrindinės teisės, laisvės ir 
vertybės, įtvirtintos ES sutartyse ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina Komisijos 
Baltąją knygą dėl dirbtinio intelekto ir 
ragina Komisiją apsvarstyti, ar įtraukti 
švietimo sektorių į būsimą didelės rizikos 
dirbtinio intelekto taikomosioms 
programoms skirtą reguliavimo sistemą;

Or. en

Pakeitimas 4
Bartosz Arłukowicz

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą švietimo, kultūros ir 
audiovizualiniame sektoriuose turėtų būti 
gerbiamos pagrindinės teisės, laisvės ir 
vertybės, įtvirtintos ES sutartyse ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina Komisijos 
Baltąją knygą dėl dirbtinio intelekto ir 

1. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą švietimo, kultūros ir 
audiovizualiniame sektoriuose privalo būti 
gerbiamos pagrindinės teisės, laisvės ir 
vertybės, įtvirtintos ES sutartyse ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina Komisijos 
Baltąją knygą dėl dirbtinio intelekto ir 
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ragina Komisiją įtraukti švietimo sektorių į 
didelę riziką keliančio dirbtinio intelekto 
naudojimo reguliavimo sistemą;

ragina Komisiją įtraukti švietimo sektorių į 
didelę riziką keliančio dirbtinio intelekto 
naudojimo reguliavimo sistemą;

Or. pl

Pakeitimas 5
Paul Tang

Nuomonės projektas
1 dalies 1 įtrauka (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– tokie nepriklausomi auditai turėtų 
būti atliekami kasmet, analogiškai kaip tai 
daroma finansų sektoriuje, siekiant ištirti, 
ar naudojamos dirbtinio intelekto 
taikomosios programos ir stabdžių bei 
atsvarų sistema atitinka nustatytus 
kriterijus ir ar juos prižiūri 
nepriklausoma priežiūros institucija, 
vykdanti pakankamą priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 6
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pripažįsta dirbtinio intelekto 
potencialą skatinti pokyčius kuriant vis 
veiksmingesnes švietimo priemones; 
ragina Komisiją pasiūlyti plataus užmojo 
ir labiau integruotą Europos švietimo 
darbotvarkę, kurioje būtų atsižvelgiama į 
dirbtiniu intelektu grindžiamą mokymąsi; 
pabrėžia, kad tinkamai apsaugant 
pagrindines teises ir kovojant su 
šališkumu dirbtiniu intelektu grindžiamas 
mokymasis gali padėti užtikrinti švietimą 
nepalankioje padėtyje esančioms 
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bendruomenėms, neįgaliesiems ir kitų 
kategorijų Europos piliečiams, 
neturintiems tinkamų galimybių gauti 
išsilavinimą, ir taip sukurti įtraukesnę 
visuomenę;

Or. en

Pakeitimas 7
Paul Tang

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad siekiant sparčiai 
plėtoti dirbtinį intelektą reikia stiprios ir 
perspektyvios teisės aktų sistemos, kad 
būtų apsaugoti asmens duomenys ir 
privatumas; todėl, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad visose dirbtinio intelekto 
taikomosiose programose turi būti 
visapusiškai paisoma Sąjungos duomenų 
apsaugos teisės aktų, t. y. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 
2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas)1a ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2002/58/EB 
(E. privatumas)1b, kuri šiuo metu 
persvarstoma, taip pat gerbiama 
saviraiškos laisvė ir nediskriminavimas;
_________________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
1b 2002 m. liepos 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva 
dėl privatumo ir elektroninių ryšių) 



AM\1206022LT.docx 7/39 PE652.492v01-00

LT

(OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Or. en

Pakeitimas 8
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
nauda turėtų būti dalijamasi su visų 
visuomenės dalių atstovais, nė vieno 
nepaliekant nuošalyje; atsižvelgdamas į 
tai, pabrėžia, kad kuriant ir plėtojant 
dirbtinio intelekto priemones reikia 
visapusiškai atsižvelgti į konkrečius 
pažeidžiamiausių kategorijų asmenų, pvz., 
vaikų, neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių ir 
kitų grupių, kurioms gresia atskirtis, 
poreikius;

Or. en

Pakeitimas 9
Paul Tang

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pažymi, kad dirbtinis intelektas 
dažnai naudojamas automatizuotiems 
sprendimų priėmimo algoritmams, 
siekiant platinti ir užsakyti naudotojams 
rodomą turinį, taip pat organizuoti jų 
asmeninius kanalus; pabrėžia, kad šie 
algoritmai, tai kaip jie veikia ir kaip 
užsako rodomą medžiagą, yra visiškai 
nežinomi naudotojams, dėl ko jie netenka 
pasirinkimo galimybių bei kontrolės, 
susidaro „informaciniai getai“ ir kyla 
nepasitikėjimas skaitmeninėmis 
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paslaugomis; ragina Komisiją reikalauti, 
kad dirbtinio intelekto taikomosios 
programos automatiškai siūlytų turinį 
neutralia tvarka, ir stiprinti naudotojų 
kontrolę, kad jie galėtų daryti poveikį 
standartiniu režimu matomam turiniui;

Or. en

Pakeitimas 10
Paul Tang

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad dirbtinis intelektas 
gali lemti šališkumą, taigi ir įvairių formų 
diskriminaciją; atsižvelgdamas į tai, 
primena, kad turi būti užtikrintos kiekvieno 
asmens teisės ir kad neturėtų būti 
leidžiamos dirbtinio intelekto iniciatyvos, 
lemiančios diskriminacinius procesus;

2. primena, kad dirbtinis intelektas 
gali lemti šališkumą, taigi ir įvairių formų 
diskriminaciją, pvz., diskriminaciją dėl 
lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar 
socialinės kilmės, genetinių bruožų, 
kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar 
kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei 
mažumai, turtinės padėties, gimimo, 
negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos; primena, kad turi būti 
užtikrintos kiekvieno asmens teisės ir kad 
dirbtinio intelekto iniciatyvos, lemiančios 
diskriminacinius procesus, turėtų būti 
griežtai uždraustos ir už jas turėtų būti 
taikomos sankcijos;

Or. en

Pakeitimas 11
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad dirbtinis intelektas 
gali lemti šališkumą, taigi ir įvairių formų 

2. primena, kad dirbtinis intelektas 
gali lemti šališkumą, taigi ir įvairių formų 
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diskriminaciją; atsižvelgdamas į tai, 
primena, kad turi būti užtikrintos kiekvieno 
asmens teisės ir kad neturėtų būti 
leidžiamos dirbtinio intelekto iniciatyvos, 
lemiančios diskriminacinius procesus;

diskriminaciją; atsižvelgdamas į tai, 
primena, kad turi būti užtikrintos kiekvieno 
asmens teisės ir kad neturėtų būti 
leidžiamos dirbtinio intelekto iniciatyvos, 
lemiančios diskriminacinius procesus; 
pabrėžia, kad naudojant dirbtinio 
intelekto technologijas turėtų būti 
siekiama nevykdyti jokio šališko 
profiliavimo tapatybės, rasės, amžiaus, 
odos spalvos, lyties arba seksualinės 
orientacijos ar negalios pagrindu;

Or. en

Pakeitimas 12
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad dirbtinis intelektas 
gali lemti šališkumą, taigi ir įvairių formų 
diskriminaciją; atsižvelgdamas į tai, 
primena, kad turi būti užtikrintos kiekvieno 
asmens teisės ir kad neturėtų būti 
leidžiamos dirbtinio intelekto iniciatyvos, 
lemiančios diskriminacinius procesus;

2. primena, kad dirbtinis intelektas 
gali lemti šališkumą, taigi ir įvairių formų 
diskriminaciją; atsižvelgdamas į tai, 
primena, kad turi būti užtikrintos kiekvieno 
asmens teisės ir kad neturėtų būti 
leidžiamos dirbtinio intelekto iniciatyvos, 
lemiančios diskriminacinius procesus; vis 
dėlto pažymi, kad dirbtinio intelekto 
iniciatyvos taip pat gali būti 
konstruktyviai naudojamos siekiant kovoti 
su tradicinių formų diskriminacija, 
įskaitant prieigos prie paslaugų trūkumą;

Or. en

Pakeitimas 13
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2. primena, kad dirbtinis intelektas 
gali lemti šališkumą, taigi ir įvairių formų 
diskriminaciją; atsižvelgdamas į tai, 
primena, kad turi būti užtikrintos kiekvieno 
asmens teisės ir kad neturėtų būti 
leidžiamos dirbtinio intelekto iniciatyvos, 
lemiančios diskriminacinius procesus;

2. primena, kad dirbtinis intelektas 
gali lemti šališkumą, taigi ir įvairių formų 
diskriminaciją, ypač tais atvejais, kai 
mokymo duomenys, naudojami 
mašininiam mokymuisi ir dirbtiniam 
intelektui, jau yra šališki, nes atspindi 
esamą diskriminaciją visuomenėje; 
atsižvelgdamas į tai, primena, kad turi būti 
užtikrintos kiekvieno asmens teisės ir kad 
neturėtų būti leidžiamos dirbtinio intelekto 
iniciatyvos, lemiančios diskriminacinius 
procesus;

Or. en

Pakeitimas 14
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją apsvarstyti, kaip 
būtų galima panaudoti dirbtinio intelekto 
iniciatyvas konkrečiai siekiant pagerinti 
neįgaliųjų gyvenimo kokybę ir galimybes 
naudotis paslaugomis, atsižvelgiant į ES 
prieinamumo akte nustatytus tikslus, ir 
sudaryti sąlygas didesnei įtraukčiai;

Or. en

Pakeitimas 15
Paul Tang

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad dirbtiniu intelektu 
grindžiamas švietimas suteikia daug 
įvairių galimybių, tačiau kartu kelia pavojų 
vienodoms galimybėms įgyti išsilavinimą 
ir mokymosi lygybei; ragina švietimo 

3. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
naudojimas švietimo srityje suteikia daug 
įvairių galimybių, pavyzdžiui, galimybę 
suprasti, kaip mokiniai mokosi, ir 
pasiūlyti jiems specialiai pritaikytas 
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sektoriuje dirbtinį intelektą naudoti 
nediskriminuojant; primena apie riziką ir 
diskriminaciją, atsiradusias dėl neseniai 
sukurtų dirbtinio intelekto priemonių, 
naudojamų priimant į mokyklas;

paslaugas, tačiau kartu kelia pavojų 
vienodoms galimybėms įgyti išsilavinimą, 
mokymosi lygybei ir inovacijoms; 
primena, kad nėra jokių amžiaus ribų 
dalyvauti švietimo programose; primena 
apie riziką ir diskriminaciją, atsiradusias 
dėl dirbtinio intelekto priemonių, 
naudojamų priimant į mokyklas; primena, 
kad, siekiant užtikrinti inovacijų 
pusiausvyrą, būtina užtikrinti vienodą 
prieigą prie duomenų; pažymi, kad kai 
kuriose valstybėse narėse yra didelė kelių 
privačių įmonių skverbtis į švietimo 
technologijų („EdTech“) rinką; pabrėžia, 
kad nepilnamečių (švietimo) duomenys 
yra griežtai saugomi pagal Bendrąjį 
duomenų apsaugos reglamentą, todėl 
sunku jais dalytis tarp šių privačių įmonių 
ir kitų (mokslinių tyrimų) subjektų ir jais 
galima dalytis tik visiškai anonimiškai; 
todėl ragina švietimo sektoriuje dirbtinį 
intelektą naudoti nediskriminuojant, 
griežtai užtikrinti duomenų apsaugos 
reglamento taikymą, parengti priemones 
konkurencijai „EdTech“ rinkoje užtikrinti 
ir viešąsias iniciatyvas bei pakankamą 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų ir 
viešųjų mokslinių tyrimų subjektų 
keitimosi duomenimis infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 16
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad dirbtiniu intelektu 
grindžiamas švietimas suteikia daug 
įvairių galimybių, tačiau kartu kelia 
pavojų vienodoms galimybėms įgyti 
išsilavinimą ir mokymosi lygybei; ragina 
švietimo sektoriuje dirbtinį intelektą 
naudoti nediskriminuojant; primena apie 

3. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
naudojimas švietimo srityje suteikia daug 
įvairių galimybių, įskaitant informuotumo 
apie potencialą ir riziką didinimą; 
atkreipia dėmesį į tai, kad, jei dirbtinis 
intelektas būtų taikomas patiems 
besimokantiems, kiltų pavojus vienodoms 
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riziką ir diskriminaciją, atsiradusias dėl 
neseniai sukurtų dirbtinio intelekto 
priemonių, naudojamų priimant į 
mokyklas;

galimybėms įgyti išsilavinimą ir mokymosi 
lygybei; ragina švietimo sektoriuje dirbtinį 
intelektą naudoti nediskriminuojant; 
primena apie riziką ir diskriminaciją, 
atsiradusias dėl neseniai sukurtų dirbtinio 
intelekto priemonių, naudojamų priimant į 
mokyklas, kurių naudojimas pagal 
Sąjungos duomenų apsaugos teisę būtų 
neteisėtas; primena, kad automatizuoti 
sprendimai dėl fizinių asmenų, pagrįsti 
profiliavimu, kai jie turi teisinį ar panašų 
poveikį, yra griežtai ribojami ir visada 
reikalaujama užtikrinti teisę į žmogaus 
įsikišimą ir paaiškinamumą pagal 
Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą; 
pabrėžia, kad to turėtų būti griežtai 
laikomasi, ypač švietimo sistemoje, kur 
priimami sprendimai dėl ateities 
galimybių;

Or. en

Pakeitimas 17
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad dirbtiniu intelektu 
grindžiamas švietimas suteikia daug įvairių 
galimybių, tačiau kartu kelia pavojų 
vienodoms galimybėms įgyti išsilavinimą 
ir mokymosi lygybei; ragina švietimo 
sektoriuje dirbtinį intelektą naudoti 
nediskriminuojant; primena apie riziką ir 
diskriminaciją, atsiradusias dėl neseniai 
sukurtų dirbtinio intelekto priemonių, 
naudojamų priimant į mokyklas;

3. pažymi, kad dirbtiniu intelektu 
grindžiamas švietimas suteikia daug įvairių 
galimybių, tačiau kartu kelia pavojų 
vienodoms galimybėms įgyti išsilavinimą 
ir mokymosi lygybei; reiškia susirūpinimą 
dėl to, kad kai kuriuose Europos Sąjungos 
regionuose trūksta telekomunikacijų 
infrastruktūros, o tai riboja interneto 
prieinamumą, ir ragina Komisiją dėti 
nuolatines pastangas gerinti 
telekomunikacijų infrastruktūrą, ypač 
viešojo švietimo sektoriuje; ragina 
švietimo sektoriuje dirbtinį intelektą 
naudoti nediskriminuojant; primena apie 
riziką ir diskriminaciją, atsiradusias dėl 
neseniai sukurtų dirbtinio intelekto 
priemonių, naudojamų priimant į 
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mokyklas;

Or. en

Pakeitimas 18
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad dirbtiniu intelektu 
grindžiamas švietimas suteikia daug įvairių 
galimybių, tačiau kartu kelia pavojų 
vienodoms galimybėms įgyti išsilavinimą 
ir mokymosi lygybei; ragina švietimo 
sektoriuje dirbtinį intelektą naudoti 
nediskriminuojant; primena apie riziką ir 
diskriminaciją, atsiradusias dėl neseniai 
sukurtų dirbtinio intelekto priemonių, 
naudojamų priimant į mokyklas;

3. pažymi, kad dirbtiniu intelektu 
grindžiamas švietimas suteikia daug įvairių 
galimybių, tačiau kartu kelia pavojų 
vienodoms galimybėms įgyti išsilavinimą 
ir mokymosi lygybei; ragina švietimo 
sektoriuje dirbtinį intelektą naudoti 
nediskriminuojant; atkreipia dėmesį į tai, 
kad lygybė ir įtrauktis yra pagrindinės 
vertybės, į kurias reikia tinkamai 
atsižvelgti rengiant dirbtinio intelekto 
politikos strategijas švietimo srityje; 
primena apie riziką ir diskriminaciją, 
atsiradusias dėl neseniai sukurtų dirbtinio 
intelekto priemonių, naudojamų priimant į 
mokyklas; primena, kad švietimo ir 
informuotumo apie dirbtinio intelekto 
technologijas ir jų galimą poveikį 
didinimas sustiprins mūsų visuomenės 
atsparumą ir padės apsaugoti pagrindines 
teises;

Or. en

Pakeitimas 19
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad dirbtiniu intelektu 
grindžiamas švietimas suteikia daug įvairių 
galimybių, tačiau kartu kelia pavojų 

3. pažymi, kad dirbtiniu intelektu 
grindžiamas švietimas suteikia daug įvairių 
galimybių, tačiau kartu kelia pavojų 
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vienodoms galimybėms įgyti išsilavinimą 
ir mokymosi lygybei; ragina švietimo 
sektoriuje dirbtinį intelektą naudoti 
nediskriminuojant; primena apie riziką ir 
diskriminaciją, atsiradusias dėl neseniai 
sukurtų dirbtinio intelekto priemonių, 
naudojamų priimant į mokyklas;

vienodoms galimybėms įgyti išsilavinimą 
ir mokymosi lygybei; ragina švietimo 
sektoriuje dirbtinį intelektą naudoti 
nediskriminuojant; primena apie riziką ir 
diskriminaciją, atsiradusias dėl neseniai 
sukurtų dirbtinio intelekto priemonių, 
naudojamų priimant į mokyklas; pabrėžia, 
kad svarbu bendradarbiauti su dirbtinio 
intelekto technologijų tiekėjais siekiant 
pašalinti nuolatines spragas, kurios 
sudaro palankesnes sąlygas 
diskriminacijai;

Or. en

Pakeitimas 20
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad dirbtiniu intelektu 
grindžiamas švietimas suteikia daug įvairių 
galimybių, tačiau kartu kelia pavojų 
vienodoms galimybėms įgyti išsilavinimą 
ir mokymosi lygybei; ragina švietimo 
sektoriuje dirbtinį intelektą naudoti 
nediskriminuojant; primena apie riziką ir 
diskriminaciją, atsiradusias dėl neseniai 
sukurtų dirbtinio intelekto priemonių, 
naudojamų priimant į mokyklas;

3. pažymi, kad dirbtiniu intelektu 
grindžiamas švietimas suteikia daug įvairių 
galimybių, tačiau kartu kelia pavojų 
vienodoms galimybėms įgyti išsilavinimą 
ir mokymosi lygybei; ragina švietimo 
sektoriuje dirbtinį intelektą naudoti 
nediskriminuojant; ragina nepervertinti 
atotrūkio tarp lyčių skaitmeninių įgūdžių 
srityje ir imtis priemonių jam pašalinti; 
primena apie riziką ir diskriminaciją, 
atsiradusias dėl neseniai sukurtų dirbtinio 
intelekto priemonių, naudojamų priimant į 
mokyklas;

Or. en

Pakeitimas 21
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad dirbtiniu intelektu 
grindžiamas švietimas suteikia daug įvairių 
galimybių, tačiau kartu kelia pavojų 
vienodoms galimybėms įgyti išsilavinimą 
ir mokymosi lygybei; ragina švietimo 
sektoriuje dirbtinį intelektą naudoti 
nediskriminuojant; primena apie riziką ir 
diskriminaciją, atsiradusias dėl neseniai 
sukurtų dirbtinio intelekto priemonių, 
naudojamų priimant į mokyklas;

3. pažymi, kad dirbtiniu intelektu 
grindžiamas švietimas suteikia daug įvairių 
galimybių, tačiau kartu kelia pavojų 
vienodoms galimybėms įgyti išsilavinimą 
ir mokymosi lygybei vis jaunesnio 
amžiaus asmenims, esantiems 
pažeidžiamoje ir istoriškai nepalankioje 
padėtyje; ragina švietimo sektoriuje 
dirbtinį intelektą naudoti 
nediskriminuojant; primena apie riziką ir 
diskriminaciją, atsiradusias dėl neseniai 
sukurtų dirbtinio intelekto priemonių, 
naudojamų priimant į mokyklas;

Or. en

Pakeitimas 22
Bartosz Arłukowicz

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad dirbtiniu intelektu 
grindžiamas švietimas suteikia daug įvairių 
galimybių, tačiau kartu kelia pavojų 
vienodoms galimybėms įgyti išsilavinimą 
ir mokymosi lygybei; ragina švietimo 
sektoriuje dirbtinį intelektą naudoti 
nediskriminuojant; primena apie riziką ir 
diskriminaciją, atsiradusias dėl neseniai 
sukurtų dirbtinio intelekto priemonių, 
naudojamų priimant į mokyklas;

3. pažymi, kad dirbtiniu intelektu 
grindžiamas švietimas suteikia daug įvairių 
galimybių, ypač dėl to, kad sukuria 
palankias sąlygas naudotis informacija ir 
taip pat pagerina paieškos metodus; ragina 
švietimo sektoriuje dirbtinį intelektą 
naudoti nediskriminuojant; primena apie 
riziką ir diskriminaciją, atsiradusias dėl 
neseniai sukurtų dirbtinio intelekto 
priemonių, ir ragina jas nedelsiant 
ištaisyti;

Or. pl

Pakeitimas 23
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
gali atkurti ir paaštrinti diskriminacinius 
procesus; prašo, kad kuriant ir palaikant 
dirbtinį intelektą šiai problemai būtų 
skiriamas ypatingas dėmesys; pripažįsta, 
jog būtina užtikrinti, kad darbo grupės, 
projektuojančios, vystančios, 
testuojančios ir prižiūrinčios, diegiančios 
ir įsigyjančios dirbtinio intelekto sistemas, 
atsižvelgtų į paskirčių ir visuomenės 
apskritai įvairovę, taip pat kad jos būtų 
įvairiapusės lyties, kultūros ir amžiaus 
požiūriais, siekiant atspindėti visus 
esminius visuomenės aspektus ir išvengti 
išankstinio nusistatymo;

Or. en

Pakeitimas 24
Tudor Ciuhodaru

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į tai, kad 
skaitmeninėmis technologijomis ir jų 
naudojimu galima sumažinti atotrūkį tarp 
privilegijuotų ir nepalankiomis 
socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis 
augančių mokinių, suteikiant jiems 
prieigą prie tinkamų mokymosi 
galimybių;

Or. ro

Pakeitimas 25
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad dirbtinio intelekto 
iniciatyvomis galima papildyti tradicinius 
mokymo metodus, ir pabrėžia, kad svarbu 
mokyti mokytojus ir pedagogus, ypač 
atsakingus už nepilnamečius moksleivius, 
tinkamai taikyti dirbtinį intelektą švietimo 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 26
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad reikia tinkamai 
įvertinti švietimo sektoriuje naudojamas 
dirbtinio intelekto priemones, siekiant 
nustatyti galimą šių priemonių poveikį 
vaikų teisėms;

Or. en

Pakeitimas 27
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pažymi, kad technologijų 
pramonėje veikia daug spartuolių, 
dirbančių dirbtinio intelekto srityje ir 
kuriančių dirbtinio intelekto 
technologijas; pabrėžia, kad mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ) reikės 
papildomos paramos siekiant užtikrinti, 
kad jų veikla atitiktų duomenų apsaugos 
teisės aktus ir Europos duomenų 
apsaugos standartus, nes dėl jų dydžio 
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joms tenka neproporcinga reguliavimo 
našta;

Or. en

Pakeitimas 28
Tudor Ciuhodaru

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pažymi, kad, nors dėl dirbtinio 
intelekto atsirado naujų karjeros 
galimybių, vis dar labai trūksta įgūdžių; 
todėl palankiai vertina Komisijos 
veiksmus įtraukti visus į dirbtinio 
intelekto kūrimo procesą, įskaitant kuo 
daugiau moterų ir neįgaliųjų, ir skatinti 
jaunimą domėtis dirbtiniu intelektu, 
studijuoti su dirbtiniu intelektu susijusius 
dalykus papildomai prie tų dalykų, kurie 
yra susiję su jų karjeros siekiais;

Or. ro

Pakeitimas 29
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina Komisijos planą 
atnaujinti Skaitmeninio švietimo veiksmų 
planą siekiant geriau panaudoti 
duomenimis ir dirbtiniu intelektu 
grindžiamas technologijas, kad švietimo 
sistemos būtų pritaikytos skaitmeniniam 
amžiui; pabrėžia, kad plačiosios 
visuomenės informuotumas apie dirbtinį 
intelektą visais lygmenimis, įskaitant 
informuotumą apie dirbtinio intelekto 

4. palankiai vertina Komisijos planą 
atnaujinti Skaitmeninio švietimo veiksmų 
planą, kuriuo siekiama švietimo sistemas 
pritaikyti skaitmeniniam amžiui, geriau 
panaudojant duomenis ir gerinant 
švietimą duomenimis ir dirbtiniu intelektu 
grindžiamų technologijų klausimais; 
pabrėžia, kad tai svarbus aspektas siekiant 
užtikrinti didesnį visuomenės 
informuotumą apie dirbtinį intelektą visais 
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keliamą riziką, susijusią su privatumu ir 
šališkumu, yra būtinas, kad visi būtų 
pasirengę priimti informacija pagrįstus 
sprendimus;

lygmenimis, įskaitant informuotumą apie 
dirbtinio intelekto riziką, susijusią su 
privatumu ir šališkumu, nes tai labai 
svarbu, kad visuomenė galėtų priimti 
informacija pagrįstus sprendimus; ragina 
Komisiją ir valstybes nares įtraukti tai į 
švietimo veiksmų planus ir programas, 
kuriomis remiamas menas, siekiant 
parodyti dirbtinio intelekto keliamą riziką 
ir šališkumą;

Or. en

Pakeitimas 30
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina Komisijos planą 
atnaujinti Skaitmeninio švietimo veiksmų 
planą siekiant geriau panaudoti 
duomenimis ir dirbtiniu intelektu 
grindžiamas technologijas, kad švietimo 
sistemos būtų pritaikytos skaitmeniniam 
amžiui; pabrėžia, kad plačiosios 
visuomenės informuotumas apie dirbtinį 
intelektą visais lygmenimis, įskaitant 
informuotumą apie dirbtinio intelekto 
keliamą riziką, susijusią su privatumu ir 
šališkumu, yra būtinas, kad visi būtų 
pasirengę priimti informacija pagrįstus 
sprendimus;

4. palankiai vertina Komisijos planą 
atnaujinti Skaitmeninio švietimo veiksmų 
planą siekiant geriau panaudoti 
duomenimis ir dirbtiniu intelektu 
grindžiamas technologijas, kad švietimo 
sistemos būtų pritaikytos skaitmeniniam 
amžiui; pabrėžia, kad plačiosios 
visuomenės informuotumas apie dirbtinį 
intelektą visais lygmenimis, įskaitant 
informuotumą apie dirbtinio intelekto 
keliamą riziką, susijusią su privatumu ir 
šališkumu, yra būtinas, kad visi būtų 
pasirengę priimti informacija pagrįstus 
sprendimus; šiuo atžvilgiu atkreipia 
dėmesį į tai, kaip svarbu užtikrinti, kad 
dirbtinis intelektas taptų aiškesnis, 
suprantamesnis ir skaidresnis siekiant 
užtikrinti dirbtiniu intelektu grindžiamų 
technologijų veiksmingumą, naudingumą 
ir nešališkumą;

Or. en

Pakeitimas 31
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
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Arza

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina Komisijos planą 
atnaujinti Skaitmeninio švietimo veiksmų 
planą siekiant geriau panaudoti 
duomenimis ir dirbtiniu intelektu 
grindžiamas technologijas, kad švietimo 
sistemos būtų pritaikytos skaitmeniniam 
amžiui; pabrėžia, kad plačiosios 
visuomenės informuotumas apie dirbtinį 
intelektą visais lygmenimis, įskaitant 
informuotumą apie dirbtinio intelekto 
keliamą riziką, susijusią su privatumu ir 
šališkumu, yra būtinas, kad visi būtų 
pasirengę priimti informacija pagrįstus 
sprendimus;

4. palankiai vertina Komisijos planą 
atnaujinti Skaitmeninio švietimo veiksmų 
planą siekiant geriau panaudoti 
duomenimis ir dirbtiniu intelektu 
grindžiamas technologijas, kad švietimo 
sistemos būtų pritaikytos skaitmeniniam 
amžiui; pabrėžia, kad plačiosios 
visuomenės informuotumas apie dirbtinį 
intelektą visais lygmenimis, įskaitant 
informuotumą apie dirbtinio intelekto 
keliamą riziką, susijusią su privatumu ir 
šališkumu, yra būtinas, kad visi būtų 
pasirengę priimti informacija pagrįstus 
sprendimus; primena, kad visuomenės, 
ypač vaikų ir pažeidžiamų žmonių, 
švietimas siekiant užtikrinti tinkamus 
įgūdžius turėtų būti laikomas būtina 
sąlyga prieš plačiai naudojant dirbtinį 
intelektą;

Or. en

Pakeitimas 32
Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina Komisijos planą 
atnaujinti Skaitmeninio švietimo veiksmų 
planą siekiant geriau panaudoti 
duomenimis ir dirbtiniu intelektu 
grindžiamas technologijas, kad švietimo 
sistemos būtų pritaikytos skaitmeniniam 
amžiui; pabrėžia, kad plačiosios 
visuomenės informuotumas apie dirbtinį 
intelektą visais lygmenimis, įskaitant 
informuotumą apie dirbtinio intelekto 
keliamą riziką, susijusią su privatumu ir 

4. palankiai vertina Komisijos planą 
atnaujinti Skaitmeninio švietimo veiksmų 
planą siekiant geriau panaudoti 
duomenimis ir dirbtiniu intelektu 
grindžiamas technologijas ir ragina 
Komisiją, valstybes nares ir kitus viešojo 
ir privačiojo sektorių suinteresuotuosius 
subjektus glaudžiai bendradarbiauti 
vykdant būtinas švietimo sektoriaus 
reformas, kad švietimo sistemos būtų 
pritaikytos skaitmeniniam amžiui; 
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šališkumu, yra būtinas, kad visi būtų 
pasirengę priimti informacija pagrįstus 
sprendimus;

pabrėžia, kad plačiosios visuomenės 
informuotumas apie dirbtinį intelektą visais 
lygmenimis, įskaitant informuotumą apie 
dirbtinio intelekto keliamą riziką, susijusią 
su privatumu ir šališkumu, yra būtinas, kad 
visi būtų pasirengę priimti informacija 
pagrįstus sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 33
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. palankiai vertina tai, kad Komisija 
daug dėmesio skiria aukšto lygio 
įgūdžiams, ir dar kartą pabrėžia 
pagrindinių įgūdžių svarbą; palankiai 
vertina būsimą Įgūdžių darbotvarkės 
atnaujinimą atsižvelgiant į tai, kad ES 
skaitmeninė transformacija yra naudinga 
visiems; ragina Komisiją paaiškinti su 
skaitmeniniais įgūdžiais susijusių 
dirbtinio intelekto įgūdžių apibrėžtį; 
pabrėžia, kad svarbu įvairinti technologijų 
sektorių ir skatinti moksleivius, ypač 
mergaites, lankyti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
kursus;

Or. en

Pakeitimas 34
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad naujos kartos 
skaitmeninė infrastruktūra ir interneto 
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aprėptis yra strategiškai svarbios 
užtikrinant dirbtiniu intelektu pagrįstą 
Europos Sąjungos piliečių švietimą; 
atsižvelgdamas į COVID-19 krizę, ragina 
Komisiją parengti strategiją dėl Europos 
5G, kuri užtikrintų Europos strateginį 
atsparumą ir leistų nepriklausyti nuo 
technologijų iš valstybių, kurios nesiremia 
mūsų vertybėmis;

Or. en

Pakeitimas 35
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad reikia skubiai 
užtikrinti pagrindinius skaitmeninius 
įgūdžius visiems Europos Sąjungos 
piliečiams, sudarant vienodas socialines ir 
ekonomines galimybes, vengiant lyčių 
nelygybės, spartinant perėjimą prie 
skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės ir 
didinant Europos atsparumą krizėms;

Or. en

Pakeitimas 36
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad dirbtinis intelektas 
gali daryti ypač didelį poveikį duomenų 
apsaugai ir privatumui; gina Bendrajame 
duomenų apsaugos reglamente nustatytus 
principus kaip pagrindinius dirbtinio 
intelekto diegimo principus; ragina 

5. primena, kad dirbtinis intelektas 
gali daryti ypač didelį poveikį duomenų 
apsaugai ir privatumui; gina Bendrajame 
duomenų apsaugos reglamente nustatytus 
principus kaip pagrindinius dirbtinio 
intelekto diegimo principus; ragina 
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užtikrinti didesnę apsaugą ir apsaugos 
priemones švietimo sektoriuje, kai tai 
susiję su vaikų duomenimis;

užtikrinti didesnę apsaugą ir apsaugos 
priemones švietimo sektoriuje, kai tai 
susiję su vaikų duomenimis; primena, kad 
vaikai yra pažeidžiama visuomenės grupė, 
kuriai turi būti skiriamas ypatingas 
dėmesys ir apsauga; yra tvirtai įsitikinęs, 
kad dirbtinio intelekto technologijos kelia 
pavojų, ypač mokinių ir mokytojų 
asmeninių duomenų rinkimo atžvilgiu, o 
tai gali pažeisti jų žmogaus teises; todėl 
rekomenduoja, kad garso ir vaizdo 
įrašymo ir stebėjimo prietaisai mokyklose 
nebūtų naudojami duomenims rinkti su 
dirbtiniu intelektu susijusiais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 37
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad dirbtinis intelektas 
gali daryti ypač didelį poveikį duomenų 
apsaugai ir privatumui; gina Bendrajame 
duomenų apsaugos reglamente nustatytus 
principus kaip pagrindinius dirbtinio 
intelekto diegimo principus; ragina 
užtikrinti didesnę apsaugą ir apsaugos 
priemones švietimo sektoriuje, kai tai 
susiję su vaikų duomenimis;

5. primena, kad dirbtinis intelektas 
gali daryti ypač didelį poveikį duomenų 
apsaugai ir privatumui; gina Bendrajame 
duomenų apsaugos reglamente nustatytus 
principus kaip pagrindinius dirbtinio 
intelekto diegimo principus; ragina 
užtikrinti didesnę apsaugą ir apsaugos 
priemones švietimo sektoriuje, kai tai 
susiję su vaikų duomenimis; ragina 
Komisiją padėti valstybėms narėms rengti 
informuotumo didinimo ir informavimo 
kampanijas, kurios galėtų padėti tėvams 
geriau suprasti, kaip jų vaikų duomenys 
naudojami ir tvarkomi įvairiais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 38
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad dirbtinis intelektas 
gali daryti ypač didelį poveikį duomenų 
apsaugai ir privatumui; gina Bendrajame 
duomenų apsaugos reglamente nustatytus 
principus kaip pagrindinius dirbtinio 
intelekto diegimo principus; ragina 
užtikrinti didesnę apsaugą ir apsaugos 
priemones švietimo sektoriuje, kai tai 
susiję su vaikų duomenimis;

5. primena, kad dirbtinis intelektas 
gali daryti ypač didelį poveikį duomenų 
apsaugai ir privatumui; atkreipia dėmesį 
į Bendrajame duomenų apsaugos 
reglamente nustatytus principus kaip 
privalomus dirbtinio intelekto diegimo 
principus; ragina užtikrinti didesnę apsaugą 
ir apsaugos priemones švietimo sektoriuje, 
kai tai susiję su vaikų duomenimis;

Or. en

Pakeitimas 39
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pripažįsta grėsmę, kurią 
užimtumui gali kelti automatizavimas ir 
dirbtinis intelektas, ir pakartoja, kad 
pirmenybę būtina teikti darbo vietų 
išsaugojimui, visų pirma švietimo, 
kultūros ir kūrybos sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 40
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Europos Komisiją 
atsižvelgti į duomenų vaidmenį sutelkiant 
įtaką rinkoje atliekant konkurencijos 
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vertinimus, įskaitant sprendimus dėl 
antimonopolinių taisyklių ir susijungimų;

Or. en

Pakeitimas 41
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia užtikrinti 
dirbtinio intelekto algoritmų 
paaiškinamumą ir galimybę atlikti 
žmogaus vykdomą patikrinimą bei tinkamą 
procesą, įskaitant teisę apskųsti, ypač 
sprendimus, priimtus remiantis viešosios 
valdžios prerogatyvomis;

6. pabrėžia, kad reikia užtikrinti 
dirbtinio intelekto algoritmų 
paaiškinamumą ir galimybę atlikti 
žmogaus vykdomą patikrinimą bei tinkamą 
procesą, įskaitant teisę apskųsti, ypač 
sprendimus, priimtus remiantis viešosios 
valdžios prerogatyvomis; primygtinai 
ragina Komisiją užtikrinti, jog būtų 
įdiegtos sistemos ir metodai tam, kad būtų 
galima patikrinti algoritmą ir pasinaudoti 
taisomosiomis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 42
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia užtikrinti 
dirbtinio intelekto algoritmų 
paaiškinamumą ir galimybę atlikti 
žmogaus vykdomą patikrinimą bei tinkamą 
procesą, įskaitant teisę apskųsti, ypač 
sprendimus, priimtus remiantis viešosios 
valdžios prerogatyvomis;

6. pabrėžia, kad reikia užtikrinti 
dirbtinio intelekto algoritmų 
paaiškinamumą ir galimybę atlikti 
žmogaus vykdomą patikrinimą bei tinkamą 
procesą, įskaitant teisę apskųsti, ypač 
sprendimus, priimtus remiantis viešosios 
valdžios prerogatyvomis; pažymi, kad į 
sąlygas visada turėtų būti įtrauktos 
Bendrijos gairės ir apeliacijos procedūra;
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Or. en

Pakeitimas 43
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia užtikrinti 
dirbtinio intelekto algoritmų 
paaiškinamumą ir galimybę atlikti 
žmogaus vykdomą patikrinimą bei tinkamą 
procesą, įskaitant teisę apskųsti, ypač 
sprendimus, priimtus remiantis viešosios 
valdžios prerogatyvomis;

6. pabrėžia, kad reikia užtikrinti 
dirbtiniu intelektu paremtų automatizuotų 
individualių sprendimų paaiškinamumą ir 
galimybę atlikti žmogaus vykdomą 
patikrinimą, žmogaus įsikišimą bei 
tinkamą procesą, įskaitant teisę apskųsti, 
ypač sprendimus (tačiau vien jais 
neapsiribojant), priimtus remiantis 
viešosios valdžios prerogatyvomis, kaip tai 
numatyta Bendrajame duomenų apsaugos 
reglamente (BDAR);

Or. en

Pakeitimas 44
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia užtikrinti 
dirbtinio intelekto algoritmų 
paaiškinamumą ir galimybę atlikti 
žmogaus vykdomą patikrinimą bei tinkamą 
procesą, įskaitant teisę apskųsti, ypač 
sprendimus, priimtus remiantis viešosios 
valdžios prerogatyvomis;

6. pabrėžia, kad reikia užtikrinti 
visišką dirbtinio intelekto algoritmų 
paaiškinamumą, skaidrumą ir galimybę 
atlikti žmogaus vykdomą patikrinimą bei 
tinkamą procesą, įskaitant teisę apskųsti, 
ypač sprendimus, priimtus remiantis 
viešosios valdžios prerogatyvomis;

Or. en
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Pakeitimas 45
Paul Tang

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia užtikrinti 
dirbtinio intelekto algoritmų 
paaiškinamumą ir galimybę atlikti 
žmogaus vykdomą patikrinimą bei tinkamą 
procesą, įskaitant teisę apskųsti, ypač 
sprendimus, priimtus remiantis viešosios 
valdžios prerogatyvomis;

6. pabrėžia, kad reikia užtikrinti 
visišką dirbtinio intelekto algoritmų 
skaidrumą bei paaiškinamumą ir galimybę 
atlikti žmogaus vykdomą patikrinimą bei 
tinkamą procesą, įskaitant teisę apskųsti, 
ypač sprendimus, priimtus remiantis 
viešosios valdžios prerogatyvomis;

Or. en

Pakeitimas 46
Tudor Ciuhodaru

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad kasdienės 
skaitmeninių duomenų, kuriuos 
daugiausia sukuria nesuprantami 
algoritmai, naudojimo rizika yra 
akivaizdi, dėl to tiek suaugusieji, tiek 
jaunimas tampa pažeidžiami dėl žalingo 
turinio internete; pažymi, kad labiau nei 
bet kada interneto aplinkoje reikalingas 
kritinis mąstymas ir gebėjimas veikti, 
pasitelkiant įgūdžius ir pasitikėjimą;

Or. ro

Pakeitimas 47
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją įvertinti riziką, 
kurią kelia dirbtinis intelektas, padėdamas 
skleisti dezinformaciją skaitmeninėje 
aplinkoje, ir pasiūlyti rekomendacijas, be 
kita ko, dėl veiksmų prieš bet kokias 
dirbtiniu intelektu grindžiamas grėsmes 
laisviems ir sąžiningiems rinkimams ir 
demokratijai;

7. ragina Komisiją įvertinti riziką, 
kurią kelia dirbtinis intelektas, padėdamas 
skleisti dezinformaciją skaitmeninėje 
aplinkoje, ir pasiūlyti rekomendacijas, be 
kita ko, dėl veiksmų prieš bet kokias 
dirbtiniu intelektu grindžiamas grėsmes 
laisviems ir sąžiningiems rinkimams ir 
demokratijai. Pabrėžia, kad dirbtinis 
intelektas taip pat įtraukiamas skleidžiant 
dezinformaciją apie Covid-19 pandemiją. 
Ragina Komisiją parengti 
reglamentavimo sistemą, pagal kurią 
nebūtų cenzūruojamas socialinių tinklų 
naudotojų įkeltas individualus turinys, o 
būtų nagrinėjami būdai, kuriais 
turinio moderavimo algoritmai yra 
optimizuojami, siekiant įtraukti jų 
naudotojus. Yra labai susirūpinęs dėl to, 
kad toks optimizavimas palankus turiniui, 
kuris yra skandalingesnis ir sukelia 
daugiau emocijų, taigi sudaro 
nepalankias sąlygas teisingam ir 
objektyviam turiniui;

Or. en

Pakeitimas 48
Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją įvertinti riziką, 
kurią kelia dirbtinis intelektas, padėdamas 
skleisti dezinformaciją skaitmeninėje 
aplinkoje, ir pasiūlyti rekomendacijas, be 
kita ko, dėl veiksmų prieš bet kokias 
dirbtiniu intelektu grindžiamas grėsmes 
laisviems ir sąžiningiems rinkimams ir 
demokratijai;

7. ragina Komisiją įvertinti riziką, 
kurią kelia dirbtinis intelektas, padėdamas 
skleisti dezinformaciją ir sintetinę vaizdo 
sankaitą skaitmeninėje aplinkoje

Or. en
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Pakeitimas 49
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją įvertinti riziką, 
kurią kelia dirbtinis intelektas, padėdamas 
skleisti dezinformaciją skaitmeninėje 
aplinkoje, ir pasiūlyti rekomendacijas, be 
kita ko, dėl veiksmų prieš bet kokias 
dirbtiniu intelektu grindžiamas grėsmes 
laisviems ir sąžiningiems rinkimams ir 
demokratijai;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad dirbtinis 
intelektas gali atlikti svarbų vaidmenį 
sparčiai skleidžiant dezinformaciją. Šiame 
kontekste ragina Komisiją įvertinti riziką, 
kurią kelia dirbtinis intelektas, padėdamas 
skleisti dezinformaciją skaitmeninėje 
aplinkoje, ir pasiūlyti rekomendacijas, be 
kita ko, dėl veiksmų prieš bet kokias 
dirbtiniu intelektu grindžiamas grėsmes 
laisviems ir sąžiningiems rinkimams ir 
demokratijai;

Or. en

Pakeitimas 50
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad taip pat reikia atlikti 
vertinimą siekiant nustatyti, kaip dirbtinis 
intelektas gali būti naudojamas kovojant 
su dezinformacija, atsižvelgiant į tai, kad 
melagingų naujienų kūrimo technologija 
taip pat gali būti naudojama joms aptikti;

Or. en

Pakeitimas 51
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
priemonės gali padėti kovoti su neteisėtu 
turiniu internete, tačiau, prieš priimant 
Skaitmeninių paslaugų aktą, kurio tikimasi 
šių metų pabaigoje, primygtinai primena, 
kad tokiomis priemonėmis visada turėtų 
būti gerbiamos pagrindinės teisės, ypač 
saviraiškos laisvė, ir jomis neturėtų būti 
skatinama bendra interneto stebėsena;

8. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
priemonės gali padėti kovoti su neteisėtu 
turiniu internete, tačiau, prieš priimant 
Skaitmeninių paslaugų aktą, kurio tikimasi 
šių metų pabaigoje, primygtinai primena, 
kad tokiomis priemonėmis visada turėtų 
būti gerbiamos pagrindinės teisės, ypač 
saviraiškos laisvė, ir jomis neturėtų būti 
skatinama bendra interneto stebėsena. 
Pabrėžia, kad algoritmai turėtų būti 
naudojami tik kaip turinio moderavimo 
žymėjimo mechanizmas, prižiūrint 
žmogui, nes dirbtinis intelektas negali 
patikimai atskirti teisėto, neteisėto ir 
žalingo turinio;

Or. en

Pakeitimas 52
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
priemonės gali padėti kovoti su neteisėtu 
turiniu internete, tačiau, prieš priimant 
Skaitmeninių paslaugų aktą, kurio tikimasi 
šių metų pabaigoje, primygtinai primena, 
kad tokiomis priemonėmis visada turėtų 
būti gerbiamos pagrindinės teisės, ypač 
saviraiškos laisvė, ir jomis neturėtų būti 
skatinama bendra interneto stebėsena;

8. pažymi, kad dirbtinio 
intelekto priemonės jau šiuo metu 
naudojamos kovojant su neteisėtu turiniu 
internete, tačiau, rezultatai dar nėra 
aiškūs. Prieš priimant Skaitmeninių 
paslaugų aktą, kurio tikimasi šių metų 
pabaigoje, primygtinai primena, kad 
tokiomis priemonėmis visada turėtų būti 
gerbiamos pagrindinės teisės, ypač 
saviraiškos laisvė, ir jomis neturėtų būti 
skatinama nei bendra prievolė stebėti 
internetą, nei bendra prievolė aktyviai 
ieškoti faktų ar aplinkybių, rodančių 
neteisėtą veiklą;

Or. en
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Pakeitimas 53
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
priemonės gali padėti kovoti su neteisėtu 
turiniu internete, tačiau, prieš priimant 
Skaitmeninių paslaugų aktą, kurio tikimasi 
šių metų pabaigoje, primygtinai primena, 
kad tokiomis priemonėmis visada turėtų 
būti gerbiamos pagrindinės teisės, ypač 
saviraiškos laisvė, ir jomis neturėtų būti 
skatinama bendra interneto stebėsena;

8. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
priemonės gali padėti kovoti su neteisėtu 
turiniu internete, tačiau, prieš priimant 
Skaitmeninių paslaugų aktą, kurio tikimasi 
šių metų pabaigoje, primygtinai primena, 
kad tokiomis priemonėmis visada turėtų 
būti gerbiamos pagrindinės teisės, ypač 
saviraiškos laisvė, ir jomis neturėtų būti 
skatinama bendra interneto stebėsena, nei 
švietimo, žurnalistikos, meno ar mokslinių 
tyrimų tikslais platinamos medžiagos 
pašalinimas;

Or. en

Pakeitimas 54
Paul Tang

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
priemonės gali padėti kovoti su neteisėtu 
turiniu internete, tačiau, prieš priimant 
Skaitmeninių paslaugų aktą, kurio tikimasi 
šių metų pabaigoje, primygtinai primena, 
kad tokiomis priemonėmis visada turėtų 
būti gerbiamos pagrindinės teisės, ypač 
saviraiškos laisvė, ir jomis neturėtų būti 
skatinama bendra interneto stebėsena;

8. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
priemonės gali padėti kovoti su neteisėtu 
turiniu internete, siekiant išlaikyti principą 
„kas neteisėta ne internete, yra neteisėta 
ir internete“, tačiau, prieš priimant 
Skaitmeninių paslaugų aktą, kurio tikimasi 
šių metų pabaigoje, primygtinai primena, 
kad tokiomis priemonėmis visada turėtų 
būti gerbiamos pagrindinės teisės, ypač 
saviraiškos laisvė, ir jomis neturėtų būti 
skatinama bendra interneto stebėsena,

Or. en
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Pakeitimas 55
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
priemonės gali padėti kovoti su neteisėtu 
turiniu internete, tačiau, prieš priimant 
Skaitmeninių paslaugų aktą, kurio tikimasi 
šių metų pabaigoje, primygtinai primena, 
kad tokiomis priemonėmis visada turėtų 
būti gerbiamos pagrindinės teisės, ypač 
saviraiškos laisvė, ir jomis neturėtų būti 
skatinama bendra interneto stebėsena;

8. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
priemonės gali padėti kovoti su neteisėtu 
turiniu internete, tačiau, prieš priimant 
Skaitmeninių paslaugų aktą, kurio tikimasi 
šių metų pabaigoje, primygtinai primena, 
kad tokiomis priemonėmis visada turėtų 
būti gerbiamos pagrindinės teisės, ypač 
saviraiškos ir informacijos laisvė, ir jomis 
neturėtų būti skatinama bendra interneto 
stebėsena,

Or. en

Pakeitimas 56
Bartosz Arłukowicz

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
priemonės gali padėti kovoti su neteisėtu 
turiniu internete, tačiau, prieš priimant 
Skaitmeninių paslaugų aktą, kurio tikimasi 
šių metų pabaigoje, primygtinai primena, 
kad tokiomis priemonėmis visada turėtų 
būti gerbiamos pagrindinės teisės, ypač 
saviraiškos laisvė, ir jomis neturėtų būti 
skatinama bendra interneto stebėsena;

8. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
priemonės gali padėti kovoti su neteisėtu 
turiniu internete, tačiau, prieš priimant 
Skaitmeninių paslaugų aktą, kurio tikimasi 
šių metų pabaigoje, primygtinai primena, 
kad tokiomis priemonėmis visada privalo 
būti gerbiamos pagrindinės teisės, ypač 
saviraiškos laisvė, ir šiomis priemonėmis 
neturėtų būti skatinamas nuolatinis 
interneto naudotojų sekimas,

Or. pl

Pakeitimas 57
Paul Tang
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Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pažymi, kad profiliavimo tikslais 
dirbtinis intelektas yra naudojamas 
analizuoti arba numatyti aspektus, 
susijusiu su individo asmeniniais 
pomėgiais, interesais arba elgesiu. 
Pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
automatizuoto sprendimų 
priėmimo išvesties kokybė priklauso nuo 
naudotų duomenų kokybės ir pasirinktų iš 
anksto nustatytų parametrų. Pabrėžia, 
kad norint naudoti automatizuoto 
sprendimų priėmimo dirbtinį intelektą yra 
reikalinga patikima teisės aktų sistema, 
kuri apsaugotų privatumą bei asmens 
duomenis ir kartu su pareiga prižiūrėti 
teisėtą dirbtinio intelekto naudojimą, kas 
nėra taikoma turinio moderavimui, 
užtikrintų visišką laikymąsi. Todėl ragina 
Komisiją parengti rūpestingumo pareigos 
tvarką, nustatant išsamias sektorines 
gaires, kad būtų galima naudoti 
automatizuoto sprendimų priėmimo 
algoritmus, laikantis pagrindinių teisių į 
asmens duomenų ir privatumo apsaugą, 
nustatytų Bendrajame duomenų apsaugos 
reglamente1a; 
_________________
1a 71 konstatuojamoji dalis ir Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento 22 
straipsnis

Or. en

Pakeitimas 58
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ragina audiovizualinių paslaugų 



PE652.492v01-00 34/39 AM\1206022LT.docx

LT

teikėjus turėti prieigą prie savo turinio ir 
paslaugų naudojimo duomenų, kai jie 
siūlomi trečiųjų šalių platformose, 
nedarant poveikio duomenų apsaugos ir 
privatumo reglamentavimui, kad būtų 
galima tinkamai įvertinti jų paslaugų 
veiksmingumą ir geriau aptarnauti 
auditoriją;

Or. en

Pakeitimas 59
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pažymi, kad piktavališki subjektai 
taip pat gali pasinaudoti imersijos potyriu, 
kurį suteikia dirbtinio intelekto 
technologijos. Ragina Komisiją tai 
numatyti pateikiant rekomendacijas, kaip 
tinkamai apsisaugoti nuo šių technologijų 
naudojimo neteisėtais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 60
Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
remti dirbtinio intelekto naudojimą 
skaitmeninio kultūros paveldo srityje;

Or. en

Pakeitimas 61
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Paul Tang

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. atkreipia dėmesį į dirbtinio 
intelekto naudą ir riziką kibernetinio 
saugumo požiūriu ir pabrėžia, kad visi 
dirbtinio intelekto sprendimai turi būti 
atsparūs kibernetiniams išpuoliams, kartu 
gerbiant ES pagrindines teises; ragina 
Komisiją įvertinti, ar kibernetinio saugumo 
srityje reikia geresnių prevencijos ir rizikos 
mažinimo priemonių.

9. atkreipia dėmesį į dirbtinio 
intelekto naudą ir riziką kibernetinio 
saugumo požiūriu ir pabrėžia, kad visi 
dirbtinio intelekto sprendimai turi būti 
atsparūs kibernetiniams išpuoliams, kartu 
gerbiant ES pagrindines teises, o ypač 
saugant asmens duomenis ir privatumą. 
Ragina Komisiją įvertinti, ar kibernetinio 
saugumo srityje reikia geresnių prevencijos 
ir rizikos mažinimo priemonių.

Or. en

Pakeitimas 62
Paul Tang

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. atkreipia dėmesį į tai, kad dirbtinis 
intelektas yra naudojamas asmeniniams 
poreikiams pritaikytai reklamai, ypač itin 
tiksliai ir elgesiu grindžiamai reklamai, o 
taip pat asmenų vertinimui. Atkreipia 
dėmesį į galimą neigiamą prie 
individualių poreikių pritaikytos reklamos 
poveikį, ypač nepilnamečiams, kišantis į 
privatų asmenų gyvenimą. Keliami 
klausimai, susiję su duomenų, naudojamų 
reklamai personalizuoti, produktams ar 
paslaugoms siūlyti arba kainoms 
nustatyti, rinkimu ir naudojimu. Todėl 
ragina Komisiją palaipsniui uždrausti prie 
individualių poreikių pritaikytą reklamą, 
visų pirma nepilnamečiams, uždrausti 
diskriminacinę praktiką teikiant 
paslaugas ar produktus, o taip pat 
uždrausti siūlyti reklamą švietimo srities 
dirbtinio intelekto taikomosiose 
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programose, kai tai yra oficialios mokymo 
programos dalis;

Or. en

Pakeitimas 63
Tudor Ciuhodaru

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad svarbu skatinti 
geriau suvokti skaitmeninimo ir dirbtinio 
intelekto pagrindus, suteikiant būtinus 
įgūdžius visuose švietimo lygmenyse, visų 
pirma skiriant dėmesį dirbtiniam 
intelektui ir robotikos sričiai, galimybei 
naudotis kokybiškesnėmis Informacijos ir 
ryšių technologijos programomis 
tolesniam švietimui ir programinės 
įrangos patikimumui bei saugumui;

Or. ro

Pakeitimas 64
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
skirti mokslinių ir finansinių išteklių 
siekiant motyvuoti ir pritraukti 
talentingus žmones į dirbtinio intelekto 
sektorių, kad jie atvyktų ir liktų dirbti 
Europos Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 65
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Paul Tang

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pažymi, kad dirbtinis intelektas 
naudojamas siekiant manipuliuoti 
asmeninėmis ir audiovizualinėmis 
savybėmis, dažnai vadinamomis sintetine 
vaizdo sankaita. Pažymi, kad šis metodas 
gali būti naudojamas manipuliuojant 
rinkimais, skleidžiant dezinformaciją ir 
vykdant kitus nepageidaujamus veiksmus. 
Todėl prašo Komisijos nustatyti 
įpareigojimą kartu su bet kokia sintetinės 
vaizdo sankaitos medžiagai ar bet kokiais 
kitais realistiškai atrodančiais sintetiniais 
vaizdo įrašais, nurodyti, kad tai nėra 
originalus vaizdo įrašas ir griežtai riboti 
jų naudojimą rinkimų tikslais;

Or. en

Pakeitimas 66
Tudor Ciuhodaru

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. pažymi, kad dirbtinis intelektas 
turės didelį poveikį elektroninėje erdvėje 
ir bus labai naudingas kovojant su 
kibernetiniais nusikaltimais; pabrėžia, 
kad svarbu stebėti saugų dirbtinio 
intelekto naudojimą ir būtinybę glaudžiai 
bendradarbiauti viešajam ir privačiajam 
sektoriams, kad būtų kovojama su 
naudotojų pažeidžiamumu ir su tuo 
susijusiu pavojumi;

Or. ro
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Pakeitimas 67
Paul Tang

Nuomonės projektas
9 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia asmens duomenų ir 
privatumo apsaugos svarbą. Atkreipia 
dėmesį į sparčią dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų plėtrą siekiant 
atpažinti unikalius būdingus elementus, 
pvz., veido, judesių ir elgesio. Įspėja dėl 
kišimosi į privatumą, nediskriminavimą ir 
asmens duomenų apsaugą naudojant 
automatizuoto atpažinimo taikomąsias 
programas. Ragina Komisiją apsvarstyti 
visišką veido atpažinimo viešojoje erdvėje 
ir ugdymo patalpose, draudimą ir 
draudimą saugoti veido atpažinimui 
naudojamus duomenis ne toje pačioje 
vietoje.

Or. en

Pakeitimas 68
Paul Tang

Nuomonės projektas
9 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. vertina dirbtinio intelekto 
galimybes kultūros sektoriuje kurti 
muziką, meną ir kitą kultūros raišką. 
Pabrėžia, kad saviraiškos laisvė yra svarbi 
laisvė ir vertybė, o daugialypis kultūrinis 
kraštovaizdis yra labai vertingas 
visuomenei. Ragina Komisiją rengiant 
pasiūlymus dėl dirbtinio intelekto 
atsižvelgti į šias vertybes.

Or. en
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Pakeitimas 69
Paul Tang

Nuomonės projektas
9 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9e. primena kalbų ir kultūrų įvairovės 
ES svarbą bei svarbų vaidmenį, kurį 
kultūros, garso ir vaizdo bei švietimo 
sektoriai atlieka skatinant Europos 
įvairovę. Todėl ragina Komisiją neleisti, 
kad dirbtinio intelekto algoritmais būtų 
mažinama ši įvairovė ir toliau teikti 
prieigą prie labai įvairaus turinio, 
kuriame nedominuotų viena kalba ir 
(arba) kultūrinis modelis, ir pasmerkti bet 
kokius bandymus algoritmais apriboti šią 
įvairovę ir siūlytų tik turinį, atitinkantį kai 
kuriuos jau esamus modelius, arba turinį 
galėtų veikti kaip „informacinis getas“, 
užkertant kelią prieigai prie didesnės 
įvairovės;

Or. en


