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IEROSINĀJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 

izglītības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā Eiropas Savienībā ir 24 oficiālās valodas un vairāk nekā 60 valsts, reģionālās, 

minoritāšu, zīmju un migrantu valodas; 

B. tā kā vairāk nekā 20 Eiropas valodām draud digitālā valodas izzušana; tā kā valodu 

tehnoloģijām (VT) ir būtiska loma valodu daudzveidības aizsardzībā un veicināšanā, 

īpaši mazāk lietotu valodu gadījumā; 

C. tā kā saskaņā ar UNESCO datiem tikai 30–50 % tiešsaistes satura visā pasaulē ir angļu 

valodā; tā kā augstas kvalitātes mašīntulkošana un datorizēta tulkošana palīdzēs 

pārvarēt valodas šķēršļus un uzlabot starpvalodu piekļuvi informācijai; 

D. tā kā daudzvalodība, kas palīdz tuvināt iedzīvotājus citu citam pilsoniskā Eiropā, ir ne 

tikai viena no lielākajām Eiropas vērtībām un viens no Eiropas Savienības 

pamatprincipiem, bet arī viens no lielākajiem tās izaicinājumiem un tai būtu jāveicina 

gigabitu sabiedrības izveide; 

E. tā kā Komisija atzīst, ka digitālajam vienotajam tirgum jābūt daudzvalodīgam; tā kā nav 

ierosināta nekāda kopēja ES rīcībpolitika valodas šķēršļu problēmas risināšanai; 

F. tā kā ES un tās iestādēm ir pienākums veicināt, popularizēt un cienīt valodu 

daudzveidību Eiropā; 

G. tā kā pārrobežu e-komercijas izplatība ir ļoti maza; tā kā VT var sekmēt turpmāko 

Eiropas pārrobežu un starpvalodu saziņu, stiprināt ekonomikas izaugsmi un sociālo 

stabilitāti un mazināt dabiskus šķēršļus, tādējādi respektējot un veicinot kohēziju un 

konverģenci un stiprinot ES konkurētspēju pasaulē; 

H. tā kā VT atvieglos saziņu un sadarbību citās valodās, nodrošinās runātājiem citās 

valodās vienlīdzīgu piekļuvi informācijai un zināšanām un uzlabos IT tīklu funkcijas; 

I. tā kā valoda ir ļoti liela daļa no aizvien augošajiem lielo datu krājumiem; 

J. tā kā grūtības piekļūt lingvistiskiem datiem (tostarp tiešsaistes datu un pētniecības datu 

kopām) ierobežo VT tehnoloģisko attīstību; 

K. tā kā cilvēka valodās tiek izteikts ārkārtīgi liels datu apjoms; tā kā VT pārvaldība varētu 

pavērt ceļu plašam inovatīvu IT produktu un pakalpojumu klāstam rūpniecībā, 

tirdzniecībā, valsts pārvaldē, pētniecībā, publiskajos pakalpojumos un administrācijā, 

samazinot dabiskus šķēršļus un tirgus izmaksas; 

L. tā kā tirgus sadrumstalotības, nepietiekamu ieguldījumu zināšanās un kultūrā, 

nekoordinētas pētniecības, nepietiekama finansējuma un juridisku šķēršļu dēļ VT 

Eiropā joprojām ļoti atpaliek, tomēr pašreizējā VT attīstība norit strauji un ir ārkārtīgi 

liels tālāka progresa potenciāls; 
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M. tā kā tehnoloģiju attīstības pamatā arvien vairāk ir valoda un tā ietekmē izaugsmi un 

sabiedrību; tā kā steidzami ir vajadzīga rīcībpolitika, kas vairāk ņem vērā valodu, un 

gan tehnoloģiska, gan patiešām multidisciplināra pētniecība un izglītība tādās jomās kā 

digitālā komunikācija un VT un to saiknes ar izaugsmi un sabiedrību; 

N. tā kā tehnoloģisko rīku, piemēram, videospēļu vai izglītojošu lietojumprogrammu, 

pieejamība minoritāšu valodās ir būtiska valodas prasmju attīstībai, jo īpaši bērniem; 

O. tā kā Eiropas cilvēka valodas tehnoloģijas (CVT) ES paver neparasti lielas iespējas gan 

ekonomikā, gan kultūras aspektā; 

P. tā kā lielākie VT aktori nav no Eiropas un nenodarbojas ar īpašajām Eiropas 

vajadzībām; 

Q. tā kā Digitālā vienotā tirgus stratēģijā daudzvalodu pakalpojumi ir tikai īsi pieminēti; 

R. tā kā ir gūti ievērojami sasniegumi mākslīgā intelekta jomā; tā kā VT ir būtiskas nolūkā 

nodrošināt, ka mākslīgais intelekts ir daudzvalodīgs, 

1. uzsver, ka digitālo vienoto tirgu nevar izveidot bez tehnoloģiskiem risinājumiem, kas 

ļauj novērst valodas šķēršļus; aicina Komisiju izstrādāt stabilu un koordinētu stratēģiju 

daudzvalodīgam digitālajam vienotajam tirgum; 

2. stingri atbalsta ieceri izveidot koordinētu VT iniciatīvu, kurai būtu pamatīga, ilgtspējīga, 

plaša un ilgtermiņa finansēšanas shēma un kuras zinātniskais mērķis būtu sekmēt 

padziļinātu dabiskās valodas izpratni un palielināt efektivitāti, daloties zināšanās, 

infrastruktūrā un resursos; uzsver, ka finansēšanas shēmai jādarbojas Eiropas, valstu un 

reģionu līmenī, iesaistot pētniecības centrus, akadēmiskās aprindas, uzņēmumus, īpaši 

MVU un jaunuzņēmumus, un citas attiecīgās ieinteresētās personas; uzsver, ka šim 

projektam vajadzētu būt atvērtam, balstītam uz mākoņtehnoloģijām un sadarbspējīgam 

un nodrošināt ļoti mērogojamus augstas veiktspējas pamatrīkus vairākām VT 

lietojumprogrammām; 

3. norāda uz pūlēm un apņēmību brīvprātīgi īstenotajos lokalizācijas un 

internacionalizācijas centienos atvērtā pirmkoda programmatūras izstrādē; iesaka 

nodrošināt, ka visas CVT finansēšanas shēmas var strādāt ar atvērtā pirmkoda kopienām 

un būtu tām pieejamas; 

4. uzsver, ka ir jāsamazina tehnoloģiskās šķirtnes starp valodām, pastiprinot zināšanu un 

tehnoloģiju pārnesi; 

5. uzsver, ka kultūru daudzveidībai un daudzvalodībai Eiropā varētu nākt par labu 

pārrobežu piekļuve saturam, jo īpaši izglītības nolūkā; 

6. mudina izstrādāt pasākumus ar pienācīgu finansējumu, kuru mērķis būtu Eiropas MVU 

un jaunuzņēmumiem dot iespējas viegli piekļūt VT un tās izmantot, lai attīstītu savu 

uzņēmējdarbību tiešsaistē, ieejot jaunos tirgos un apgūstot jaunas attīstības iespējas, 

tādējādi palielinot savu inovācijas līmeni un radot jaunas darbvietas; 

7. mudina Komisiju izveidot CVT finansēšanas platformu, izmantojot pieredzi, kas gūta, 
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īstenojot Septīto pētniecības un tehnoloģiju attīstības pamatprogrammu, 

“Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI); turklāt 

uzskata, ka Komisijai būtu jāuzsver tās pētniecības jomas, kas ir vajadzīgas, lai 

nodrošinātu padziļinātu valodas izpratni, piemēram, datorlingvistika, lingvistika, 

mākslīgais intelekts, VT, datorzinātne un kognitīvā zinātne; 

8. uzsver ES, dalībvalstu, universitāšu un citu publisko iestāžu lomu, ko tās pilda, 

sekmējot valodu saglabāšanu digitālajā pasaulē un izstrādājot datubāzes un tulkošanas 

tehnoloģijas visām ES valodām, tostarp mazāk lietotām valodām; aicina koordinēt 

pētniecību un nozares darbību, izvirzot kopēju mērķi uzlabot valodas tulkošanas 

digitālās iespējas un nodrošinot atvērtu piekļuvi datiem, kas vajadzīgi tehnoloģiju 

progresam; 

9. norāda, ka arvien paplašinās angļu valodas tehnoloģiskā atrautība no citām ES valodām 

un tas rada nevienlīdzību attiecībā uz piekļuvi informācijai starp vecuma grupām, 

dažādiem reģioniem un dalībvalstīm, kā arī starp cilvēkiem ar atšķirīgu izglītības 

līmeni; uzsver, ka šo nevienlīdzību samazinātu satura pieejamība dažādās ES valodās; 

10. norāda, ka valoda var būt šķērslis zinātnisko zināšanu pārnesei; atzīmē, ka vairākums 

zinātnisko žurnālu, kam ir augsts ietekmes koeficients, tiek izdoti angļu valodā, 

savukārt tas izraisa būtiskas pārmaiņas akadēmisko zināšanu radīšanā un izplatīšanā; 

uzsver, ka šie zināšanu radīšanas apstākļi ir jāņem vērā Eiropas pētniecības un 

inovācijas rīcībpolitikā un programmās; mudina Komisiju rast risinājumus, kā 

nodrošināt, ka zinātniskās zināšanas tiek darītas pieejamas ne tikai angļu valodā, bet arī 

citās valodās, un atbalstīt mākslīgā intelekta izstrādi dabiskās valodas jomā; 

11. norāda, ka atvērtā pirmkoda un atvērtās programmatūras sistēmas var būt izdevīgas ES 

iedzīvotājiem, jo komerciālie algoritmi nav publiski pieejami, bet atvērtā pirmkoda 

algoritmi ir pieejami ikvienam, dodot iespēju piedalīties turpmākā attiecīgās 

tehnoloģijas izstrādē, savukārt tas palīdz nodrošināt, ka mašīnvalodas ir mūsdienīgas un 

darbojas pareizi; 

12. norāda, ka daļai tulkošanas sistēmās ievadītās informācijas ir sensitīvs raksturs un ka 

personas datu un privātuma aizsardzības apsvērumu dēļ to nedrīkst nodot komerciāliem 

uzņēmumiem un izmantot šo uzņēmumu bezmaksas programmatūrā, jo nav zināms, kā 

tie izmantos zināšanas, kas savāktas ar tulkošanas programmām, piemēram, datus par 

veselību; 

13. norāda, ka ir vajadzīgi starpnozaru pētījumi par sekām, ko radīs valodas minoritizācija 

digitālajā pasaulē, un par tās ietekmi uz vienlīdzību un piekļuvi informācijai; 

14. atbalsta daudzvalodu publisko e-pakalpojumu izveidi Eiropas, valstu, reģionu un 

attiecīgos gadījumos vietējo pašvaldību līmenī ar inovatīvām, iekļaujošām un 

palīdzīgām VT, jo tādējādi Eiropā tiks samazināta valodu un valodu kopienu 

nevienlīdzība, sekmēta vienlīdzīga piekļuve pakalpojumiem, veicināta uzņēmumu, 

iedzīvotāju un darba ņēmēju mobilitāte un nodrošināts, ka daudzvalodu digitālais 

vienotais tirgus ir iekļaujošs; 

15. norāda, ka VT pirmām kārtām ir pieejamas angļu valodā; apzinās, ka lielie pasaules un 

Eiropas ražotāji un uzņēmumi bieži vien izstrādā VT arī lielajām Eiropas valodām ar 
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salīdzinoši lieliem tirgiem ― spāņu, franču un vācu valodai (jau šajās valodās trūkst 

dažu resursu vairākās apakšjomās);  tomēr uzsver, ka ir vajadzīgi vispārīgi ES līmeņa 

pasākumi (rīcībpolitika, finansējums, izpēte un izglītošana), kas nodrošinātu VT izstrādi 

mazāk lietotām oficiālajām ES valodām, un īpaši ES līmeņa pasākumi (rīcībpolitika, 

finansējums, izpēte un izglītošana), kas šajā izstrādē iekļautu un popularizētu reģionālās 

un minoritāšu valodas; 

16. uzsver, ka ir labāk jāizmanto jaunās tehnoloģiskās pieejas, kuru pamatā ir palielināta 

skaitļošanas jauda un vieglāka piekļuve lieliem datu apjomiem, lai palīdzētu attīstīt 

dziļās mācīšanās neironu tīklus, kuri padara CVT par reālu risinājumu valodas šķēršļu 

problēmai; tādēļ aicina Komisiju saglabāt pietiekamu finansējumu šādas tehnoloģiju 

attīstības atbalstam; 

17. norāda, ka valodām ar mazāku lietotāju skaitu ir vajadzīgs pienācīgs atbalsts, ko var 

sniegt ieinteresētās personas, tostarp burtveidolu izplatītāji diakritisko zīmju sakarā, 

klaviatūru ražotāji un satura pārvaldības sistēmas, lai varētu pienācīgi glabāt, apstrādāt 

un attēlot saturu šajās valodās; prasa, lai Komisija novērtē, kā šādu atbalstu varētu 

veicināt un ieteikt iekļaušanai iepirkuma procesā Eiropas Savienībā; 

18. uzsver, ka ir jāpastiprina sadarbība starp nozari un datu īpašniekiem; uzsver, ka ir 

jāpielāgo tiesiskais regulējums un jānodrošina valodas resursu atvērtāka, sadarbspējīga 

izmantošana un vākšana; 

19. uzskata, ka IKT integrētājiem Eiropas Savienībā būtu jānodrošina ekonomiski stimuli 

uz mākoņtehnoloģijām balstītu pakalpojumu sniegšanai, lai CVT varētu raiti integrēt to 

e-komercijas lietojumprogrammās un jo īpaši nodrošinātu, ka MVU gūst labumu no 

automatizētās tulkošanas; 

20. uzsver, ka Eiropai jāieņem vadošās pozīcijas uz valodu orientēta mākslīgā intelekta 

jomā; atgādina, ka ES uzņēmumi spēj vislabāk piedāvāt risinājumus, kas pielāgoti mūsu 

īpašajām kultūras, sabiedrības un ekonomikas vajadzībām; 

21. aicina Komisiju finansiāli atbalstīt videospēļu un lietojumprogrammu subtitrēšanu, 

dublēšanu un tulkošanu minoritāšu valodās; 

22. norāda, ka pašreizējie digitālie rīki un resursi mazāk lietotām valodām, tostarp visu 

ortogrāfiju un zīmju valodas tulkošanas un digitalizācijas rīku digitālā pieejamība, ir 

nepietiekami; aicina Komisiju un dalībvalstis finansiāli atbalstīt projektus, kuri izstrādā, 

vāc un atbalsta labākos resursus, tostarp klaviatūras izkārtojumus, vārdnīcas, tulkošanas 

programmatūru un paraugpraksi, lai tos izmantotu valodās, kurām draud digitālā 

atstumtība. 
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