
AM\1206022SL.docx PE652.492v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

2020/2017(INI)

27.5.2020

PREDLOGI SPREMEMB
1–69
Osnutek mnenja
Ondřej Kovařík
(PE650.370v02-00)

Umetna inteligenca v izobraževanju, kulturi in avdiovizualnem sektorju
(2020/2017(INI))



PE652.492v01-00 2/39 AM\1206022SL.docx

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1206022SL.docx 3/39 PE652.492v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi bilo treba pri 
uporabi umetne inteligence v 
izobraževanju, kulturi in avdiovizualnem 
sektorju spoštovati temeljne pravice, 
svoboščine in vrednote, določene v 
Pogodbah EU in Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah; zato pozdravlja belo 
knjigo Komisije o umetni inteligenci in 
poziva Komisijo, naj izobraževalni sektor 
vključi v regulativni okvir za zelo tvegano 
uporabo umetne inteligence;

1. poudarja, da mora uporaba umetne 
inteligence v izobraževanju, kulturi in 
avdiovizualnem sektorju v celoti spoštovati 
temeljne pravice, svoboščine in vrednote, 
tudi zasebnost, varstvo osebnih podatkov, 
nediskriminacijo ter svobodo izražanja in 
obveščanja, kot je določeno v Pogodbah 
EU in Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj določi obveznost, da morajo biti 
različne uporabe umetne inteligence 
pregledne in razložljive, kazni za 
neizvajanje teh obveznosti in potrebnost 
človeškega posredovanja, pa tudi druge 
ukrepe, kot so neodvisne revizije in 
posebni stresni testi za podpiranje in 
zagotavljanje skladnosti;

Or. en

Predlog spremembe 2
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi bilo treba pri 
uporabi umetne inteligence v 
izobraževanju, kulturi in avdiovizualnem 
sektorju spoštovati temeljne pravice, 
svoboščine in vrednote, določene v 
Pogodbah EU in Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah; zato pozdravlja belo 
knjigo Komisije o umetni inteligenci in 
poziva Komisijo, naj izobraževalni sektor 
vključi v regulativni okvir za zelo tvegano 

1. poudarja, da bi bilo treba pri 
uporabi umetne inteligence v 
izobraževanju, kulturi in avdiovizualnem 
sektorju spoštovati temeljne pravice, 
svoboščine in vrednote, določene v 
Pogodbah EU in Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah; zato pozdravlja belo 
knjigo Komisije o umetni inteligenci in 
poziva Komisijo, naj izobraževalni sektor, 
omejen na področja z velikimi tveganji, 
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uporabo umetne inteligence; vključi v regulativni okvir za zelo tvegane 
vrste uporabe umetne inteligence;

Or. en

Predlog spremembe 3
Roberta Metsola

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi bilo treba pri 
uporabi umetne inteligence v 
izobraževanju, kulturi in avdiovizualnem 
sektorju spoštovati temeljne pravice, 
svoboščine in vrednote, določene v 
Pogodbah EU in Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah; zato pozdravlja belo 
knjigo Komisije o umetni inteligenci in 
poziva Komisijo, naj izobraževalni sektor 
vključi v regulativni okvir za zelo tvegano 
uporabo umetne inteligence;

1. poudarja, da bi bilo treba pri 
uporabi umetne inteligence v 
izobraževanju, kulturi in avdiovizualnem 
sektorju spoštovati temeljne pravice, 
svoboščine in vrednote, določene v 
Pogodbah EU in Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah; zato pozdravlja belo 
knjigo Komisije o umetni inteligenci in 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
vključitve izobraževalnega sektorja v 
prihodnji regulativni okvir za zelo tvegane 
vrste uporabe umetne inteligence;

Or. en

Predlog spremembe 4
Bartosz Arłukowicz

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi bilo treba pri 
uporabi umetne inteligence v 
izobraževanju, kulturi in avdiovizualnem 
sektorju spoštovati temeljne pravice, 
svoboščine in vrednote, določene v 
Pogodbah EU in Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah; zato pozdravlja belo 
knjigo Komisije o umetni inteligenci in 
poziva Komisijo, naj izobraževalni sektor 

1. poudarja, da je treba pri uporabi 
umetne inteligence v izobraževanju, kulturi 
in avdiovizualnem sektorju spoštovati 
temeljne pravice, svoboščine in vrednote, 
določene v Pogodbah EU in Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah; zato 
pozdravlja belo knjigo Komisije o umetni 
inteligenci in poziva Komisijo, naj 
izobraževalni sektor vključi v regulativni 
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vključi v regulativni okvir za zelo tvegano 
uporabo umetne inteligence;

okvir za zelo tvegane vrste uporabe 
umetne inteligence;

Or. pl

Predlog spremembe 5
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – alinea 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– te neodvisne revizije bi bilo treba 
izvajati enkrat letno, po analogiji s 
finančnim sektorjem, da bi preučili, ali so 
načini uporabe umetne inteligence ter 
sistem nadzora in ravnotežja skladni z 
določenimi pravili in ali jih nadzira 
ustrezen neodvisen nadzorni organ;

Or. en

Predlog spremembe 6
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. priznava transformativni potencial 
umetne inteligence pri razvoju čedalje 
učinkovitejših izobraževalnih orodij; 
poziva Komisijo, naj predlaga ambiciozen 
in bolj celosten evropski izobraževalni 
program, ki bo vključeval učenje, ki se 
opira na umetno inteligenco; opozarja, da 
lahko učenje, ki se opira na umetno 
inteligenco, ob ustreznem varstvu 
temeljnih pravic in zaščiti pred 
pristranskostjo, pomaga pri izobraževanju 
zapostavljenih skupnosti, invalidov in 
drugih skupin evropskih državljanov, ki 
nimajo ustreznega odstopa do 
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izobraževanja, kar bo vodilo k bolj 
vključujoči družbi;

Or. en

Predlog spremembe 7
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je zaradi hitrega 
razvoja umetne inteligence potreben 
robusten, za prihodnost primeren 
zakonodajni okvir za varstvo osebnih 
podatkov in zasebnosti; v zvezi s tem 
poudarja, da mora vsaka uporaba umetne 
inteligence dosledno spoštovati 
zakonodajo EU o varstvu podatkov, in 
sicer Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta (splošna uredba o 
varstvu podatkov)1a in Direktivo 
2002/58/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta (e-zasebnost)1b, ki je v reviziji, ter 
svobodo izražanja in nediskriminacijo;
_________________
1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
1b Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 
o obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

Or. en
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Predlog spremembe 8
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi bilo treba koristi 
umetne inteligence deliti z vsemi deli 
družbe, da nihče ne bo zapostavljen. S tem 
v zvezi poudarja, da je treba pri 
oblikovanju in razvoju orodij na podlagi 
umetne inteligence v celoti upoštevati 
specifične potrebe najbolj ranljivih 
skupin, kot so otroci, invalidi, starejši in 
druge skupine, ki jim grozi izključenost; 

Or. en

Predlog spremembe 9
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. ugotavlja, da se umetna 
inteligenca pogosto uporablja za 
algoritme za avtomatizirano odločanje 
glede širjenja in urejanja vsebine, ki se 
prikaže uporabnikom, vključno z 
organizacijo njihovih personaliziranih 
vsebin; poudarja, da so ti algoritmi, 
njihovo delovanje in način, na katerega 
urejajo prikazane vsebine, „črne 
skrinjice“ za uporabnike, ki jim jemljejo 
možnost izbire in nadzora, omogočajo 
vzpostavljanje odmevnih komor in 
povzročajo nezaupanje v digitalne 
storitve; poziva Komisijo, naj zahteva, da 
mora uporaba umetne inteligence kot 
privzeto vsebine ponujati v nevtralnem 
vrstnem redu, in naj povečajo nadzor 
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uporabnika nad vsebino, ki jo vidijo kot 
privzeto;

Or. en

Predlog spremembe 10
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. želi spomniti, da lahko umetna 
inteligenca povzroči večjo pristranskost in 
s tem različne oblike diskriminacije; v 
zvezi s tem opozarja, da je treba zagotoviti 
pravice vsakega posameznika in da ne bi 
smeli dopuščati pobud v zvezi z umetno 
inteligenco, ki vodijo k diskriminaciji;

2. želi spomniti, da lahko umetna 
inteligenca povzroči večjo pristranskost in 
s tem različne oblike diskriminacije, 
recimo na podlagi spola, rase, barve kože, 
etničnega ali socialnega porekla, 
genetskih značilnosti, jezika, vere ali 
prepričanja, političnega ali drugega 
mnenja, pripadnosti narodnostni 
manjšini, premoženja, rojstva, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti; opozarja, da je treba 
zagotoviti pravice vsakega posameznika in 
da bi morali pobude v zvezi z umetno 
inteligenco, ki vodijo k diskriminaciji, 
strogo prepovedati in kaznovati;

Or. en

Predlog spremembe 11
Anne-Sophie Pelletier, Aleksis Jeorgulis (Alexis Georgoulis), Konstandinos Arvanitis 
(Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena Arza

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. želi spomniti, da lahko umetna 
inteligenca povzroči večjo pristranskost in 
s tem različne oblike diskriminacije; v 
zvezi s tem opozarja, da je treba zagotoviti 
pravice vsakega posameznika in da ne bi 

2. želi spomniti, da lahko umetna 
inteligenca povzroči večjo pristranskost in 
različne oblike diskriminacije; v zvezi s 
tem opozarja, da je treba zagotoviti pravice 
vsakega posameznika in da ne bi smeli 
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smeli dopuščati pobud v zvezi z umetno 
inteligenco, ki vodijo k diskriminaciji;

dopuščati pobud v zvezi z umetno 
inteligenco, ki vodijo k diskriminaciji; 
poudarja, da bi si morale tehnologije 
umetne inteligence prizadevati, da ne bi 
bilo nikakršne pristranskosti pri 
profiliranju, kar zadeva identiteto, raso, 
starost, barvo kože, spol ali spolno 
usmerjenost ali invalidnost;

Or. en

Predlog spremembe 12
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. želi spomniti, da lahko umetna 
inteligenca povzroči večjo pristranskost in 
s tem različne oblike diskriminacije; v 
zvezi s tem opozarja, da je treba zagotoviti 
pravice vsakega posameznika in da ne bi 
smeli dopuščati pobud v zvezi z umetno 
inteligenco, ki vodijo k diskriminaciji;

2. želi spomniti, da lahko umetna 
inteligenca povzroči večjo pristranskost in 
različne oblike diskriminacije; v zvezi s 
tem opozarja, da je treba zagotoviti pravice 
vsakega posameznika in da ne bi smeli 
dopuščati pobud v zvezi z umetno 
inteligenco, ki vodijo k diskriminaciji; 
vendar ugotavlja, da se lahko pobude v 
zvezi z umetno inteligenco uporabijo tudi 
pozitivno, za boj proti tradicionalnim 
oblikam diskriminacije, med drugim proti 
pomanjkanju dostopa do storitev;

Or. en

Predlog spremembe 13
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. želi spomniti, da lahko umetna 
inteligenca povzroči večjo pristranskost in 

2. želi spomniti, da lahko umetna 
inteligenca povzroči večjo pristranskost in 
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s tem različne oblike diskriminacije; v 
zvezi s tem opozarja, da je treba zagotoviti 
pravice vsakega posameznika in da ne bi 
smeli dopuščati pobud v zvezi z umetno 
inteligenco, ki vodijo k diskriminaciji;

s tem različne oblike diskriminacije, zlasti 
če so podatki, ki se uporabljajo za strojno 
učenje in za umetno inteligenco, že 
pristranski, torej odražajo diskriminacijo, 
ki obstaja v družbi; v zvezi s tem opozarja, 
da je treba zagotoviti pravice vsakega 
posameznika in da ne bi smeli dopuščati 
pobud v zvezi z umetno inteligenco, ki 
vodijo k diskriminaciji;

Or. en

Predlog spremembe 14
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj premisli, kako 
bi bilo mogoče pobude v zvezi z umetno 
inteligenco konkretno uporabiti za 
izboljšanje kakovosti življenja in dostopa 
do storitev za invalide v skladu s cilji iz 
akta EU o dostopnosti ter omogočiti večjo 
vključenost;

Or. en

Predlog spremembe 15
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da izobraževanje, ki se 
opira na umetno inteligenco, prinaša 
številne možnosti in priložnosti, hkrati pa 
predstavlja tveganje, kar zadeva enak 
dostop do izobraževanja in enake učne 
možnosti; poziva k nediskriminatorni 
uporabi umetne inteligence v 

3. ugotavlja, da prinaša uporaba 
umetne inteligence v izobraževanju 
številne možnosti in priložnosti, recimo za 
razumevanje, kako se učenci učijo, in za 
pripravo njim prilagojenega učenja, hkrati 
pa predstavlja tveganje, kar zadeva enak 
dostop do izobraževanja, enake učne 
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izobraževanju; opozarja na tveganja in 
diskriminacijo, ki so jih povzročila pred 
kratkim razvita orodja umetne inteligence, 
ki se uporabljajo za sprejem v šole;

možnosti in inovacije; ugotavlja, da 
izobraževanje glede starosti ni omejeno; 
opozarja na tveganja in diskriminacijo, ki 
so jih povzročila orodja umetne 
inteligence, ki se uporabljajo za sprejem v 
šole; opozarja, da je potreben enak dostop 
do podatkov, da bi uravnotežili inovacije; 
ugotavlja, da je v določenih državah 
članicah peščica zasebnih podjetij 
pridobila velik tržni delež v izobraževalni 
tehnologiji; poudarja, da so s splošno 
uredbo o varstvu podatkov (izobraževalni) 
podatki mladoletnikov strogo zaščiteni in 
jih je zato težko deliti med omenjenimi 
zasebnimi podjetji in drugimi 
(raziskovalnimi) ustanovami oziroma jih 
je mogoče deliti le, če so popolnoma 
anonimizirani; zato poziva k 
nediskriminatorni uporabi umetne 
inteligence v izobraževanju, strogemu 
izvajanju uredbe o varstvu podatkov, 
sprejetju ukrepov za zagotovitev 
konkurence na trgu izobraževalne 
tehnologije ter javnim pobudam in 
ustrezni infrastrukturi za deljenje 
podatkov med aplikacijami umetne 
inteligence in javnimi raziskovalnimi 
ustanovami;

Or. en

Predlog spremembe 16
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da izobraževanje, ki se 
opira na umetno inteligenco, prinaša 
številne možnosti in priložnosti, hkrati pa 
predstavlja tveganje, kar zadeva enak 
dostop do izobraževanja in enake učne 
možnosti; poziva k nediskriminatorni 
uporabi umetne inteligence v 

3. ugotavlja, da prinaša uporaba 
umetne inteligence v izobraževanju 
številne možnosti in priložnosti, tudi 
ozaveščanje o možnostih in tveganjih; 
opozarja, da umetna inteligenca 
predstavlja tveganje, kar zadeva enak 
dostop do izobraževanja in enake učne 
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izobraževanju; opozarja na tveganja in 
diskriminacijo, ki so jih povzročila pred 
kratkim razvita orodja umetne inteligence, 
ki se uporabljajo za sprejem v šole;

možnosti, če se uporablja za same 
študente; poziva k nediskriminatorni 
uporabi umetne inteligence v 
izobraževanju; opozarja na tveganja in 
diskriminacijo, ki so jih povzročila pred 
kratkim razvita orodja umetne inteligence, 
ki se uporabljajo za sprejem v šole in 
katerih uporaba bi bila v skladu z 
zakonodajo Unije o varstvu podatkov 
nezakonita; opozarja, da so 
avtomatizirane odločitve o fizičnih 
osebah, ki temeljijo na profiliranju, če 
imajo pravne ali podobne učinke, strogo 
omejene in da je v skladu s splošno 
uredbo o varstvu podatkov vedno potrebna 
pravica do človeškega posredovanja in 
razložljivosti; poudarja, da je treba to 
strogo upoštevati, še posebej v 
izobraževalnem sistemu, kjer se 
sprejemajo odločitve o prihodnjih 
možnostih in priložnostih;

Or. en

Predlog spremembe 17
Anne-Sophie Pelletier, Aleksis Jeorgulis (Alexis Georgoulis), Konstandinos Arvanitis 
(Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena Arza

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da izobraževanje, ki se 
opira na umetno inteligenco, prinaša 
številne možnosti in priložnosti, hkrati pa 
predstavlja tveganje, kar zadeva enak 
dostop do izobraževanja in enake učne 
možnosti; poziva k nediskriminatorni 
uporabi umetne inteligence v 
izobraževanju; opozarja na tveganja in 
diskriminacijo, ki so jih povzročila pred 
kratkim razvita orodja umetne inteligence, 
ki se uporabljajo za sprejem v šole;

3. ugotavlja, da izobraževanje, ki se 
opira na umetno inteligenco, prinaša 
številne možnosti in priložnosti, hkrati pa 
predstavlja tveganje, kar zadeva enak 
dostop do izobraževanja in enake učne 
možnosti; izraža zaskrbljenost o 
pomanjkljivi telekomunikacijski 
infrastrukturi v nekaterih regijah 
Evropske unije, kar omejuje dostopnost 
interneta, in poziva Komisijo, naj si stalno 
prizadeva za izboljšanje 
telekomunikacijske infrastrukture, zlasti v 
zvezi z javnim izobraževalnim sektorjem; 
poziva k nediskriminatorni uporabi umetne 
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inteligence v izobraževanju; opozarja na 
tveganja in diskriminacijo, ki so jih 
povzročila pred kratkim razvita orodja 
umetne inteligence, ki se uporabljajo za 
sprejem v šole;

Or. en

Predlog spremembe 18
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da izobraževanje, ki se 
opira na umetno inteligenco, prinaša 
številne možnosti in priložnosti, hkrati pa 
predstavlja tveganje, kar zadeva enak 
dostop do izobraževanja in enake učne 
možnosti; poziva k nediskriminatorni 
uporabi umetne inteligence v 
izobraževanju; opozarja na tveganja in 
diskriminacijo, ki so jih povzročila pred 
kratkim razvita orodja umetne inteligence, 
ki se uporabljajo za sprejem v šole;

3. ugotavlja, da izobraževanje, ki se 
opira na umetno inteligenco, prinaša 
številne možnosti in priložnosti, hkrati pa 
predstavlja tveganje, kar zadeva enak 
dostop do izobraževanja in enake učne 
možnosti; poziva k nediskriminatorni 
uporabi umetne inteligence v 
izobraževanju; poudarja, da sta enakost in 
vključevanje osrednji vrednoti, ki jih je 
treba pri oblikovanju politik za umetno 
inteligenco v izobraževanju ustrezno 
upoštevati; opozarja na tveganja in 
diskriminacijo, ki so jih povzročila pred 
kratkim razvita orodja umetne inteligence, 
ki se uporabljajo za sprejem v šole; 
opozarja, da bo širjenje izobraževanja in 
ozaveščenosti o tehnologijah umetne 
inteligence in njihovem potencialu 
okrepilo odpornost naših družb in 
pomagalo pri varstvu temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 19
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da izobraževanje, ki se 
opira na umetno inteligenco, prinaša 
številne možnosti in priložnosti, hkrati pa 
predstavlja tveganje, kar zadeva enak 
dostop do izobraževanja in enake učne 
možnosti; poziva k nediskriminatorni 
uporabi umetne inteligence v 
izobraževanju; opozarja na tveganja in 
diskriminacijo, ki so jih povzročila pred 
kratkim razvita orodja umetne inteligence, 
ki se uporabljajo za sprejem v šole;

3. ugotavlja, da izobraževanje, ki se 
opira na umetno inteligenco, prinaša 
številne možnosti in priložnosti, hkrati pa 
predstavlja tveganje, kar zadeva enak 
dostop do izobraževanja in enake učne 
možnosti; poziva k nediskriminatorni 
uporabi umetne inteligence v 
izobraževanju; opozarja na tveganja in 
diskriminacijo, ki so jih povzročila pred 
kratkim razvita orodja umetne inteligence, 
ki se uporabljajo za sprejem v šole; 
poudarja, da je treba skupaj s ponudniki 
tehnologije umetne inteligence 
obravnavati trajne vrzeli, ki omogočajo 
diskriminacijo;

Or. en

Predlog spremembe 20
Anne-Sophie Pelletier, Aleksis Jeorgulis (Alexis Georgoulis), Konstandinos Arvanitis 
(Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena Arza

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da izobraževanje, ki se 
opira na umetno inteligenco, prinaša 
številne možnosti in priložnosti, hkrati pa 
predstavlja tveganje, kar zadeva enak 
dostop do izobraževanja in enake učne 
možnosti; poziva k nediskriminatorni 
uporabi umetne inteligence v 
izobraževanju; opozarja na tveganja in 
diskriminacijo, ki so jih povzročila pred 
kratkim razvita orodja umetne inteligence, 
ki se uporabljajo za sprejem v šole;

3. ugotavlja, da izobraževanje, ki se 
opira na umetno inteligenco, prinaša 
številne možnosti in priložnosti, hkrati pa 
predstavlja tveganje, kar zadeva enak 
dostop do izobraževanja in enake učne 
možnosti; poziva k nediskriminatorni 
uporabi umetne inteligence v 
izobraževanju; opozarja, da ne smemo 
podcenjevati digitalne razlike med 
spoloma in da moramo sprejeti ukrepe za 
njeno odpravo; opozarja na tveganja in 
diskriminacijo, ki so jih povzročila pred 
kratkim razvita orodja umetne inteligence, 
ki se uporabljajo za sprejem v šole;

Or. en
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Predlog spremembe 21
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da izobraževanje, ki se 
opira na umetno inteligenco, prinaša 
številne možnosti in priložnosti, hkrati pa 
predstavlja tveganje, kar zadeva enak 
dostop do izobraževanja in enake učne 
možnosti; poziva k nediskriminatorni 
uporabi umetne inteligence v 
izobraževanju; opozarja na tveganja in 
diskriminacijo, ki so jih povzročila pred 
kratkim razvita orodja umetne inteligence, 
ki se uporabljajo za sprejem v šole;

3. ugotavlja, da izobraževanje, ki se 
opira na umetno inteligenco, prinaša 
številne možnosti in priložnosti, hkrati pa 
predstavlja tveganje, kar zadeva enak 
dostop do izobraževanja in enake učne 
možnosti čedalje mlajših otrok, ki 
prihajajo iz ranljivih in zgodovinsko 
prikrajšanih skupin; poziva k 
nediskriminatorni uporabi umetne 
inteligence v izobraževanju; opozarja na 
tveganja in diskriminacijo, ki so jih 
povzročila pred kratkim razvita orodja 
umetne inteligence, ki se uporabljajo za 
sprejem v šole;

Or. en

Predlog spremembe 22
Bartosz Arłukowicz

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da izobraževanje, ki se 
opira na umetno inteligenco, prinaša 
številne možnosti in priložnosti, hkrati pa 
predstavlja tveganje, kar zadeva enak 
dostop do izobraževanja in enake učne 
možnosti; poziva k nediskriminatorni 
uporabi umetne inteligence v 
izobraževanju; opozarja na tveganja in 
diskriminacijo, ki so jih povzročila pred 
kratkim razvita orodja umetne inteligence, 
ki se uporabljajo za sprejem v šole;

3. ugotavlja, da izobraževanje, ki se 
opira na umetno inteligenco, prinaša 
številne možnosti in priložnosti, zlasti v 
smislu lažjega dostopa do informacij, pa 
tudi boljših raziskovalnih metod; poziva k 
nediskriminatorni uporabi umetne 
inteligence v izobraževanju; opozarja na 
tveganja in diskriminacijo, ki so jih 
povzročila pred kratkim razvita orodja 
umetne inteligence, ki se uporabljajo za 
sprejem v šole, ter poziva k njihovi 
čimprejšnji odpravi;

Or. pl
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Predlog spremembe 23
Anne-Sophie Pelletier, Aleksis Jeorgulis (Alexis Georgoulis), Konstandinos Arvanitis 
(Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena Arza

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da lahko umetna 
inteligenca reproducira in potencira 
diskriminatorne procese; zahteva, da se 
temu problemu pri oblikovanju in 
vzdrževanju umetne inteligence posveti 
posebna pozornost; zato priporoča, da je 
treba zagotoviti, da bodo skupine, ki 
oblikujejo, razvijajo, testirajo ter 
vzdržujejo, uvajajo in nabavljajo te 
sisteme, upoštevale raznolikost načinov 
uporabe in splošne družbe, in da so 
sestavljene raznoliko glede na spol, 
kulturo in starost, da bodo odražale vse 
bistvene elemente družbe in ne bodo 
pristranske;

Or. en

Predlog spremembe 24
Tudor Ciuhodaru

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. izpostavlja, da lahko digitalne 
tehnologije in njihova uporaba pomagajo 
pri zmanjšanju vrzeli med učenci iz 
privilegiranega okolja ter učenci, ki živijo 
v slabih ekonomskih razmerah, z 
omogočanjem dostopa do ustreznih 
izobraževalnih možnosti;

Or. ro
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Predlog spremembe 25
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da lahko pobude na 
osnovi umetne inteligence dopolnjujejo 
tradicionalne metode poučevanja, ter 
poudarja, kako pomembno je 
usposabljanje učiteljev in vzgojiteljev, 
zlasti tistih, ki se ukvarjajo z mladoletnimi 
učenci, glede pravilne uporabe umetne 
inteligence v izobraževanju;

Or. en

Predlog spremembe 26
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba orodja 
umetne inteligence, ki se uporabljajo v 
izobraževanju, ustrezno oceniti, da bi 
opredelili učinke teh orodij na pravice 
otrok;

Or. en

Predlog spremembe 27
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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3b. ugotavlja, da so v tehnološkem 
industrijskem sektorju mnoga zagonska 
podjetja, ki delajo z umetno inteligenco in 
razvijajo tehnologije umetne inteligence; 
poudarja, da bodo mala in srednje velika 
podjetja (MSP) zaradi nesorazmernega 
regulativnega bremena, ki ga nosijo 
zaradi svoje velikosti, potrebovala dodatno 
podporo, da bodo njihove dejavnosti 
skladne z zakonodajo o varstvu podatkov 
in evropskimi standardi za varstvo 
podatkov; 

Or. en

Predlog spremembe 28
Tudor Ciuhodaru

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. ugotavlja, da umetna inteligenca 
sicer omogoča nove zaposlitvene 
priložnosti, vendar še vedno vlada 
precejšnje pomanjkanje ustreznih veščin; 
zato pozdravlja pobudo Komisije, da 
predlaga vključitev vseh ljudi v razvoj 
umetne inteligence, ter kolikor je to 
mogoče, tudi ženskam in celo invalidom, 
in da mladim vzbudi zanimanje in jih 
spodbuja k študiju predmetov, povezanih z 
umetno inteligenco, poleg študija 
področij, na katerih želijo opravljati 
poklicno pot;

Or. ro

Predlog spremembe 29
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja načrt Komisije za 
posodobitev akcijskega načrta za digitalno 
izobraževanje, da se bodo podatki in 
tehnologije, ki temeljijo na umetni 
inteligenci, bolje izkoristili in bodo 
izobraževalni sistemi primerni za digitalno 
dobo; poudarja, da je ozaveščanje splošne 
javnosti o umetni inteligenci na vseh 
ravneh, tudi o tveganjih glede zasebnosti in 
pristranskosti, bistveno, da se bo lahko 
vsak posameznik informirano odločal;

4. pozdravlja načrt Komisije za 
posodobitev akcijskega načrta za digitalno 
izobraževanje, da bodo izobraževalni 
sistemi primerni za digitalno dobo, in 
sicer prek boljšega izkoriščanja podatkov 
ter boljšega izobraževanja o podatkih in 
tehnologijah, ki temeljijo na umetni 
inteligenci; poudarja, da je to pomemben 
element za večje ozaveščanje splošne 
javnosti o umetni inteligenci na vseh 
ravneh, tudi o tveganjih glede zasebnosti in 
pristranskosti, kar je bistveno za to, da se 
bo lahko javnost informirano odločala; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zgoraj omenjeno vključijo v akcijske 
načrte za izobraževanje ter v programe za 
podporo umetnosti, da bi prikazali 
tveganja in pristranskost umetne 
inteligence; 

Or. en

Predlog spremembe 30
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja načrt Komisije za 
posodobitev akcijskega načrta za digitalno 
izobraževanje, da se bodo podatki in 
tehnologije, ki temeljijo na umetni 
inteligenci, bolje izkoristili in bodo 
izobraževalni sistemi primerni za digitalno 
dobo; poudarja, da je ozaveščanje splošne 
javnosti o umetni inteligenci na vseh 
ravneh, tudi o tveganjih glede zasebnosti in 
pristranskosti, bistveno, da se bo lahko 
vsak posameznik informirano odločal;

4. pozdravlja načrt Komisije za 
posodobitev akcijskega načrta za digitalno 
izobraževanje, da se bodo podatki in 
tehnologije, ki temeljijo na umetni 
inteligenci, bolje izkoristili in bodo 
izobraževalni sistemi primerni za digitalno 
dobo; poudarja, da je ozaveščanje splošne 
javnosti o umetni inteligenci na vseh 
ravneh, tudi o tveganjih glede zasebnosti in 
pristranskosti, bistveno, da se bo lahko 
vsak posameznik informirano odločal; s 
tem v zvezi poudarja, da je treba umetno 
inteligenco narediti lažje razložljivo, bolj 
razumljivo in pregledno, da bi zagotovili 
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učinkovitost, uporabnost in pravičnost 
tehnologij, ki temeljijo na umetni 
inteligenci;

Or. en

Predlog spremembe 31
Anne-Sophie Pelletier, Aleksis Jeorgulis (Alexis Georgoulis), Konstandinos Arvanitis 
(Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena Arza

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja načrt Komisije za 
posodobitev akcijskega načrta za digitalno 
izobraževanje, da se bodo podatki in 
tehnologije, ki temeljijo na umetni 
inteligenci, bolje izkoristili in bodo 
izobraževalni sistemi primerni za digitalno 
dobo; poudarja, da je ozaveščanje splošne 
javnosti o umetni inteligenci na vseh 
ravneh, tudi o tveganjih glede zasebnosti in 
pristranskosti, bistveno, da se bo lahko 
vsak posameznik informirano odločal;

4. pozdravlja načrt Komisije za 
posodobitev akcijskega načrta za digitalno 
izobraževanje, da se bodo podatki in 
tehnologije, ki temeljijo na umetni 
inteligenci, bolje izkoristili in bodo 
izobraževalni sistemi primerni za digitalno 
dobo; poudarja, da je ozaveščanje splošne 
javnosti o umetni inteligenci na vseh 
ravneh, tudi o tveganjih glede zasebnosti in 
pristranskosti, bistveno, da se bo lahko 
vsak posameznik informirano odločal; 
opozarja, da bi se morali zavedati, da se 
mora javnost izobraziti in pridobiti 
ustrezna znanja in spretnosti, preden se 
lahko začne umetna inteligenca splošno 
uporabljati, zlasti za otroke in ranljive 
skupine;

Or. en

Predlog spremembe 32
Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja načrt Komisije za 
posodobitev akcijskega načrta za digitalno 

4. pozdravlja načrt Komisije za 
posodobitev akcijskega načrta za digitalno 
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izobraževanje, da se bodo podatki in 
tehnologije, ki temeljijo na umetni 
inteligenci, bolje izkoristili in bodo 
izobraževalni sistemi primerni za digitalno 
dobo; poudarja, da je ozaveščanje splošne 
javnosti o umetni inteligenci na vseh 
ravneh, tudi o tveganjih glede zasebnosti in 
pristranskosti, bistveno, da se bo lahko 
vsak posameznik informirano odločal;

izobraževanje, da se bodo podatki in 
tehnologije, ki temeljijo na umetni 
inteligenci, bolje izkoristili, ter poziva 
Komisijo, države članice in druge javne in 
zasebne deležnike, naj tesno sodelujejo pri 
potrebnih reformah v izobraževanju, da 
bodo izobraževalni sistemi primerni za 
digitalno dobo; poudarja, da je ozaveščanje 
splošne javnosti o umetni inteligenci na 
vseh ravneh, tudi o tveganjih glede 
zasebnosti in pristranskosti, bistveno, da se 
bo lahko vsak posameznik informirano 
odločal;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. pozdravlja osredotočenost 
Komisije na napredna znanja in veščine, 
obenem poudarjajoč pomembnost 
osnovnih znanj in veščin; pozdravlja 
prihodnjo posodobitev programa znanj in 
spretnosti, da bodo imeli od digitalne 
transformacije EU koristi vsi; poziva 
Komisijo, naj pojasni opredelitev znanj in 
veščin na področju umetne inteligence v 
razmerju do digitalnih znanj in veščin; 
poudarja pomembnost bolj raznovrstnega 
tehnološkega sektorja in spodbujanja 
študentov, zlasti deklet, k vpisu v 
programe na področju naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike;

Or. en

Predlog spremembe 34
Dragoş Tudorache
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da bo digitalna 
infrastruktura naslednje generacije in 
pokritost z internetom strateškega pomena 
pri omogočanju izobraževanja, ki se opira 
na umetno inteligenco, evropskim 
državljanom; z ozirom na pandemijo 
covida-19 poziva Komisijo, naj pripravi 
strategijo za evropsko infrastrukturo 5G, 
ki bo zagotavljala strateško odpornost 
Evrope in ne bo odvisna od tehnologije 
držav, ki ne delijo naših vrednot;

Or. en

Predlog spremembe 35
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da je nujno treba 
poskrbeti, da bodo imeli vsi evropski 
državljani osnovne digitalne spretnosti, 
saj bomo s tem zagotovili enake socialne 
in ekonomske možnosti, preprečili 
neenakost spolov, pospešili prehod na 
digitalno gospodarstvo in družbo ter 
povečali odpornost Evrope proti krizi;

Or. en

Predlog spremembe 36
Anne-Sophie Pelletier, Aleksis Jeorgulis (Alexis Georgoulis), Konstandinos Arvanitis 
(Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena Arza

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da lahko umetna 
inteligenca še posebej vpliva na varstvo 
podatkov in zasebnost; zagovarja, da se 
načela, uveljavljena s splošno uredbo o 
varstvo podatkov, uporabijo kot vodilna 
načela pri uvajanju umetne inteligence; 
poziva k povečanju varstva in zaščite v 
izobraževanju, kjer gre za podatke otrok;

5. opozarja, da lahko umetna 
inteligenca še posebej vpliva na varstvo 
podatkov in zasebnost; zagovarja, da se 
načela, uveljavljena s splošno uredbo o 
varstvo podatkov, uporabijo kot vodilna 
načela pri uvajanju umetne inteligence; 
poziva k povečanju varstva in zaščite v 
izobraževanju, kjer gre za podatke otrok; 
želi spomniti, da so otroci ranljivi del 
javnosti, ki si zasluži posebno pozornost in 
zaščito; je prepričan, da tehnologije 
umetne inteligence predstavljajo tveganje, 
zlasti kar zadeva zbiranje podatkov o 
posameznih dijakih in študentih ter 
učiteljih, ki je lahko v nasprotju s 
človekovimi pravicami; zato odsvetuje, da 
se v šolah z napravami za avdiovizualno 
snemanje in nadziranje zbirajo podatki za 
namene, povezane z umetno inteligenco;

Or. en

Predlog spremembe 37
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da lahko umetna 
inteligenca še posebej vpliva na varstvo 
podatkov in zasebnost; zagovarja, da se 
načela, uveljavljena s splošno uredbo o 
varstvo podatkov, uporabijo kot vodilna 
načela pri uvajanju umetne inteligence; 
poziva k povečanju varstva in zaščite v 
izobraževanju, kjer gre za podatke otrok;

5. opozarja, da lahko umetna 
inteligenca še posebej vpliva na varstvo 
podatkov in zasebnost; zagovarja, da se 
načela, uveljavljena s splošno uredbo o 
varstvo podatkov, uporabijo kot vodilna 
načela pri uvajanju umetne inteligence; 
poziva k povečanju varstva in zaščite v 
izobraževanju, kjer gre za podatke otrok; 
poziva Komisijo, naj države članice 
podpre pri pripravi kampanj ozaveščanja 
in obveščanja, s pomočjo katerih bodo 
starši bolje razumeli, kako se podatki 
njihovih otrok uporabljajo in obdelujejo 
za različne namene;
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Or. en

Predlog spremembe 38
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da lahko umetna 
inteligenca še posebej vpliva na varstvo 
podatkov in zasebnost; zagovarja, da se 
načela, uveljavljena s splošno uredbo o 
varstvo podatkov, uporabijo kot vodilna 
načela pri uvajanju umetne inteligence; 
poziva k povečanju varstva in zaščite v 
izobraževanju, kjer gre za podatke otrok;

5. opozarja, da lahko umetna 
inteligenca še posebej vpliva na varstvo 
podatkov in zasebnost; poudarja, da se 
načela, uveljavljena s splošno uredbo o 
varstvo podatkov, uporabijo kot zavezujoča 
načela pri uvajanju umetne inteligence; 
poziva k povečanju varstva in zaščite v 
izobraževanju, kjer gre za podatke otrok;

Or. en

Predlog spremembe 39
Anne-Sophie Pelletier, Aleksis Jeorgulis (Alexis Georgoulis), Konstandinos Arvanitis 
(Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena Arza

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. se zaveda, da utegneta 
avtomatizacija in umetna inteligenca 
ogroziti delovna mesta, in poudarja, da je 
treba prednost nameniti ohranitvi 
delovnih mest, zlasti v izobraževalnem, 
kulturnem in ustvarjalnem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 40
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj pri 
ocenjevanju konkurence, vključno s 
protimonopolnimi sklepi in sklepi o 
združitvah, upošteva vlogo podatkov pri 
koncentriranju tržne moči;

Or. en

Predlog spremembe 41
Anne-Sophie Pelletier, Aleksis Jeorgulis (Alexis Georgoulis), Konstandinos Arvanitis 
(Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena Arza

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da morajo biti algoritmi 
umetne inteligence razložljivi in mora biti 
mogoče, da jih preveri človek, poleg tega 
je treba dolžno pravno postopati, vključno 
s pravico do pritožbe, zlasti kar zadeva 
odločitve, sprejete v okviru pristojnosti 
javnih organov;

6. poudarja, da morajo biti algoritmi 
umetne inteligence razložljivi in mora biti 
mogoče, da jih preveri človek, poleg tega 
je treba dolžno pravno postopati, vključno 
s pravico do pritožbe, zlasti kar zadeva 
odločitve, sprejete v okviru pristojnosti 
javnih organov; poziva Komisijo, naj 
zagotovi sisteme in metode, ki bodo 
omogočali preverjanje algoritmov in 
dostop do sredstev za odpravo 
pomanjkljivosti;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da morajo biti algoritmi 6. poudarja, da morajo biti algoritmi 
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umetne inteligence razložljivi in mora biti 
mogoče, da jih preveri človek, poleg tega 
je treba dolžno pravno postopati, vključno 
s pravico do pritožbe, zlasti kar zadeva 
odločitve, sprejete v okviru pristojnosti 
javnih organov;

umetne inteligence razložljivi in mora biti 
mogoče, da jih preveri človek, poleg tega 
je treba dolžno pravno postopati, vključno 
s pravico do pritožbe, zlasti kar zadeva 
odločitve, sprejete v okviru pristojnosti 
javnih organov; ugotavlja, da bi morali 
pogoji uporabe vedno vključevati 
smernice skupnosti ter pritožbeni 
postopek;

Or. en

Predlog spremembe 43
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da morajo biti algoritmi 
umetne inteligence razložljivi in mora biti 
mogoče, da jih preveri človek, poleg tega 
je treba dolžno pravno postopati, vključno 
s pravico do pritožbe, zlasti kar zadeva 
odločitve, sprejete v okviru pristojnosti 
javnih organov;

6. poudarja, da morajo biti posamezne 
avtomatizirane odločitve na osnovi umetne 
inteligence razložljive in mora biti mogoče, 
da jih preveri ali vanje poseže človek, 
poleg tega je treba dolžno pravno 
postopati, vključno s pravico do 
pritožbe, med drugim kar zadeva 
odločitve, sprejete v okviru pristojnosti 
javnih organov, kot je določeno v splošni 
uredbi o varstvu podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 44
Anne-Sophie Pelletier, Aleksis Jeorgulis (Alexis Georgoulis), Konstandinos Arvanitis 
(Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena Arza

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da morajo biti algoritmi 
umetne inteligence razložljivi in mora biti 

6. poudarja, da morajo biti algoritmi 
umetne inteligence povsem pregledni in 
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mogoče, da jih preveri človek, poleg tega 
je treba dolžno pravno postopati, vključno 
s pravico do pritožbe, zlasti kar zadeva 
odločitve, sprejete v okviru pristojnosti 
javnih organov;

razložljivi in mora biti mogoče, da jih 
preveri človek, poleg tega je treba dolžno 
pravno postopati, vključno s pravico do 
pritožbe, zlasti kar zadeva odločitve, 
sprejete v okviru pristojnosti javnih 
organov;

Or. en

Predlog spremembe 45
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da morajo biti algoritmi 
umetne inteligence razložljivi in mora biti 
mogoče, da jih preveri človek, poleg tega 
je treba dolžno pravno postopati, vključno 
s pravico do pritožbe, zlasti kar zadeva 
odločitve, sprejete v okviru pristojnosti 
javnih organov;

6. poudarja, da morajo biti algoritmi 
umetne inteligence pregledni in 
razložljivi ter mora biti mogoče, da jih 
preveri človek, poleg tega je treba dolžno 
pravno postopati, vključno s pravico do 
pritožbe, zlasti kar zadeva odločitve, 
sprejete v okviru pristojnosti javnih 
organov;

Or. en

Predlog spremembe 46
Tudor Ciuhodaru

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja jasna tveganja 
vsakodnevne izpostavljenosti digitalnim 
podatkom, ki jih večinoma ustvarjajo 
nepregledni algoritmi in ki odrasle in 
mlade izpostavljajo škodljivim spletnim 
vsebinam; ugotavlja, da sta kritično 
mišljenje in sposobnost vešče in 
samozavestne interakcije v spletnem 
okolju potrebna bolj kot kdajkoli prej;



PE652.492v01-00 28/39 AM\1206022SL.docx

SL

Or. ro

Predlog spremembe 47
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj oceni tveganja 
za širjenje dezinformacij s pomočjo umetne 
inteligence v digitalnem okolju in naj med 
drugim priporoči ukrepe proti grožnjam, ki 
jih predstavlja umetna inteligenca za 
svobodne in poštene volitve ter 
demokracijo;

7. poziva Komisijo, naj oceni tveganja 
za širjenje dezinformacij s pomočjo umetne 
inteligence v digitalnem okolju in naj med 
drugim priporoči ukrepe proti grožnjam, ki 
jih predstavlja umetna inteligenca za 
svobodne in poštene volitve ter 
demokracijo; poudarja, da gre širjenje 
dezinformacij o pandemiji covida-19 
pripisati tudi umetni inteligenci; poziva 
Komisijo, naj oblikuje regulativni okvir, ki 
ne bo povzročil cenzuriranja posameznih 
vsebin, ki jih objavijo uporabniki v 
družbenih omrežjih, temveč bo urejal 
načine optimizacije algoritmov za 
moderiranje vsebin v smeri vključitve 
uporabnikov; je zelo zaskrbljen, ker so 
algoritmi optimizirani tako, da 
favorizirajo vsebine, ki so bolj 
škandalozne in vzbujajo več čustev, in s 
tem zasenčijo resnične in razumne 
vsebine;

Or. en

Predlog spremembe 48
Anne-Sophie Pelletier, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando 
Barrena Arza

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj oceni tveganja 7. poziva Komisijo, naj oceni tveganja 
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za širjenje dezinformacij s pomočjo umetne 
inteligence v digitalnem okolju in naj med 
drugim priporoči ukrepe proti grožnjam, 
ki jih predstavlja umetna inteligenca za 
svobodne in poštene volitve ter 
demokracijo;

za širjenje dezinformacij in t. i. globokih 
ponaredkov s pomočjo umetne inteligence 
v digitalnem okolju 

Or. en

Predlog spremembe 49
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj oceni tveganja 
za širjenje dezinformacij s pomočjo umetne 
inteligence v digitalnem okolju in naj med 
drugim priporoči ukrepe proti grožnjam, ki 
jih predstavlja umetna inteligenca za 
svobodne in poštene volitve ter 
demokracijo;

7. opozarja, da lahko ima umetna 
inteligenca pomembno vlogo pri hitrem 
širjenju dezinformacij; zato poziva 
Komisijo, naj oceni tveganja za širjenje 
dezinformacij s pomočjo umetne 
inteligence v digitalnem okolju in naj med 
drugim priporoči ukrepe proti grožnjam, ki 
jih predstavlja umetna inteligenca za 
svobodne in poštene volitve ter 
demokracijo;

Or. en

Predlog spremembe 50
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba tudi oceniti, 
kako se lahko s pomočjo umetne 
inteligence zoperstavimo 
dezinformacijam, pri čemer je treba 
upoštevati, da se lahko tehnologija, s 
katero se ustvarijo lažne novice, uporabi 
tudi za njihovo prepoznavanje;
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Predlog spremembe 51
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da se je mogoče z orodji 
umetne inteligence zoperstaviti 
nezakonitim spletnim vsebinam, vseeno pa 
v pričakovanju predvidenega akta o 
digitalnih storitvah konec leta odločno 
opozarja, da morajo biti ta orodja vedno 
skladna s temeljnimi pravicami, zlasti s 
svobodo izražanja, in ne smejo voditi v 
splošni internetni nadzor;

8. meni, da se je mogoče z orodji 
umetne inteligence zoperstaviti 
nezakonitim spletnim vsebinam, vseeno pa 
v pričakovanju predvidenega akta o 
digitalnih storitvah konec leta odločno 
opozarja, da morajo biti ta orodja vedno 
skladna s temeljnimi pravicami, zlasti s 
svobodo izražanja, in ne smejo voditi v 
splošni internetni nadzor; meni, da bi bilo 
treba pri moderiranju vsebin algoritme 
uporabljati le za označevanje, nato pa bi 
posredoval človek, saj umetna inteligenca 
ne more zanesljivo ločevati med 
zakonitimi, nezakonitimi in škodljivimi 
vsebinami

Or. en

Predlog spremembe 52
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da se je mogoče z orodji 
umetne inteligence zoperstaviti 
nezakonitim spletnim vsebinam, vseeno pa 
v pričakovanju predvidenega akta o 
digitalnih storitvah konec leta odločno 
opozarja, da morajo biti ta orodja vedno 
skladna s temeljnimi pravicami, zlasti s 
svobodo izražanja, in ne smejo voditi v 

8. dodaja, da se orodja umetne 
inteligence že uporabljajo v boju proti 
nezakonitim spletnim vsebinam, ni pa 
jasno, ali to prinaša rezultate; vseeno pa v 
pričakovanju predvidenega akta o 
digitalnih storitvah konec leta odločno 
opozarja, da morajo biti ta orodja vedno 
skladna s temeljnimi pravicami, zlasti s 
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splošni internetni nadzor; svobodo izražanja, in ne smejo voditi v 
uvedbo splošne obveznosti internetnega 
nadzora ali splošne obveznosti, da se 
dejavno iščejo dejstva ali primeri, ki 
kažejo na nezakonito dejavnost;

Or. en

Predlog spremembe 53
Anne-Sophie Pelletier, Aleksis Jeorgulis (Alexis Georgoulis), Konstandinos Arvanitis 
(Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena Arza

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da se je mogoče z orodji 
umetne inteligence zoperstaviti 
nezakonitim spletnim vsebinam, vseeno pa 
v pričakovanju predvidenega akta o 
digitalnih storitvah konec leta odločno 
opozarja, da morajo biti ta orodja vedno 
skladna s temeljnimi pravicami, zlasti s 
svobodo izražanja, in ne smejo voditi v 
splošni internetni nadzor;

8. meni, da se je mogoče z orodji 
umetne inteligence zoperstaviti 
nezakonitim spletnim vsebinam, vseeno pa 
v pričakovanju predvidenega akta o 
digitalnih storitvah konec leta odločno 
opozarja, da morajo biti ta orodja vedno 
skladna s temeljnimi pravicami, zlasti s 
svobodo izražanja, in ne smejo voditi v 
splošni internetni nadzor ali povzročiti 
odstranitve gradiva, ki se razširja v 
izobraževalne, novinarske, umetniške ali 
raziskovalne namene; 

Or. en

Predlog spremembe 54
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da se je mogoče z orodji 
umetne inteligence zoperstaviti 
nezakonitim spletnim vsebinam, vseeno pa 
v pričakovanju predvidenega akta o 
digitalnih storitvah konec leta odločno 

8. meni, da se je mogoče z orodji 
umetne inteligence zoperstaviti 
nezakonitim spletnim vsebinam, tako da se 
bo lahko uveljavilo načelo „kar je 
nezakonito v nespletnem okolju, je 
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opozarja, da morajo biti ta orodja vedno 
skladna s temeljnimi pravicami, zlasti s 
svobodo izražanja, in ne smejo voditi v 
splošni internetni nadzor;

nezakonito tudi na spletu“, vseeno pa v 
pričakovanju predvidenega akta o 
digitalnih storitvah konec leta odločno 
opozarja, da morajo biti ta orodja vedno 
skladna s temeljnimi pravicami, zlasti s 
svobodo izražanja, in ne smejo voditi v 
splošni internetni nadzor;

Or. en

Predlog spremembe 55
Anne-Sophie Pelletier, Aleksis Jeorgulis (Alexis Georgoulis), Konstandinos Arvanitis 
(Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena Arza

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da se je mogoče z orodji 
umetne inteligence zoperstaviti 
nezakonitim spletnim vsebinam, vseeno pa 
v pričakovanju predvidenega akta o 
digitalnih storitvah konec leta odločno 
opozarja, da morajo biti ta orodja vedno 
skladna s temeljnimi pravicami, zlasti s 
svobodo izražanja, in ne smejo voditi v 
splošni internetni nadzor;

8. meni, da se je mogoče z orodji 
umetne inteligence zoperstaviti 
nezakonitim spletnim vsebinam, vseeno pa 
v pričakovanju predvidenega akta o 
digitalnih storitvah konec leta odločno 
opozarja, da morajo biti ta orodja vedno 
skladna s temeljnimi pravicami, zlasti s 
svobodo izražanja in obveščanja, in ne 
smejo voditi v splošni internetni nadzor

Or. en

Predlog spremembe 56
Bartosz Arłukowicz

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da se je mogoče z orodji 
umetne inteligence zoperstaviti 
nezakonitim spletnim vsebinam, vseeno pa 
v pričakovanju predvidenega akta o 
digitalnih storitvah konec leta odločno 
opozarja, da morajo biti ta orodja vedno 

8. meni, da se je mogoče z orodji 
umetne inteligence zoperstaviti 
nezakonitim spletnim vsebinam, vseeno pa 
v pričakovanju predvidenega akta o 
digitalnih storitvah konec leta odločno 
opozarja, da morajo biti ta orodja skladna s 
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skladna s temeljnimi pravicami, zlasti s 
svobodo izražanja, in ne smejo voditi v 
splošni internetni nadzor;

temeljnimi pravicami, zlasti s svobodo 
izražanja, in ne smejo voditi v trajno 
sledenje uporabnikom interneta;

Or. pl

Predlog spremembe 57
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. ugotavlja, da se umetna 
inteligenca pri oblikovanju profilov 
uporablja za analiziranje in predvidevanje 
vidikov, povezanih s posameznikovimi 
osebnimi preferencami, interesi in 
vedenjem; poudarja, da je kakovost 
rezultatov umetne inteligence za 
avtomatizirano sprejemanje odločitev 
odvisna od kakovosti uporabljenih 
podatkov in predhodno določenih 
parametrov; poudarja, da je treba 
uporabo umetne inteligence za 
avtomatizirano sprejemanje odločitev 
urediti s strogim zakonodajnim okvirom 
za varstvo zasebnosti in osebnih 
podatkov ter dolžnostjo skrbnega 
ravnanja pri nadzoru nad zakonito 
uporabo umetne inteligence, ki ne velja za 
moderiranje vsebin, kar zagotavlja polno 
skladnost; zato poziva Komisijo, naj 
pripravi sistem za dolžnost skrbnega 
ravnanja s podrobnimi sektorskimi 
smernicami, da bi algoritme za 
avtomatizirano sprejemanje odločitev 
uporabljali v skladu s temeljnimi 
pravicami varstva osebnih podatkov in 
zasebnosti, določenih v splošni uredbi o 
varstvu podatkov1a;
_________________
1a Uvodna izjava 71 in člen 22 splošne 
uredbe o varstvu podatkov
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Or. en

Predlog spremembe 58
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. se zavzema, da imajo ponudniki 
avdiovizualnih storitev dostop do podatkov 
o uporabnikih svojih vsebin in storitev, če 
se njihove storitve ponujajo na platformah 
tretje osebe, in sicer brez poseganja v 
uredbo o varstvo podatkov in zasebnosti, 
da lahko ustrezno ocenijo uspešnost 
svojih storitev in bolje služijo občinstvu; 

Or. en

Predlog spremembe 59
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. se zaveda, da se lahko imerzivna 
izkušnja, ki jo omogočajo tehnologije 
umetne inteligence, tudi zlorabi; poziva 
Komisijo, naj to upošteva in poda 
priporočila za ustrezno zaščito pred 
uporabo teh tehnologij v nezakonite 
namene;

Or. en

Predlog spremembe 60
Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
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Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poziva Komisijo in države članice, 
naj podprejo uporabo umetne inteligence 
na področju digitalizirane kulturne 
dediščine;

Or. en

Predlog spremembe 61
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. je seznanjen s prednostmi in 
tveganji umetne inteligence na področju 
kibernetske varnosti in poudarja, da morajo 
biti vse rešitve umetne inteligence odporne 
na kibernetske napade ter spoštovati 
temeljne pravice EU; poziva Komisijo, naj 
oceni, ali je treba bolje preprečevati 
tveganja na področju kibernetske varnosti 
in sprejeti ukrepe za njihovo zmanjšanje.

9. je seznanjen s prednostmi in 
tveganji umetne inteligence na področju 
kibernetske varnosti in poudarja, da morajo 
biti vse rešitve umetne inteligence odporne 
na kibernetske napade ter spoštovati 
temeljne pravice EU, zlasti do varstva 
osebnih podatkov in zasebnosti; poziva 
Komisijo, naj oceni, ali je treba bolje 
preprečevati tveganja na področju 
kibernetske varnosti in sprejeti ukrepe za 
njihovo zmanjšanje.

Or. en

Predlog spremembe 62
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. opozarja, da se umetna inteligenca 
uporablja za personalizirano oglaševanje, 
zlasti za mikrociljanje in vedenjsko 
ciljanje, ter pri ocenjevanju 
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posameznikov; se zaveda, da lahko ima 
personalizirano oglaševanje negativne 
posledice za posameznike, zlasti za 
mladoletnike, saj posega v njihovo 
zasebno življenje; meni, da sta zbiranje 
podatkov in njihova uporaba za 
personaliziranje oglasov, ponujanje 
proizvodov oziroma storitev ali določanje 
cen vprašljiva; zato poziva Komisijo, naj 
uvede postopno prepoved 
personaliziranega oglaševanja, začenši z 
mladoletniki, prepoved uporabe 
diskriminatorne prakse pri zagotavljanju 
storitev ali proizvodov ter prepoved 
oglaševanja v izobraževalnih aplikacijah 
umetne inteligence, ki so del uradnega 
učnega načrta;

Or. en

Predlog spremembe 63
Tudor Ciuhodaru

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, kako pomembno je 
spodbujati boljše razumevanje temeljev 
digitalizacije in umetne inteligence s 
poučevanjem potrebnih veščin na vseh 
ravneh izobraževanja, s poudarkom zlasti 
na umetni inteligenci in robotiki, na 
razpoložljivosti več kakovostnih 
programov IKT za nadaljnje 
izobraževanje in na zanesljivosti in 
varnosti programske opreme;

Or. ro

Predlog spremembe 64
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom

Osnutek mnenja
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Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo in države članice, 
naj znanstvene in finančne vire namenijo 
za to, da bi motivirali in privabili 
nadarjene ljudi v sektorju umetne 
inteligence, da bi prišli delat v EU;

Or. en

Predlog spremembe 65
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. ugotavlja, da se umetna 
inteligenca uporablja za manipuliranje 
obraznih in avdiovizualnih značilnosti, 
kar pogosto imenujemo globoki 
ponaredki; dodaja, da se lahko te tehnike 
uporabijo za manipuliranje volitev, 
širjenje dezinformacij in druge neželene 
dejavnosti; zato poziva Komisijo, naj 
uvede obveznost, da se pri vseh globokih 
ponaredkih ali drugih realistično 
sintetiziranih videoposnetkih navede, da 
ni izvirnik, ter naj strogo omeji njihovo 
uporabe za volitve;

Or. en

Predlog spremembe 66
Tudor Ciuhodaru

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. ugotavlja, da bo imela umetna 
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inteligenca velik vpliv na kiberprostor in 
bo zelo uporabno orodje za boj proti 
kiberkriminaliteti; poudarja, da je treba 
nadzorovati varno uporabo umetne 
inteligence in da je potrebno tesno 
sodelovanje med javnim in zasebnim 
sektorjem pri odpravljanju šibkih točk, 
kar zadeva uporabnike, in s tem 
povezanih tveganj;

Or. ro

Predlog spremembe 67
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c. poudarja pomen varstva osebnih 
podatkov in zasebnosti; opaža hiter razvoj 
aplikacij za prepoznavanje edinstvenih 
značilnosti, kot so obrazne poteze, gibanje 
in vedenje; opozarja, da uporaba aplikacij 
za avtomatizirano prepoznavanje posega v 
zasebnost, nediskriminacijo in varstvo 
osebnih podatkov; poziva Komisijo, naj 
preuči možnost popolne prepovedi 
aplikacij za prepoznavanje obraza na 
javnem mestu in v izobraževalnih 
ustanovah ter prepovedi nelokalne 
hrambe podatkov v zvezi s 
prepoznavanjem obraza;

Or. en

Predlog spremembe 68
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 9 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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9d. preučuje možnosti umetne 
inteligence v kulturnem sektorju za razvoj 
na področju glasbe, umetnosti in drugega 
kulturnega izražanja; poudarja, da je 
svoboda izražanja pomembna svoboščina 
in vrednota ter da je raznolika kulturna 
krajina zelo pomembna za družbo; poziva 
Komisija, naj to upošteva pri pripravi 
predlogov o umetni inteligenci;

Or. en

Predlog spremembe 69
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 9 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9e. želi spomniti, kako pomembna je 
jezikovna in kulturna raznolikost v EU ter 
da ima kulturni, avdiovizualni in 
izobraževalni sektor nadvse pomembno 
vlogo pri spodbujanju evropske 
raznolikosti; poziva Komisijo, naj ne 
dovoli, da bi se zaradi algoritmov 
zmanjšala raznolikost, temveč naj 
zagotovi, da bo še naprej mogoče 
dostopati do široke palete raznolikih 
vsebin, pri čemer ne bo prekomerno 
zastopan en sam jezik in/ali kulturni 
model, in naj obsodi vse poskuse, da se z 
algoritmi ta raznolikost omeji in se 
ponujajo zgolj vsebine, ki ustrezajo 
nekaterim že obstoječim vzorcem, ali da bi 
algoritmi lahko delovali kot t. i. odmevna 
komora, kar pomeni, da bi preprečevali 
večjo pestrost;

Or. en


