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WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 

jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 

rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że w Unii Europejskiej obowiązują 24 języki urzędowe oraz istnieje 

ponad 60 języków krajowych, regionalnych, mniejszościowych, migowych oraz 

języków migrantów; 

B. mając na uwadze, że ponad 20 językom europejskim grozi wymarcie cyfrowe; mając na 

uwadze, że technologie językowe odgrywają kluczową rolę w ochronie i promowaniu 

różnorodności językowej, zwłaszcza w odniesieniu do języków rzadziej używanych; 

C. mając na uwadze, że według UNESCO tylko 30–50 % treści internetowych na świecie 

to treści w języku angielskim; mając na uwadze, że wysokiej jakości tłumaczenie 

maszynowe i tłumaczenie wspomagane komputerowo pomoże pokonywać bariery 

językowe i rozszerzać dostęp do informacji w różnych językach; 

D. mając na uwadze, że wielojęzyczność jest jednym z najważniejszych zasobów Europy i 

fundamentalną zasadą UE, która sprzyja większej bliskości w Europie dla obywateli, ale 

jest również jednym z największych wyzwań i powinna wspierać rozwój społeczeństwa 

gigabitowego; 

E. mając na uwadze, że Komisja przyznaje, iż jednolity rynek cyfrowy musi być 

wielojęzyczny; mając na uwadze, że nie zaproponowano wspólnej polityki unijnej, aby 

rozwiązać problem barier językowych; 

F. mając na uwadze, że obowiązkiem UE i jej instytucji jest promowanie i poszanowanie 

różnorodności językowej w Europie oraz jej rozszerzanie; 

G. mając na uwadze, że udział transgranicznego handlu elektronicznego w rynku jest 

bardzo niski; mając na uwadze, że technologie językowe mogą w przyszłości 

przyczynić się do komunikacji transgranicznej i wielojęzycznej, pobudzenia wzrostu 

gospodarczego i zwiększenia stabilności społecznej w Europie oraz ograniczenia barier 

naturalnych, przyczyniając się tym samym do poszanowania i promowania spójności i 

konwergencji oraz wzmocnienia konkurencyjności UE na świecie; 

H. mając na uwadze, że technologie językowe ułatwią komunikację i współpracę w innych 

językach, zapewnią użytkownikom różnych języków równy dostęp do informacji i 

wiedzy oraz usprawnią funkcje sieci informatycznej; 

I. mając na uwadze, że język stanowi ogromną część stale rozwijających się zasobów 

dużych zbiorów danych; 

J. mając na uwadze, że trudności w dostępie do danych językowych (w tym danych online 

i zbiorów danych naukowych) ograniczają rozwój technologii językowych pod 

względem technicznym; 

K. mając na uwadze, że ogromna ilość danych jest wyrażona  w językach ludzkich; mając 
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na uwadze, że zarządzanie technologiami językowymi mogłoby zaowocować 

powstaniem szerokiej gamy nowatorskich produktów i usług informatycznych dla 

przemysłu, handlu, na potrzeby rządu, badań naukowych, usług publicznych i 

administracji, a to dzięki znoszeniu naturalnych barier oraz obniżaniu kosztów 

rynkowych; 

L. mając na uwadze, że technologie językowe są nadal niedostatecznie rozwinięte w 

Europie ze względu na rozdrobnienie rynku, niewystarczające inwestycje w wiedzę i 

kulturę, brak koordynacji w dziedzinie badań naukowych, niewystarczający poziom 

finansowania i bariery prawne, jednak ich dotychczasowy rozwój postępuje bardzo 

szybko i oferują one ogromny potencjał dalszego rozwoju; 

M. mając na uwadze, że rozwój techniczny jest w coraz większym stopniu oparty na języku 

oraz ma wpływ na rozwój i społeczeństwo; mając na uwadze, że istnieje pilne 

zapotrzebowanie na większą liczbę strategii politycznych uwzględniających kwestie 

językowe oraz więcej badań naukowych w dziedzinie technologii, które byłyby 

rzeczywiście wielodyscyplinarne, jak również na kształcenie w dziedzinie komunikacji 

cyfrowej i technologii językowych oraz ich związku ze wzrostem i społeczeństwem; 

N. mając na uwadze, że dostępność narzędzi technologicznych, takich jak gier wideo czy 

aplikacji edukacyjnych, w językach mniejszościowych jest kluczowa dla rozwijania 

umiejętności językowych, w szczególności u dzieci; 

O. mając na uwadze, że europejskie technologie językowe stanowią ogromną szansę dla 

UE zarówno pod względem gospodarczym, jak i z perspektywy kulturowej; 

P. mając na uwadze, że główne podmioty działające w sektorze technologii językowych 

nie wywodzą się z Europy i nie uwzględniają szczególnych potrzeb występujących w 

Europie; 

Q. mając na uwadze, że strategia jednolitego rynku cyfrowego zawiera jedynie krótką 

wzmiankę o usługach wielojęzycznych; 

R. mając na uwadze, że w dziedzinie sztucznej inteligencji nastąpił przełomowy rozwój; 

mając na uwadze, że technologie językowe są niezbędne, aby zapewnić 

wielojęzyczność sztucznej inteligencji; 

1. podkreśla, że nie można urzeczywistnić jednolitego rynku cyfrowego bez rozwiązań 

technologicznych umożliwiających pokonywanie barier językowych; zwraca się do 

Komisji, by opracowała solidną i skoordynowaną strategię na potrzeby wielojęzycznego 

jednolitego rynku cyfrowego; 

2. zdecydowanie popiera utworzenie skoordynowanej inicjatywy z silnym, 

zrównoważonym, wielkoskalowym i długoterminowym systemem finansowania 

technologii językowych, której celem naukowym będzie zajęcie się kwestią głębokiego 

rozumienia języka naturalnego i poprawa efektywności w drodze dzielenia się wiedzą, 

infrastrukturą i zasobami; podkreśla, że ten system finansowania musi funkcjonować na 

szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym oraz uwzględniać udział centrów 

badawczych, środowisk akademickich, przedsiębiorstw, w szczególności MŚP i 

pomiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, oraz innych odnośnych 
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zainteresowanych stron; podkreśla, że projekt ten powinien być otwarty i 

interoperacyjny, opierać się na chmurze obliczeniowej oraz zapewniać w dużym stopniu 

skalowalne i wysokowydajne podstawowe narzędzia dla szeregu zastosowań 

technologii językowych; 

3. zwraca uwagę na wysiłek i zaangażowanie charakteryzujące dobrowolne i nieodpłatne 

działania związane z lokalizacją i internacjonalizacją prowadzone w ramach prac nad 

otwartym oprogramowaniem; zaleca dołożenie starań, by każdy system finansowania 

technologii językowych języka ludzkiego umożliwiał współpracę ze społecznościami 

zajmującymi się otwartym oprogramowaniem oraz był dla nich dostępny; 

4. podkreśla potrzebę zmniejszenia przepaści technologicznej między językami przez 

wzmocnienie transferu wiedzy i technologii; 

5. podkreśla, że transgraniczny dostęp do treści, w szczególności do celów edukacyjnych, 

może być korzystny dla różnorodności kulturowej i wielojęzyczności w Europie; 

6. wzywa do podjęcia działań i zapewnienia odpowiedniego finansowania, aby wzmocnić 

pozycję europejskich MŚP i podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą 

oraz zapewnić im łatwiejszy dostęp do technologii językowych i korzystania z tych 

technologii, co pomoże im rozwijać działalność w internecie przez uzyskiwanie dostępu 

do nowych rynków i możliwości rozwoju, a co za tym idzie, podnosić ich poziom 

innowacyjności i tworzyć nowe miejsca pracy; 

7. nalega na Komisję, aby utworzyła platformę finansowania technologii języka ludzkiego, 

opierając się na realizacji 7. programu ramowego w zakresie badań i rozwoju 

technologicznego, programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”; uważa 

ponadto, że Komisja powinna położyć nacisk na dziedziny badań naukowych, które są 

niezbędne do głębokiego rozumienia języka, takie jak lingwistyka komputerowa, 

językoznawstwo, sztuczna inteligencja, technologie językowe, informatyka oraz 

kognitywistyka; 

8. zwraca uwagę na rolę UE, państw członkowskich, szkół wyższych i innych instytucji 

publicznych w wysiłkach na rzecz zachowania ich języków w świecie cyfrowym oraz 

opracowywania baz danych i technologii tłumaczeniowych dla wszystkich języków 

unijnych, w tym języków rzadziej używanych; apeluje o koordynację badań naukowych 

i przemysłu z myślą o realizacji wspólnego celu rozwoju cyfrowych możliwości 

tłumaczenia języków w oparciu o otwarty dostęp do danych potrzebnych do osiągnięcia 

postępu technicznego; 

9. zwraca uwagę, że w technologii pogłębia się przepaść między językiem angielskim a 

pozostałymi językami UE, co prowadzi do rozbieżności w dostępie do informacji 

między poszczególnymi grupami wiekowymi, regionami i państwami członkowskimi, a 

także między osobami o różnym poziomie wykształcenia; zwraca uwagę, że 

udostępnianie treści w różnych językach UE przyczyniłoby się do zmniejszenia tych 

nierówności; 

10. podkreśla, że język może stanowić przeszkodę dla przekazywania wiedzy naukowej; 

zauważa, że większość wpływowych czasopism naukowych jest publikowanych w 

języku angielskim, co doprowadziło do zasadniczego przesunięcia w zakresie tworzenia 
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i rozpowszechniania wiedzy naukowej; podkreśla, jak ważne jest, by te warunki 

pozyskiwania wiedzy znalazły odzwierciedlenie w europejskich badaniach naukowych, 

a także w polityce europejskiej i europejskich programach dotyczących innowacji; 

nalega na Komisję, aby poszukiwała rozwiązań gwarantujących udostępnianie wiedzy 

naukowej w językach innych niż angielski oraz aby wspierała rozwój sztucznej 

inteligencji w dziedzinie języka naturalnego; 

11. zwraca uwagę na zalety systemów otwartego oprogramowania dla obywateli UE, jako 

że algorytmy komercyjne nie są ogólnodostępne, za to każdy ma dostęp do algorytmów 

stosowanych w otwartym oprogramowaniu i może zapoznawać się z nimi oraz 

uczestniczyć w dalszym rozwoju technologii, a to z kolei pomaga sprawić, że języki 

maszynowe będą stale aktualne i będą prawidłowo funkcjonować; 

12. zwraca uwagę, że niektóre informacje wprowadzane do systemów tłumaczeń mają 

charakter poufny i ze względu na ochronę danych osobowych oraz ze względów 

prywatności nie można ich przekazywać przedsiębiorstwom handlowym oraz nie mogą 

być one wprowadzane do ich bezpłatnego oprogramowania, gdyż nie jest jasne, w jaki 

sposób zgromadzona wiedza może zostać wykorzystana za pomocą oprogramowania 

tłumaczeniowego, np. w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia; 

13. zwraca uwagę na potrzebę prowadzenia przekrojowych badań naukowych i analiz na 

temat następstw marginalizacji języków w sferze cyfrowej oraz jej wpływu na równość 

i dostęp do informacji; 

14. popiera rozwój wielojęzycznych elektronicznych usług publicznych w administracji na 

szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym dzięki innowacyjnym i 

wspomagającym technologiom językowym sprzyjającym włączeniu, które będą 

niwelować nierówności między językami i społecznościami językowymi, wspierać 

równy dostęp do usług i stymulować mobilność przedsiębiorstw, obywateli i 

pracowników w Europie, a także zapewniać realizację inkluzywnego wielojęzycznego 

jednolitego rynku cyfrowego; 

15. zauważa, że technologie językowe są dostępne najpierw w języku angielskim; zdaje 

sobie sprawę, że duzi producenci i duże przedsiębiorstwa w Europie i na świecie często 

opracowują również technologie językowe dla powszechnie używanych języków 

europejskich o względnie dużych rynkach: dla hiszpańskiego, niemieckiego i 

francuskiego (w przypadku tych języków na niektórych podobszarach występują braki 

zasobów); podkreśla jednak, że należy podjąć działania ogólnounijne (obejmujące 

kształtowanie strategii politycznych, finansowanie, badania naukowe i edukację), aby 

zapewnić rozwój technologii językowych w odniesieniu do rzadziej używanych 

języków urzędowych UE oraz że potrzebne są szczególne działania ogólnounijne 

(obejmujące kształtowanie strategii politycznych, finansowanie, badania naukowe i 

edukację), aby rozwój ten obejmował języki regionalne i mniejszościowe oraz sprzyjał 

ich używaniu; 

16. wyraźnie podkreśla, że konieczne jest lepsze wykorzystywanie nowych podejść 

technologicznych opartych na coraz większej mocy obliczeniowej i coraz lepszym 

dostępie do dużej ilości danych, aby wspierać rozwój głębokich sieci neuronowych, 

dzięki którym technologie językowe języka ludzkiego stają się realnym rozwiązaniem 

problemu barier językowych; w związku z tym apeluje do Komisji, by zapewniła 
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odpowiednie środki finansowe na wspieranie rozwoju technicznego w tej dziedzinie; 

17. zwraca uwagę, że języki, którymi posługuje się mniej użytkowników wymagają 

odpowiedniego wsparcia ze strony zainteresowanych stron, w tym odlewni czcionek 

produkujących znaki diakrytyczne, producentów klawiatur i dostawców systemów 

zarządzania treścią, aby możliwe było prawidłowe przechowywanie, przetwarzanie i 

wyświetlanie treści w tych językach; zwraca się do Komisji, by przeprowadziła ocenę 

możliwości stymulowania takiego wsparcia i uwzględnienia go w procedurze udzielania 

zamówień publicznych w UE w formie zalecenia; 

18. podkreśla konieczność zacieśnienia współpracy między przemysłem a właścicielami 

danych; zaznacza, że należy dostosować ramy regulacyjne i zapewnić bardziej otwarte, 

interoperacyjne wykorzystywanie i gromadzenie zasobów językowych; 

19. wyraża przekonanie, że podmioty unijne zajmujące się integracją technologii 

informacyjno-komunikacyjnych potrzebują zachęt gospodarczych mających na celu 

przyspieszenie świadczenia usług w oparciu o chmurę obliczeniową, aby możliwe było 

sprawne włączanie technologii językowych do aplikacji wykorzystywanych do handlu 

elektronicznego, w szczególności z myślą o zagwarantowaniu MŚP możliwości 

czerpania korzyści z tłumaczenia maszynowego; 

20. podkreśla, że Europa musi zapewnić sobie wiodącą pozycję w dziedzinie sztucznej 

inteligencji ukierunkowanej na kwestie językowe; przypomina, że przedsiębiorstwa 

unijne mają optymalne możliwości, aby dostarczać rozwiązań dostosowanych do 

naszych szczególnych potrzeb kulturowych, społecznych i gospodarczych; 

21. apeluje do Komisji, aby wspierała pod względem finansowym tworzenie napisów i 

nagrywanie dubbingu w językach mniejszościowych do gier wideo i oprogramowania 

komputerowego oraz tłumaczenie gier wideo i oprogramowania na te języki; 

22. zwraca uwagę, że dzisiejsze narzędzia i zasoby cyfrowe dotyczące języków rzadziej 

używanych, np. dostępność w otoczeniu cyfrowym wszystkich zasad pisowni i środków 

do celów tłumaczenia i digitalizacji języka migowego, są niewystarczające; apeluje do 

Komisji oraz państw członkowskich, by wspierały pod względem finansowym projekty 

polegające na opracowywaniu, gromadzeniu i promowaniu najlepszych zasobów, w tym 

układów klawiatury, słowników, oprogramowania tłumaczeniowego oraz wzorcowych 

praktyk z zakresu używania języków zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 
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