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Amendamentul 1
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că utilizarea IA în 
educație, cultură și sectorul audiovizual ar 
trebui să se facă respectând drepturile, 
libertățile și valorile fundamentale, astfel 
cum sunt consacrate în tratatele UE și în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; salută în acest context Cartea 
albă a Comisiei privind inteligența 
artificială și invită Comisia să includă 
sectorul educației în cadrul de 
reglementare ce vizează aplicațiile cu grad 
ridicat de risc ale IA;

1. subliniază că utilizarea IA în 
educație, cultură și sectorul audiovizual 
trebuie să respecte pe deplin drepturile, 
libertățile și valorile fundamentale, viața 
privată, protecția datelor cu caracter 
personal, nediscriminarea și libertatea de 
exprimare și de informare, consacrate în 
tratatele UE și în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene; invită, 
în acest sens, Comisia să introducă 
obligația de a garanta transparența și 
explicabilitatea aplicațiilor bazate pe IA, 
sancțiuni în cazul în care aceste obligații 
nu sunt respectate, necesitatea intervenției 
umane, precum și alte măsuri, cum ar fi 
auditurile independente și testele de 
rezistență specifice pentru a acorda 
asistență și a asigura respectarea 
normelor;

Or. en

Amendamentul 2
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că utilizarea IA în 
educație, cultură și sectorul audiovizual ar 
trebui să se facă respectând drepturile, 
libertățile și valorile fundamentale, astfel 
cum sunt consacrate în tratatele UE și în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; salută în acest context Cartea 
albă a Comisiei privind inteligența 
artificială și invită Comisia să includă 

1. subliniază că utilizarea IA în 
educație, cultură și sectorul audiovizual ar 
trebui să se facă respectând drepturile, 
libertățile și valorile fundamentale 
consacrate în tratatele UE și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; salută, în acest sens, Cartea albă 
a Comisiei privind inteligența artificială și 
invită Comisia să includă sectorul educației 
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sectorul educației în cadrul de reglementare 
ce vizează aplicațiile cu grad ridicat de risc 
ale IA;

- limitându-se la domeniile care implică 
riscuri semnificative - în cadrul de 
reglementare ce vizează aplicațiile cu grad 
ridicat de risc ale IA;

Or. en

Amendamentul 3
Roberta Metsola

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că utilizarea IA în 
educație, cultură și sectorul audiovizual ar 
trebui să se facă respectând drepturile, 
libertățile și valorile fundamentale, astfel 
cum sunt consacrate în tratatele UE și în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; salută în acest context Cartea 
albă a Comisiei privind inteligența 
artificială și invită Comisia să includă 
sectorul educației în cadrul de 
reglementare ce vizează aplicațiile cu grad 
ridicat de risc ale IA;

1. subliniază că utilizarea IA în 
educație, cultură și sectorul audiovizual ar 
trebui să se facă respectând drepturile, 
libertățile și valorile fundamentale 
consacrate în tratatele UE și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; salută, în acest sens, Cartea albă 
a Comisiei privind inteligența artificială și 
invită Comisia să evalueze dacă sectorul 
educației ar trebui inclus în viitorul cadru 
de reglementare ce vizează aplicațiile cu 
grad ridicat de risc ale IA;

Or. en

Amendamentul 4
Bartosz Arłukowicz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că utilizarea IA în 
educație, cultură și sectorul audiovizual ar 
trebui să se facă respectând drepturile, 
libertățile și valorile fundamentale, astfel 
cum sunt consacrate în tratatele UE și în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; salută în acest context Cartea 
albă a Comisiei privind inteligența 

1. subliniază că utilizarea IA în 
educație, cultură și sectorul audiovizual 
trebuie să se facă respectând drepturile, 
libertățile și valorile fundamentale, astfel 
cum sunt consacrate în tratatele UE și în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; salută în acest context Cartea 
albă a Comisiei privind inteligența 
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artificială și invită Comisia să includă 
sectorul educației în cadrul de reglementare 
ce vizează aplicațiile cu grad ridicat de risc 
ale IA;

artificială și invită Comisia să includă 
sectorul educației în cadrul de reglementare 
ce vizează aplicațiile cu grad ridicat de risc 
ale IA;

Or. pl

Amendamentul 5
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 1 – liniuța 1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- aceste audituri independente ar 
trebui realizate anual, prin analogie cu 
sectorul financiar, pentru a examina dacă 
aplicațiile bazate pe IA utilizate și 
sistemul de control și echilibru sunt 
conforme cu criteriile definite și sunt 
monitorizate de o autoritate independentă 
care dispune de competențe de 
supraveghere suficiente;

Or. en

Amendamentul 6
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște potențialul de 
transformare al IA în ceea ce privește 
dezvoltarea unor instrumente 
educaționale din ce în ce mai eficace; 
invită Comisia să propună, în domeniul 
educației, o agendă europeană ambițioasă 
și mai integrată, care să ia în considerare 
învățarea bazată pe IA; subliniază că, 
protejând în mod corespunzător drepturile 
fundamentale și combătând prejudecățile, 
învățarea bazată pe IA le poate permite 
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accesul la educație comunităților 
defavorizate, persoanelor cu dizabilități și 
altor categorii de cetățeni europeni care 
nu au un acces corespunzător la educație, 
ceea va conduce la o societate mai 
favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 7
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că dezvoltarea rapidă a 
IA necesită un cadru legislativ solid și 
adaptat exigențelor viitorului pentru a 
proteja datele cu caracter personal și viața 
privată; subliniază, prin urmare, în acest 
sens, că toate aplicațiile bazate pe IA 
trebuie să respecte pe deplin legislația 
Uniunii în materie de protecție a datelor, 
și anume Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(RGPD)1a și Directiva 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice)1b, în prezent în 
curs de revizuire, precum și libertatea de 
exprimare și nediscriminarea;
_________________
1a Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
1b Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
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în sectorul comunicațiilor electronice 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice) (JO L 201, 
31.7.2002, p. 37).

Or. en

Amendamentul 8
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că beneficiile IA ar 
trebui să fie partajate cu toate segmentele 
societății, fără a lăsa pe nimeni deoparte. 
subliniază, în acest sens, necesitatea de a 
lua pe deplin în considerare nevoile 
specifice ale categoriilor celor mai 
vulnerabile, cum ar fi copiii, persoanele 
cu dizabilități, persoanele în vârstă și alte 
grupuri care se confruntă cu riscul de 
excluziune, atunci când se proiectează și 
se dezvoltă instrumente bazate pe IA;

Or. en

Amendamentul 9
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. ia act de faptul că IA este adesea 
utilizată pentru algoritmi de luare 
automată a deciziilor, care au scopul de a 
difuza și organiza conținutul prezentat 
utilizatorilor, inclusiv de a organiza fluxul 
lor de știri personalizat; subliniază că 
acești algoritmi, modul în care ei 
funcționează și organizează materialele 
prezentate, sunt „cutii negre” pentru 
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utilizatori, privându-i pe aceștia din urmă 
de orice posibilitate de alegere și de 
control, permite crearea unor camere de 
ecou și îi fac pe cetățeni să își piardă 
încrederea în serviciile digitale; invită 
Comisia să oblige aplicațiile bazate pe IA 
să prezinte conținutul implicit într-o 
ordine neutră și să le dea utilizatorilor 
posibilitatea de a exercita un control 
sporit, pentru a putea influența conținutul 
care le este prezentat în mod implicit;

Or. en

Amendamentul 10
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că IA poate duce la 
subiectivism și, prin urmare, la diferite 
forme de discriminare; în acest sens, 
reamintește că trebuie garantate drepturile 
tuturor și că nu ar trebui să fie permise 
inițiativele în domeniul IA care duc la 
procese discriminatorii;

2. reamintește că IA poate duce la 
prejudecăți și, prin urmare, la diferite 
forme de discriminare, cum ar fi pe motive 
de gen, rasă, culoare, origine etnică sau 
socială, trăsături genetice, limbă, religie 
sau convingeri, opinii politice sau de altă 
natură, apartenența la o minoritate 
națională, proprietate, naștere, 
dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală; 
reamintește că trebuie garantate drepturile 
tuturor și că inițiativele în domeniul IA 
care duc la procese discriminatorii ar 
trebui strict interzise și sancționate;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că IA poate duce la 
subiectivism și, prin urmare, la diferite 
forme de discriminare; în acest sens, 
reamintește că trebuie garantate drepturile 
tuturor și că nu ar trebui să fie permise 
inițiativele în domeniul IA care duc la 
procese discriminatorii;

2. reamintește că IA poate duce la 
prejudecăți și, prin urmare, la diferite 
forme de discriminare; în acest sens, 
reamintește că trebuie garantate drepturile 
tuturor și că nu ar trebui să fie permise 
inițiativele în domeniul IA care duc la 
procese discriminatorii; subliniază că 
tehnologiile bazate pe IA ar trebui să 
urmărească să nu nu fie influențate de 
nicio formă de prejudecată în crearea de 
profiluri, fie că este vorba de identitate, 
etnie, vârstă, culoare, gen, orientare 
sexuală sau dizabilități;

Or. en

Amendamentul 12
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că IA poate duce la 
subiectivism și, prin urmare, la diferite 
forme de discriminare; în acest sens, 
reamintește că trebuie garantate drepturile 
tuturor și că nu ar trebui să fie permise 
inițiativele în domeniul IA care duc la 
procese discriminatorii;

2. reamintește că IA poate duce la 
prejudecăți și, prin urmare, la diferite 
forme de discriminare; în acest sens, 
reamintește că trebuie garantate drepturile 
tuturor și că nu ar trebui să fie permise 
inițiativele în domeniul IA care duc la 
procese discriminatorii; ia act, cu toate 
acestea, de faptul că inițiativele în materie 
de IA pot fi utilizate și în mod pozitiv, 
pentru a contracara formele tradiționale 
de discriminare, inclusiv lipsa accesului 
la servicii;

Or. en

Amendamentul 13
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
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Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că IA poate duce la 
subiectivism și, prin urmare, la diferite 
forme de discriminare; în acest sens, 
reamintește că trebuie garantate drepturile 
tuturor și că nu ar trebui să fie permise 
inițiativele în domeniul IA care duc la 
procese discriminatorii;

2. reamintește că IA poate duce la 
prejudecăți și, prin urmare, la diferite 
forme de discriminare, în special atunci 
când datele de antrenament utilizate 
pentru învățarea automată și IA sunt deja 
părtinitoare, în sensul că reflectă 
discriminările prezente în societate; 
reamintește, în acest sens, că trebuie 
garantate drepturile tuturor și că nu ar 
trebui să fie permise inițiativele în 
domeniul IA care duc la procese 
discriminatorii;

Or. en

Amendamentul 14
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să analizeze modul 
în care inițiativele în materie de IA pot fi 
utilizate în mod specific pentru a 
îmbunătăți calitatea vieții și accesul la 
servicii pentru persoanele cu dizabilități, 
în conformitate cu obiectivele Actului 
european privind accesibilitatea, și pentru 
a permite o mai mare incluziune;

Or. en

Amendamentul 15
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul
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3. ia act de faptul că educația bazată 
pe IA oferă o gamă largă de posibilități și 
de oportunități, însă în același timp 
prezintă riscuri în ceea ce privește accesul 
egal la educație și egalitatea de învățare; 
solicită utilizarea nediscriminatorie a IA în 
sectorul educației; reamintește riscurile și 
discriminarea asociate cu instrumentele 
IA recent dezvoltate, utilizate pentru 
admiterile în școli;

3. ia act de faptul că utilizarea IA în 
educație oferă o gamă largă de posibilități 
și de oportunități, de exemplu, pentru a 
înțelege modul în care elevii învață și 
pentru a le propune o învățare 
personalizată, dar că ea prezintă, în 
același timp, riscuri în ceea ce privește 
accesul egal la educație, la învățare și la 
inovație;  reamintește că educația nu se 
limitează la o anumită grupă de vârstă; 
reamintește riscurile și discriminarea 
asociate cu instrumentele bazate pe IA 
utilizate pentru admiterea în școli; 
reamintește că trebuie să se garanteze 
egalitatea de acces la date pentru a 
contrabalansa inovația;  observă că, în 
unele state membre, tehnologiile 
educaționale (edtech) ale unui număr 
redus de întreprinderi private au pătruns 
masiv pe piață; subliniază că datele 
(educaționale) privind minorii sunt 
protejate cu strictețe de Regulamentul 
general privind protecția datelor și că 
partajarea lor între aceste întreprinderi 
private și alte organisme (de cercetare) 
este, prin urmare, dificilă și că datele pot 
fi partajate doar dacă devin complet 
anonime; solicită, prin urmare, utilizarea 
nediscriminatorie a IA în sectorul 
educației, aplicarea strictă a 
Regulamentului privind protecția datelor, 
adoptarea unor măsuri care să garanteze 
concurența pe piața tehnologiilor 
educative, precum și inițiative publice și o 
infrastructură suficientă pentru schimbul 
de date între aplicațiile bazate pe IA și 
organismele publice de cercetare;

Or. en

Amendamentul 16
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că educația bazată 
pe IA oferă o gamă largă de posibilități și 
de oportunități, însă în același timp 
prezintă riscuri în ceea ce privește accesul 
egal la educație și egalitatea de învățare; 
solicită utilizarea nediscriminatorie a IA în 
sectorul educației; reamintește riscurile și 
discriminarea asociate cu instrumentele IA 
recent dezvoltate, utilizate pentru 
admiterile în școli;

3. ia act de faptul că utilizarea IA în 
educație oferă o gamă largă de posibilități 
și de oportunități, inclusiv sensibilizarea 
cu privire la potențialele riscuri; 
evidențiază faptul că, dacă este aplicată în 
cazul elevilor însăși, IA prezintă riscuri în 
ceea ce privește accesul egal la educație și 
la învățare;  solicită utilizarea 
nediscriminatorie a IA în sectorul 
educației; reamintește riscurile și 
discriminarea asociate cu instrumentele 
bazate pe IA dezvoltate recent, utilizate 
pentru admiterea în școli; utilizarea lor ar 
fi ilegală în conformitate cu dreptul 
Uniunii în materie de protecție a datelor; 
reamintește că, atunci când au implicații 
legale sau similare, deciziile automatizate 
cu privire la persoanele fizice, bazate pe 
crearea de profiluri, sunt strict limitate și 
necesită întotdeauna dreptul de a obține 
intervenția umană și o explicație, în 
conformitate cu Regulamentul general 
privind protecția datelor; subliniază că 
această dispoziție ar trebui respectată cu 
strictețe în sistemul educațional atunci 
când se iau decizii cu privire la șansele și 
oportunitățile viitoare;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că educația bazată 
pe IA oferă o gamă largă de posibilități și 
de oportunități, însă în același timp 
prezintă riscuri în ceea ce privește accesul 
egal la educație și egalitatea de învățare; 
solicită utilizarea nediscriminatorie a IA în 
sectorul educației; reamintește riscurile și 

3. ia act de faptul că educația bazată 
pe IA oferă o gamă largă de posibilități și 
de oportunități, însă, în același timp, 
prezintă riscuri în ceea ce privește accesul 
egal la educație și la învățare; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la faptul că în 
unele regiuni din Uniunea Europeană 
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discriminarea asociate cu instrumentele IA 
recent dezvoltate, utilizate pentru 
admiterile în școli;

lipsesc infrastructurile de telecomunicații, 
ceea ce limitează accesul la internet, și 
invită Comisia să depună eforturi 
susținute pentru a îmbunătăți 
infrastructurile de telecomunicații, în 
special în sectorul învățământului public; 
solicită utilizarea nediscriminatorie a IA în 
sectorul educației; reamintește riscurile și 
discriminarea asociate cu instrumentele 
bazate pe IA dezvoltate recent, utilizate 
pentru admiterea în școli;

Or. en

Amendamentul 18
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că educația bazată 
pe IA oferă o gamă largă de posibilități și 
de oportunități, însă în același timp 
prezintă riscuri în ceea ce privește accesul 
egal la educație și egalitatea de învățare; 
solicită utilizarea nediscriminatorie a IA în 
sectorul educației; reamintește riscurile și 
discriminarea asociate cu instrumentele IA 
recent dezvoltate, utilizate pentru 
admiterile în școli;

3. ia act de faptul că educația bazată 
pe IA oferă o gamă largă de posibilități și 
de oportunități, însă, în același timp, 
prezintă riscuri în ceea ce privește accesul 
egal la educație și la învățare; solicită 
utilizarea nediscriminatorie a IA în sectorul 
educației; subliniază că echitatea și 
incluziunea reprezintă valori 
fundamentale care trebuie luate în 
considerare în mod corespunzător atunci 
când se elaborează politici privind IA în 
domeniul educației; reamintește riscurile 
și discriminarea asociate cu instrumentele 
bazate pe IA dezvoltate recent, utilizate 
pentru admiterea în școli; reamintește că 
îmbunătățirea educației și a sensibilizării 
privind tehnologiile bazate pe IA și 
impactul lor potențial vor consolida 
reziliența societăților noastre și vor 
contribui la protejarea drepturilor 
fundamentale.

Or. en



PE652.492v01-00 14/39 AM\1206022RO.docx

RO

Amendamentul 19
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că educația bazată 
pe IA oferă o gamă largă de posibilități și 
de oportunități, însă în același timp 
prezintă riscuri în ceea ce privește accesul 
egal la educație și egalitatea de învățare; 
solicită utilizarea nediscriminatorie a IA în 
sectorul educației; reamintește riscurile și 
discriminarea asociate cu instrumentele IA 
recent dezvoltate, utilizate pentru 
admiterile în școli;

3. ia act de faptul că educația bazată 
pe IA oferă o gamă largă de posibilități și 
de oportunități, însă, în același timp, 
prezintă riscuri în ceea ce privește accesul 
egal la educație și la învățare; solicită 
utilizarea nediscriminatorie a IA în sectorul 
educației; reamintește riscurile și 
discriminarea asociate cu 
instrumentelebazate pe IA dezvoltate 
recent, utilizate pentru admiterea în școli; 
subliniază că este important să se 
colaboreze cu furnizorii de tehnologie 
bazată pe IA pentru a elimina lacunele 
persistente care favorizează 
discriminarea;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că educația bazată 
pe IA oferă o gamă largă de posibilități și 
de oportunități, însă în același timp 
prezintă riscuri în ceea ce privește accesul 
egal la educație și egalitatea de învățare; 
solicită utilizarea nediscriminatorie a IA în 
sectorul educației; reamintește riscurile și 
discriminarea asociate cu instrumentele IA 
recent dezvoltate, utilizate pentru 
admiterile în școli;

3. ia act de faptul că educația bazată 
pe IA oferă o gamă largă de posibilități și 
de oportunități, însă în același timp 
prezintă riscuri în ceea ce privește accesul 
egal la educație și la învățare; solicită 
utilizarea nediscriminatorie a IA în sectorul 
educației; solicită să nu se subestimeze 
decalajul digital dintre femei și bărbați și 
să se ia măsuri pentru a-l elimina; 
reamintește riscurile și discriminarea 
asociate cu instrumentele bazate pe IA 
dezvoltate recent, utilizate pentru 
admiterea în școli;
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Or. en

Amendamentul 21
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că educația bazată 
pe IA oferă o gamă largă de posibilități și 
de oportunități, însă în același timp 
prezintă riscuri în ceea ce privește accesul 
egal la educație și egalitatea de învățare; 
solicită utilizarea nediscriminatorie a IA în 
sectorul educației; reamintește riscurile și 
discriminarea asociate cu instrumentele IA 
recent dezvoltate, utilizate pentru 
admiterile în școli;

3. ia act de faptul că educația bazată 
pe IA oferă o gamă largă de posibilități și 
de oportunități, însă, în același timp, 
prezintă riscuri în ceea ce privește accesul 
egal la educație și la învățare, la o vârstă 
din ce în ce mai fragedă în cazul 
persoanelor vulnerabile și dezavantajate 
istoric; solicită utilizarea nediscriminatorie 
a IA în sectorul educației; reamintește 
riscurile și discriminarea asociate cu 
instrumentele bazate pe IA dezvoltate 
recent, utilizate pentru admiterea în școli;

Or. en

Amendamentul 22
Bartosz Arłukowicz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că educația bazată 
pe IA oferă o gamă largă de posibilități și 
de oportunități, însă în același timp 
prezintă riscuri în ceea ce privește accesul 
egal la educație și egalitatea de învățare; 
solicită utilizarea nediscriminatorie a IA în 
sectorul educației; reamintește riscurile și 
discriminarea asociate cu instrumentele IA 
recent dezvoltate, utilizate pentru 
admiterile în școli;

3. ia act de faptul că educația bazată 
pe IA oferă o gamă largă de posibilități și 
de oportunități, în special în ceea ce 
privește facilitarea accesului la informații, 
precum și îmbunătățirea metodelor de 
cercetare; solicită utilizarea 
nediscriminatorie a IA în sectorul 
educației; reamintește riscurile și 
discriminarea asociate cu instrumentele IA 
recent dezvoltate, utilizate pentru 
admiterile în școli și solicită rectificarea 
cât mai rapidă a acestora;
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Or. pl

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că inteligența artificială 
poate reproduce și accentua procesele 
discriminatorii; solicită să se acorde o 
atenție deosebită acestei probleme atunci 
când este concepută și întreținută 
inteligența artificială; recomandă, prin 
urmare, să se garanteze că echipele care 
concep, dezvoltă, testează și întrețin, 
implementează și achiziționează aceste 
sisteme reflectă diversitatea utilizărilor și 
a societății, în general, și că sunt 
diversificate în ceea ce privește genul, 
cultura și vârsta, pentru a reflecta toate 
elementele esențiale ale societății și a 
evita prejudecățile;

Or. en

Amendamentul 24
Tudor Ciuhodaru

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3 a. subliniază că tehnologiile digitale 
și utilizarea lor pot contribui la reducerea 
decalajului la învățătură dintre elevii care 
provin din medii socioeconomice 
favorizate și cei din medii defavorizate, 
oferind acces la oportunități de învățare 
adecvate;

Or. ro
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Amendamentul 25
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește că inițiativele în 
domeniul IA pot fi complementare 
metodelor de predare tradiționale și 
subliniază că este important ca profesorii 
și educatorii să fie formați, în special cei 
care sunt responsabili de elevii minori, în 
ceea ce privește utilizarea corectă a IA în 
educație;

Or. en

Amendamentul 26
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că este necesară o 
evaluare corespunzătoare a 
instrumentelor bazate pe IA utilizate în 
sectorul educației, pentru a identifica 
impactul pe care aceste instrumente îl pot 
avea asupra drepturilor copiilor;

Or. en

Amendamentul 27
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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3b. ia act de faptul că industria 
tehnologică include un număr 
considerabil de întreprinderi nou-
înființate care lucrează cu IA și dezvoltă 
tehnologii bazate pe IA; subliniază că 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-
urile) vor avea nevoie de sprijin 
suplimentar pentru a garanta că 
operațiunile lor respectă legislația privind 
protecția datelor și standardele europene 
în materie de protecție a datelor, din 
cauza sarcinii disproporționate pe care o 
reprezintă reglementările care îi vizează, 
ținând seama de dimensiunea lor;

Or. en

Amendamentul 28
Tudor Ciuhodaru

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3 b. constată că AI a creat noi 
posibilități profesionale, însă există 
deficite semnificative de competențe; 
salută așadar inițiativa Comisiei de a 
propune implicarea tuturor persoanelor 
în dezvoltarea AI, a cât mai multor femei 
și chiar a persoanelor cu dizabilități, 
stimularea și încurajarea tinerilor de a 
studia pe lângă domeniile în care doresc 
să facă o carieră și materii din 
sectorul AI;

Or. ro

Amendamentul 29
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută planul Comisiei de a 
actualiza Planul de acțiune pentru educația 
digitală în vederea unei mai bune utilizări 
a tehnologiilor bazate pe date și pe IA, 
astfel încât sistemele educaționale să 
devină adecvate pentru era digitală; 
subliniază că sensibilizarea publicului 
larg cu privire la IA la toate nivelurile, 
inclusiv sensibilizarea cu privire la 
riscurile IA legate de viața privată și de 
subiectivitate, este esențială pentru a 
pregăti pe toată lumea să ia decizii în 
cunoștință de cauză;

4. salută planul Comisiei de a 
actualiza Planul de acțiune pentru educația 
digitală pentru a adapta sistemele 
educaționale la era digitală, utilizând mai 
bine datele și îmbunătățind educația 
privind datele și tehnologiile bazate pe IA; 
subliniază că acesta este un element 
important care garantează că publicul 
larg este mai sensibilizat cu privire la IA la 
toate nivelurile, inclusiv cu privire la 
riscurile IA legate de viața privată și de 
prejudecăți, sensibilizare care este 
esențială pentru a permite publicului să ia 
decizii în cunoștință de cauză; invită 
Comisia și statele membre să includă 
aceste aspecte în planurile de acțiune în 
domeniul educației, precum și în 
programele care sprijină artele, pentru a 
ilustra riscurile și prejudecățile legate de 
IA;

Or. en

Amendamentul 30
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută planul Comisiei de a 
actualiza Planul de acțiune pentru educația 
digitală în vederea unei mai bune utilizări a 
tehnologiilor bazate pe date și pe IA, astfel 
încât sistemele educaționale să devină 
adecvate pentru era digitală; subliniază că 
sensibilizarea publicului larg cu privire la 
IA la toate nivelurile, inclusiv 
sensibilizarea cu privire la riscurile IA 
legate de viața privată și de subiectivitate, 
este esențială pentru a pregăti pe toată 
lumea să ia decizii în cunoștință de cauză;

4. salută planul Comisiei de a 
actualiza Planul de acțiune pentru educația 
digitală în vederea unei mai bune utilizări a 
tehnologiilor bazate pe date și pe IA, astfel 
încât sistemele educaționale să fie adaptate 
pentru era digitală; subliniază că 
sensibilizarea publicului larg cu privire la 
IA la toate nivelurile, inclusiv 
sensibilizarea cu privire la riscurile IA 
legate de viața privată și de prejudecăți, 
este esențială pentru a pregăti pe toată 
lumea să ia decizii în cunoștință de cauză; 
subliniază, în acest sens, că este important 
ca IA să poată fi mai ușor de explicat, mai 
ușor de înțeles și mai transparentă pentru 
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a asigura eficacitatea, utilitatea și 
echitatea tehnologiilor bazate pe IA;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută planul Comisiei de a 
actualiza Planul de acțiune pentru educația 
digitală în vederea unei mai bune utilizări a 
tehnologiilor bazate pe date și pe IA, astfel 
încât sistemele educaționale să devină 
adecvate pentru era digitală; subliniază că 
sensibilizarea publicului larg cu privire la 
IA la toate nivelurile, inclusiv 
sensibilizarea cu privire la riscurile IA 
legate de viața privată și de subiectivitate, 
este esențială pentru a pregăti pe toată 
lumea să ia decizii în cunoștință de cauză;

4. salută planul Comisiei de a 
actualiza Planul de acțiune pentru educația 
digitală în vederea unei mai bune utilizări a 
tehnologiilor bazate pe date și pe IA, astfel 
încât sistemele educaționale să fie adaptate 
pentru era digitală; subliniază că 
sensibilizarea publicului larg cu privire la 
IA la toate nivelurile, inclusiv 
sensibilizarea cu privire la riscurile IA 
legate de viața privată și de prejudecăți, 
este esențială pentru a pregăti pe toată 
lumea să ia decizii în cunoștință de cauză; 
reamintește că educarea publicului pentru 
a asigura dobândirea competențelor 
necesare ar trebui considerată o condiție 
prealabilă utilizării pe scară largă a IA, în 
special în cazul copiilor și al persoanelor 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 32
Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută planul Comisiei de a 
actualiza Planul de acțiune pentru educația 
digitală în vederea unei mai bune utilizări a 

4. salută planul Comisiei de a 
actualiza Planul de acțiune pentru educația 
digitală în vederea unei mai bune utilizări a 
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tehnologiilor bazate pe date și pe IA, astfel 
încât sistemele educaționale să devină 
adecvate pentru era digitală; subliniază că 
sensibilizarea publicului larg cu privire la 
IA la toate nivelurile, inclusiv 
sensibilizarea cu privire la riscurile IA 
legate de viața privată și de subiectivitate, 
este esențială pentru a pregăti pe toată 
lumea să ia decizii în cunoștință de cauză;

tehnologiilor bazate pe date și pe IA și 
invită Comisia, statele membre și celelalte 
părți interesate, atât publice, cât și private, 
să coopereze îndeaproape pentru a face 
reformele necesare în sectorul educației, 
astfel încât sistemele educaționale să fie 
adaptate pentru era digitală;  subliniază că 
sensibilizarea publicului larg cu privire la 
IA la toate nivelurile, inclusiv 
sensibilizarea cu privire la riscurile IA 
legate de viața privată și de prejudecăți, 
este esențială pentru a pregăti pe toată 
lumea să ia decizii în cunoștință de cauză;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută accentul pus de Comisie pe 
competențele avansate, reiterând, în 
același timp, importanța competențelor de 
bază;  salută viitoarea actualizare a 
agendei pentru competențe pentru toți 
cetățenii care beneficiază de 
transformarea digitală a Uniunii; invită 
Comisia să clarifice definiția 
competențelor în materie de IA în raport 
cu competențele digitale;  subliniază 
importanța de a diversifica sectorul 
tehnologic și de a încuraja studenții, în 
special fetele, să se înscrie la cursurile 
STIM;

Or. en

Amendamentul 34
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că noua generație de 
infrastructură digitală și de acoperire 
internet au o importanță strategică pentru 
oferirea unei educații în materie de IA 
cetățenilor europeni;  având în vedere 
criza provocată de COVID-19, invită 
Comisia să elaboreze o strategie pentru o 
5G europeană care să asigure reziliența 
strategică a Europei și să nu fie 
dependentă de tehnologiile din state care 
nu împărtășesc valorile noastre;

Or. en

Amendamentul 35
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că este nevoie urgent să 
se garanteze că toți cetățenii europeni au 
competențe digitale de bază, pentru a 
permite egalitatea de șanse sociale și 
economice, a evita inegalitățile de gen, a 
accelera tranziția către o economie 
digitală și a crește reziliența Europei în 
situații de criză;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că mai ales protecția 5. reamintește că mai ales protecția 
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datelor și viața privată pot fi afectate de IA; 
apără principiile stabilite în Regulamentul 
general privind protecția datelor ca 
principii directoare pentru implementarea 
IA; solicită mai multă protecție și garanții 
în sectorul educației, unde se dețin date 
despre copii;

datelor și viața privată pot fi afectate de IA; 
apără principiile stabilite în Regulamentul 
general privind protecția datelor ca 
principii directoare pentru implementarea 
IA; solicită mai multă protecție și garanții 
în sectorul educației, unde se dețin date 
despre copii; reamintește faptul că copiii 
constituie un public vulnerabil, care 
merită o atenție și o protecție deosebită; se 
declară ferm convins că tehnologiile IA 
prezintă un risc în colectarea datelor 
individuale ale studenților și ale 
profesorilor în special, cu potențialul de a 
încălca drepturile omului; în acest sens, 
recomandă ca dispozitivele de înregistrare 
și monitorizare audiovizuală să nu fie 
utilizate în școli pentru a colecta date în 
scopuri legate de IA;

Or. en

Amendamentul 37
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că mai ales protecția 
datelor și viața privată pot fi afectate de IA; 
apără principiile stabilite în Regulamentul 
general privind protecția datelor ca 
principii directoare pentru implementarea 
IA; solicită mai multă protecție și garanții 
în sectorul educației, unde se dețin date 
despre copii;

5. reamintește că mai ales protecția 
datelor și viața privată pot fi afectate de IA; 
apără principiile stabilite în Regulamentul 
general privind protecția datelor ca 
principii directoare pentru implementarea 
IA; solicită mai multă protecție și garanții 
în sectorul educației, unde se dețin date 
despre copii; invită Comisia să sprijine 
statele membre în introducerea de 
campanii de sensibilizare și de informare 
care să îi ajute pe părinți să înțeleagă mai 
bine modul în care datele despre copiii lor 
sunt utilizate și prelucrate în diferite 
scopuri;

Or. en
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Amendamentul 38
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că mai ales protecția 
datelor și viața privată pot fi afectate de IA; 
apără principiile stabilite în Regulamentul 
general privind protecția datelor ca 
principii directoare pentru implementarea 
IA; solicită mai multă protecție și garanții 
în sectorul educației, unde se dețin date 
despre copii;

5. reamintește că mai ales protecția 
datelor și viața privată pot fi afectate de IA; 
subliniază principiile stabilite în 
Regulamentul general privind protecția 
datelor ca principii obligatorii pentru 
implementarea IA; solicită mai multă 
protecție și garanții în sectorul educației, 
unde se dețin date despre copii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaște amenințarea pe care o 
poate reprezenta IA pentru ocuparea 
forței de muncă și reamintește că 
menținerea locurilor de muncă este o 
prioritate, mai ales în sectorul educației și 
în sectoarele culturale și creative;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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5a. invită Comisia Europeană să țină 
seama de rolul pe care îl joacă datele în 
concentrarea puterii de piață atunci când 
efectuează evaluări în domeniul 
concurenței, inclusiv în deciziile antitrust 
și în deciziile privind concentrările 
economice.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că algoritmii IA trebuie 
să poată fi explicați și că trebuie să existe 
posibilitatea verificării acestora de către 
om, dar și garanții procedurale, inclusiv 
dreptul la o cale de atac, în special în cazul 
deciziilor luate în cadrul prerogativelor de 
putere publică;

6. subliniază că algoritmii IA trebuie 
să poată fi explicați și că trebuie să existe 
posibilitatea verificării acestora de către 
om, dar și garanții procedurale, inclusiv 
dreptul la o cale de atac, în special în cazul 
deciziilor luate în cadrul prerogativelor de 
putere publică; solicită insistent Comisiei 
să garanteze că se utilizează sisteme și 
metode pentru a permite verificarea 
algoritmului și accesul la soluții;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că algoritmii IA trebuie 
să poată fi explicați și că trebuie să existe 
posibilitatea verificării acestora de către 
om, dar și garanții procedurale, inclusiv 
dreptul la o cale de atac, în special în cazul 
deciziilor luate în cadrul prerogativelor de 

6. subliniază că algoritmii IA trebuie 
să poată fi explicați și că trebuie să existe 
posibilitatea verificării acestora de către 
om, dar și garanții procedurale, inclusiv 
dreptul la o cale de atac, în special în cazul 
deciziilor luate în cadrul prerogativelor de 
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putere publică; putere publică; ia act de faptul că termenii 
și condițiile ar trebui să includă 
întotdeauna orientările comunitare, 
precum și procedura de recurs;

Or. en

Amendamentul 43
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că algoritmii IA trebuie 
să poată fi explicați și că trebuie să existe 
posibilitatea verificării acestora de către 
om, dar și garanții procedurale, inclusiv 
dreptul la o cale de atac, în special în cazul 
deciziilor luate în cadrul prerogativelor de 
putere publică;

6. subliniază că deciziile automatizate 
luate de procesele IA trebuie să poată fi 
explicate și că trebuie să existe 
posibilitatea verificării acestora de către 
om, a intervenției umane, dar și garanții 
procedurale, inclusiv dreptul la o cale de 
atac, în special (și nu numai) în cazul 
deciziilor luate în cadrul prerogativelor de 
putere publică, astfel cum se prevede în 
RGPD;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că algoritmii IA trebuie 
să poată fi explicați și că trebuie să existe 
posibilitatea verificării acestora de către 
om, dar și garanții procedurale, inclusiv 
dreptul la o cale de atac, în special în cazul 
deciziilor luate în cadrul prerogativelor de 
putere publică;

6. subliniază că algoritmii IA trebuie 
să fie complet transparenți și să poată fi 
explicați și că trebuie să existe posibilitatea 
verificării acestora de către om, dar și 
garanții procedurale, inclusiv dreptul la o 
cale de atac, în special în cazul deciziilor 
luate în cadrul prerogativelor de putere 
publică;
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Or. en

Amendamentul 45
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că algoritmii IA trebuie 
să poată fi explicați și că trebuie să existe 
posibilitatea verificării acestora de către 
om, dar și garanții procedurale, inclusiv 
dreptul la o cale de atac, în special în cazul 
deciziilor luate în cadrul prerogativelor de 
putere publică;

6. subliniază că algoritmii IA trebuie 
să fie transparenți și să poată fi explicați și 
că trebuie să existe posibilitatea verificării 
acestora de către om, dar și garanții 
procedurale, inclusiv dreptul la o cale de 
atac, în special în cazul deciziilor luate în 
cadrul prerogativelor de putere publică;

Or. en

Amendamentul 46
Tudor Ciuhodaru

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6 a. subliniază că expunerea zilnică la 
datele digitale create în mare parte de 
algoritmi de nepătruns creează riscuri 
clare, atât adulți cât și tinerii putând 
deveni vulnerabili la conținutul online 
dăunător; în acest sens constată că este 
nevoie mai mult ca oricând de o gândire 
critica și capacitatea de a interacționa 
într-un mod pozitiv și competent în mediul 
online;

Or. ro

Amendamentul 47
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să evalueze riscul ca 
IA să contribuie la răspândirea 
dezinformării în mediul digital și să 
propună recomandări, de exemplu de 
acțiuni îndreptate împotriva oricărei 
amenințări ce decurge din IA la adresa 
alegerilor libere și corecte, precum și a 
democrației;

7. invită Comisia să evalueze riscul ca 
IA să contribuie la răspândirea 
dezinformării în mediul digital și să 
propună recomandări, de exemplu de 
acțiuni îndreptate împotriva oricărei 
amenințări ce decurge din IA la adresa 
alegerilor libere și corecte, precum și a 
democrației; subliniază că tehnologii IA 
au fost folosite și în răspândirea 
dezinformării cu privire la pandemia de 
Covid-19; invită Comisia să elaboreze un 
cadru de reglementare care să nu 
conducă la cenzurarea conținutului 
individual încărcat de utilizatorii rețelelor 
de socializare, ci să abordeze modalitățile 
de optimizare a algoritmilor de moderare 
de conținut în sensul responsabilizării 
utilizatorilor; se declară profund 
îngrijorat de faptul că o astfel de 
optimizare favorizează conținuturile 
controversate și care declanșează emoții 
puternice, creând astfel un dezavantaj 
pentru conținutul real și veridic;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să evalueze riscul ca 
IA să contribuie la răspândirea 
dezinformării în mediul digital și să 
propună recomandări, de exemplu de 
acțiuni îndreptate împotriva oricărei 
amenințări ce decurge din IA la adresa 
alegerilor libere și corecte, precum și a 
democrației;

7. invită Comisia să evalueze riscul ca 
IA să contribuie la răspândirea 
dezinformării și a hipertrucajelor în 
mediul digital;
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Or. en

Amendamentul 49
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să evalueze riscul ca 
IA să contribuie la răspândirea 
dezinformării în mediul digital și să 
propună recomandări, de exemplu de 
acțiuni îndreptate împotriva oricărei 
amenințări ce decurge din IA la adresa 
alegerilor libere și corecte, precum și a 
democrației;

7. subliniază faptul că IA poate juca 
un rol major în răspândirea rapidă a 
dezinformării; în acest sens invită Comisia 
să evalueze riscul ca IA să contribuie la 
răspândirea dezinformării în mediul digital 
și să propună recomandări, de exemplu de 
acțiuni îndreptate împotriva oricărei 
amenințări ce decurge din IA la adresa 
alegerilor libere și corecte, precum și a 
democrației;

Or. en

Amendamentul 50
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că o evaluare este 
necesară și pentru a identifica modul în 
care IA poate fi utilizată pentru a 
contracara dezinformarea, ținând seama 
de faptul că tehnologia utilizată pentru a 
crea o veste falsă este și cea care poate fi 
utilizată pentru detectarea ei;

Or. en

Amendamentul 51
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom, Abir Al-Sahlani
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. ia act de faptul că instrumentele de 
IA au potențialul de a combate conținutul 
ilegal online, însă reamintește insistent, în 
perspectiva actului legislativ privind 
serviciile digitale preconizat pentru 
sfârșitul acestui an, că astfel de instrumente 
ar trebui să respecte întotdeauna drepturile 
fundamentale, în special libertatea de 
exprimare, și nu ar trebui să ducă la o 
monitorizare generalizată a internetului;

8. ia act de faptul că instrumentele de 
IA au potențialul de a combate conținutul 
ilegal online, însă reamintește insistent, în 
perspectiva actului legislativ privind 
serviciile digitale preconizat pentru 
sfârșitul acestui an, că astfel de instrumente 
ar trebui să respecte întotdeauna drepturile 
fundamentale, în special libertatea de 
exprimare, și nu ar trebui să ducă la o 
monitorizare generalizată a internetului; 
subliniază că algoritmii ar trebui să fie 
folosiți numai ca mecanism de marcare 
pentru moderarea conținutului, sub 
rezerva intervenției umane, întrucât IA nu 
poate face distincția în mod fiabil între 
conținutul legal, cel ilegal și cel dăunător;

Or. en

Amendamentul 52
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. ia act de faptul că instrumentele de 
IA au potențialul de a combate conținutul 
ilegal online, însă reamintește insistent, în 
perspectiva actului legislativ privind 
serviciile digitale preconizat pentru 
sfârșitul acestui an, că astfel de instrumente 
ar trebui să respecte întotdeauna drepturile 
fundamentale, în special libertatea de 
exprimare, și nu ar trebui să ducă la o 
monitorizare generalizată a internetului;

8. ia act de faptul că instrumentele de 
IA sunt deja folosite pentru a combate 
conținutul ilegal online, cu rezultate 
neclare; însă reamintește insistent, în 
perspectiva actului legislativ privind 
serviciile digitale preconizat pentru 
sfârșitul acestui an, că astfel de instrumente 
ar trebui să respecte întotdeauna drepturile 
fundamentale, în special libertatea de 
exprimare, și nu ar trebui să ducă la o 
obligație generalizată de monitorizare a 
internetului, nici la o obligație 
generalizată de a depista în mod activ 
fapte sau circumstanțe care să indice o 
activitate ilegală;
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Or. en

Amendamentul 53
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. ia act de faptul că instrumentele de 
IA au potențialul de a combate conținutul 
ilegal online, însă reamintește insistent, în 
perspectiva actului legislativ privind 
serviciile digitale preconizat pentru 
sfârșitul acestui an, că astfel de instrumente 
ar trebui să respecte întotdeauna drepturile 
fundamentale, în special libertatea de 
exprimare, și nu ar trebui să ducă la o 
monitorizare generalizată a internetului;

8. ia act de faptul că instrumentele de 
IA au potențialul de a combate conținutul 
ilegal online, însă reamintește insistent, în 
perspectiva actului legislativ privind 
serviciile digitale preconizat pentru 
sfârșitul acestui an, că astfel de instrumente 
ar trebui să respecte întotdeauna drepturile 
fundamentale, în special libertatea de 
exprimare, și nu ar trebui să ducă la o 
monitorizare generalizată a internetului; 
nici la eliminarea materialelor difuzate în 
scopuri educaționale, jurnalistice, 
artistice sau de cercetare;

Or. en

Amendamentul 54
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. ia act de faptul că instrumentele de 
IA au potențialul de a combate conținutul 
ilegal online, însă reamintește insistent, în 
perspectiva actului legislativ privind 
serviciile digitale preconizat pentru 
sfârșitul acestui an, că astfel de instrumente 
ar trebui să respecte întotdeauna drepturile 
fundamentale, în special libertatea de 
exprimare, și nu ar trebui să ducă la o 
monitorizare generalizată a internetului;

8. ia act de faptul că instrumentele de 
IA au potențialul de a combate conținutul 
ilegal online, în sprijinul respectării 
principiului „ilegal offline este ilegal 
online”, însă reamintește insistent, în 
perspectiva actului legislativ privind 
serviciile digitale preconizat pentru 
sfârșitul acestui an, că astfel de instrumente 
ar trebui să respecte întotdeauna drepturile 
fundamentale, în special libertatea de 
exprimare, și nu ar trebui să ducă la o 
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monitorizare generalizată a internetului;

Or. en

Amendamentul 55
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. ia act de faptul că instrumentele de 
IA au potențialul de a combate conținutul 
ilegal online, însă reamintește insistent, în 
perspectiva actului legislativ privind 
serviciile digitale preconizat pentru 
sfârșitul acestui an, că astfel de instrumente 
ar trebui să respecte întotdeauna drepturile 
fundamentale, în special libertatea de 
exprimare, și nu ar trebui să ducă la o 
monitorizare generalizată a internetului;

8. ia act de faptul că instrumentele de 
IA au potențialul de a combate conținutul 
ilegal online, însă reamintește insistent, în 
perspectiva actului legislativ privind 
serviciile digitale preconizat pentru 
sfârșitul acestui an, că astfel de instrumente 
ar trebui să respecte întotdeauna drepturile 
fundamentale, în special libertatea de 
exprimare și de informare, și nu ar trebui 
să ducă la o monitorizare generalizată a 
internetului;

Or. en

Amendamentul 56
Bartosz Arłukowicz

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. ia act de faptul că instrumentele de 
IA au potențialul de a combate conținutul 
ilegal online, însă reamintește insistent, în 
perspectiva actului legislativ privind 
serviciile digitale preconizat pentru 
sfârșitul acestui an, că astfel de instrumente 
ar trebui să respecte întotdeauna 
drepturile fundamentale, în special 
libertatea de exprimare, și nu ar trebui să 
ducă la o monitorizare generalizată a 
internetului;

8. ia act de faptul că instrumentele de 
IA au potențialul de a combate conținutul 
ilegal online, însă reamintește insistent, în 
perspectiva actului legislativ privind 
serviciile digitale preconizat pentru 
sfârșitul acestui an, că astfel de instrumente 
trebuie să respecte drepturile 
fundamentale, în special libertatea de 
exprimare, și nu ar trebui să ducă la 
urmărirea constantă a utilizatorilor de 
internet;
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Or. pl

Amendamentul 57
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. ia act de faptul că IA este utilizată 
pentru a analiza sau a preconiza anumite 
aspecte legate de preferințele personale, 
interesele sau comportamentul 
persoanelor, pentru crearea de profiluri; 
subliniază că calitatea rezultatelor 
procesului decizional automatizat IA este 
condiționată de calitatea datelor utilizate 
și de parametrii prestabiliți aleși; 
subliniază că utilizarea procesului 
automatizat IA necesită un cadru 
legislativ solid care să protejeze viața 
privată și datele cu caracter personal și 
care, împreună cu obligația de diligență 
în supravegherea utilizării legitime a IA 
(care nu se aplică moderării 
conținutului), asigură conformitatea 
deplină; invită prin urmare Comisia să 
elaboreze un regim de obligații de 
diligență prin orientări sectoriale 
detaliate, pentru ca algoritmii de luare a 
deciziilor automatizate să respecte 
drepturile fundamentale de protecție a 
datelor cu caracter personal și a vieții 
private, prevăzute în Regulamentul 
general privind protecția datelor1a;
_________________
1a Considerentul 71 și articolul 22 din 
Regulamentul general privind protecția 
datelor

Or. en

Amendamentul 58
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel
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Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că furnizorii de servicii 
audiovizuale ar trebui să aibă acces la 
datele publicului care utilizează 
conținutul și serviciile lor atunci când 
sunt oferite pe platforme terțe, fără a 
aduce atingere reglementărilor privind 
protecția datelor și a vieții private, pentru 
a evalua în mod adecvat performanțele 
serviciilor lor și pentru a putea oferi 
servicii mai bune;

Or. en

Amendamentul 59
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. constată că experiențele imersive 
facilitate de tehnologiile IA pot fi, din 
păcate, exploatate de terți răuvoitori; 
invită Comisia să anticipeze acest lucru 
propunând recomandări pentru o 
protecție adecvată împotriva utilizării 
acestor tehnologii în scopuri ilegale;

Or. en

Amendamentul 60
Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. invită Comisia și statele membre să 
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sprijine utilizarea IA în domeniul 
patrimoniului cultural digitalizat;

Or. en

Amendamentul 61
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. ia act de beneficiile și riscurile 
legate de IA în domeniul securității 
cibernetice și subliniază necesitatea ca 
orice soluție de IA să fie rezilientă în fața 
atacurilor cibernetice, respectând totodată 
drepturile fundamentale ale UE; invită 
Comisia să evalueze necesitatea unei 
prevenții mai bune în domeniul securității 
cibernetice și măsurile de atenuare 
aferente.

9. ia act de beneficiile și riscurile 
legate de IA în domeniul securității 
cibernetice și subliniază necesitatea ca 
orice soluție de IA să fie rezilientă în fața 
atacurilor cibernetice, respectând totodată 
drepturile fundamentale ale UE, în special 
protecția datelor cu caracter personal și a 
vieții private; invită Comisia să evalueze 
necesitatea unei prevenții mai bune în 
domeniul securității cibernetice și măsurile 
de atenuare aferente.

Or. en

Amendamentul 62
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. atrage atenția asupra faptului că 
IA este utilizată pentru publicitatea 
personalizată, în special pentru 
materialele publicitare microorientate și 
bazate pe comportamentul 
consumatorului, precum și pentru 
evaluarea profilelor persoanelor fizice; 
constată impactul negativ potențial al 
publicității personalizate, în special 
asupra minorilor, interferând cu viața 
privată a oamenilor; ridicând semne de 
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întrebare privind colectarea și utilizarea 
datelor folosite pentru personalizarea 
publicității, oferind produse sau servicii 
sau stabilind prețurile; invită prin urmare 
Comisia să interzică treptat anunțurile 
personalizate, începând cu cele adresate 
minorilor, să interzică practicile 
discriminatorii de furnizare a serviciilor 
sau a produselor și să interzică 
publicitatea în aplicațiile IA din 
învățământ, atunci când fac parte din 
programa oficială;

Or. en

Amendamentul 63
Tudor Ciuhodaru

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9 a. subliniază importanța promovări 
unei înțelegeri mai profunde a 
conceptelor care stau la baza digitalizări 
și AI, prin integrarea în educație, la toate 
nivelurile, a competentelor digitale, cu un 
accent special pe AI si asigurarea unei 
disponibilități mai mari, în cadrul 
învățământului terțiar, a programelor de 
înaltă calitate din domeniul TIC, cu 
accent pe robotică și AI, precum și pe 
fiabilitatea și securitatea software-urilor;

Or. ro

Amendamentul 64
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. invită Comisia și statele membre să 
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aloce resurse științifice și financiare 
pentru a motiva și a atrage persoane 
talentate din domeniul IA pentru a veni și 
a lucra în UE;

Or. en

Amendamentul 65
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. constată că tehnologii IA sunt 
folosite pentru hipertrucaje - trucarea 
trăsăturilor faciale și a caracteristicilor 
audiovizuale; ia act de faptul că această 
tehnică poate fi utilizată pentru a 
manipula alegeri, pentru a răspândi știri 
false și pentru alte acțiuni nedorite; 
solicită deci Comisiei să impună o 
obligație ca toate secvențele hipertrucate 
și orice alte materiale video trucate să 
afișeze o mențiune de „neoriginal” și să 
fie strict limitate atunci când sunt utilizate 
în scopuri electorale;

Or. en

Amendamentul 66
Tudor Ciuhodaru

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9 b. constată că AI va avea un impact 
major în spațiul cibernetic fiind foarte 
utilă în lupta împotriva criminalității 
cibernetice; evidențiază că folosirea în 
siguranța a AI trebuie controlată și 
trebuie să existe o strânsă colaborare 
între sectorul public și cel privat pentru a 
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combate vulnerabilitățile și riscurile 
legate de utilizarea AI;

Or. ro

Amendamentul 67
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 9 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. subliniază cât este de importantă 
protecția datelor cu caracter personal și a 
vieții private; ia act de dezvoltarea rapidă 
a aplicațiilor IA pentru a recunoaște 
elemente caracteristice unice, cum ar fi 
trăsăturile faciale, mișcările și atitudinile 
personale; avertizează că utilizarea de 
aplicații de recunoaștere automată atrage 
riscuri de interferență la nivelul sferei 
private, la nediscriminare și la protecția 
datelor cu caracter personal; invită 
Comisia să analizeze interzicerea absolută 
a recunoașterii faciale în spațiul public și 
în instituțiile de învățământ și interzicerea 
stocării la nivel local a datelor utilizate 
pentru recunoașterea facială;

Or. en

Amendamentul 68
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 9 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9d. ia în considerare posibilitățile 
oferite de IA în sectorul cultural - în 
muzică, artă și alte expresii culturale; 
subliniază că libertatea de exprimare este 
o libertate și o valoare importantă și că un 
peisaj cultural plurivalent este extrem de 
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valoros pentru societate; invită Comisia să 
țină cont de aceste valori în elaborarea 
propunerilor sale privind IA;

Or. en

Amendamentul 69
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 9 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9e. reamintește importanța diversității 
lingvistice și culturale în UE și rolul lor 
esențial în sectoarele culturale, 
audiovizuale și educaționale în 
promovarea diversității europene; invită 
așadar Comisia să nu permită ca 
algoritmii IA să reducă această 
diversitate, ci să ofere în continuare acces 
la o gamă largă de conținuturi care să nu 
privilegieze o anumită limbă și/sau 
cultură și să condamne orice încercare de 
a limita prin algoritmi această diversitate 
și să ofere acces doar la conținuturi 
tipizate sau care ar funcționa ca o 
„cameră de ecou”, împiedicând accesul la 
o mai mare diversitate;

Or. en


