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POBUDE 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 

pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker je v Evropski uniji 24 uradnih ter več kot 60 nacionalnih, regionalnih, manjšinskih, 

znakovnih in migrantskih jezikov; 

B. ker več kot dvajsetim evropskim jezikom grozi digitalno izumrtje; ker ima jezikovna 

tehnologija ključno vlogo pri zaščiti in spodbujanju jezikovne raznolikosti, zlasti pri 

manj uporabljenih jezikih; 

C. ker je po podatkih organizacije Unesco le 30-50 % spletnih vsebin po svetu v 

angleščini; ker bosta visokokakovostno strojno ter računalniško podprto prevajanje 

prispevala k premagovanju jezikovnih ovir in izboljšanju medjezikovnega dostopa do 

informacij; 

D. ker je večjezičnost ena od največjih prednosti Evrope in temeljno načelo EU, ki 

spodbuja večjo bližino v Evropi za državljane, vendar je tudi eden največjih izzivov in 

bi morala spodbuditi razvoj gigabitne družbe; 

E. ker Komisija priznava, da mora biti digitalni enotni trg večjezičen; ker ni bila 

predlagana nobena skupna politika EU, s katero bi se spopadli s težavo jezikovnih 

preprek; 

F. ker so EU in njene institucije dolžne povečati, spodbujati in spoštovati jezikovno 

raznolikost v Evropi; 

G. ker je tržni delež čezmejne e-trgovine zelo nizek; ker jezikovna tehnologija lahko 

prispeva k prihodnji evropski čezmejni in medjezikovni komunikaciji, spodbudi 

gospodarsko rast in družbeno stabilnost ter zmanjša naravne omejitve, s čimer spoštuje 

in spodbuja kohezijo in konvergenco ter krepi konkurenčnost EU po vsem svetu; 

H. ker bo jezikovna tehnologija olajšala komunikacijo in sodelovanje v drugih jezikih, 

govorcem različnih jezikov omogočila enak dostop do informacij in znanja ter izboljšala 

funkcionalnost IT omrežij; 

I. ker so jeziki pomemben del nenehno rastoče zakladnice velepodatkov; 

J. ker težave pri dostopu do jezikovnih podatkov (tudi podatkov na spletu in sklopov 

raziskovalnih podatkov) omejujejo tehnološki razvoj jezikovne tehnologije; 

K. ker se s človeškimi jeziki izraža ogromna količina podatkov; ker bi upravljanje 

jezikovne tehnologije lahko omogočilo široko paleto inovativnih proizvodov in storitev 

informacijske tehnologije v industriji, trgovini, vladi, raziskavah, javnih storitvah in 

upravi ter zmanjšalo naravne omejitve in tržne stroške; 

L. ker jezikovna tehnologija v Evropi zaradi razdrobljenosti trga, neustreznih naložb v 

znanje in kulturo, neusklajenih raziskav, nezadostnega financiranja in pravnih ovir 

zaostaja, vendar njen razvoj vseeno hitro napreduje in obstaja ogromen potencial za 
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dodatni napredek; 

M. ker tehnološki razvoj vse bolj temelji na jeziku in ima posledice za rast in družbo; ker je 

nujno treba vzpostaviti več jezikovno osveščenih politik in tehnološke ter zares 

multidisciplinarne raziskave in vzgojo o digitalni komunikaciji in jezikovni tehnologiji 

ter njihovem razmerju do rasti in družbe; 

N. ker je razpoložljivost tehnoloških orodij, kot so video igre in izobraževalne aplikacije, v 

manjšinskih jezikih ključnega pomena za razvoj jezikovnih spretnosti, zlasti pri otrocih; 

O. ker je evropska tehnologija za obdelavo človekovega jezika izjemna priložnost za EU, 

tako v gospodarskem pogledu kot tudi s kulturnega vidika; 

P. ker najpomembnejši subjekti jezikovne tehnologije niso Evropejci in ne obravnavajo 

specifičnih evropskih potreb; 

Q. ker strategija za enotni digitalni trg le bežno omenja večjezične storitve; 

R. ker je bil pri umetni inteligenci dosežen bistven napredek; ker so jezikovne tehnologije 

bistvenega pomena za zagotovitev, da bo umetna inteligenca večjezična; 

1. poudarja, da enotnega digitalnega trga ni mogoče dokončati brez tehnoloških rešitev, ki 

bodo omogočile premagovanje jezikovnih ovir; poziva Komisijo, naj oblikuje trdno in 

usklajeno strategijo za večjezičen enotni digitalni trg; 

2. odločno podpira oblikovanje usklajene pobude s trdno, trajnostno, obsežno in 

dolgoročno shemo financiranja za jezikovno tehnologijo, njen znanstveni cilj pa bi bil 

obravnavanje globoko naravno razumevanje jezika in povečanje učinkovitosti s širitvijo 

znanja, infrastrukture in virov; poudarja, da mora shema financiranja delovati na 

evropski, nacionalni in regionalni ravni s sodelovanjem raziskovalnih središč, 

akademskega sveta, podjetij, zlasti MSP in zagonskih podjetij, in ustreznih deležnikov; 

poudarja, da bi moral biti ta projekt odprt, temeljiti na oblaku, medobratovalen ter 

poskrbeti za zlahka nadgradljiva, izjemno učinkovita in zanesljiva osnovna orodja za 

več aplikacij jezikovne tehnologije; 

3. je seznanjen s prizadevnostjo in vnemo truda lokalizacijo, ki temelji na prostovoljcih, in 

internacionalizacijo pri razvoju odprtokodne programske opreme; priporoča, da se 

zagotovi, da bodo vse sheme financiranja tehnologije za obdelavo človekovega jezika 

združljive z odprtokodnimi skupnostmi in da lahko te skupnosti do nje dostopajo; 

4. poudarja, da je treba zmanjšati tehnološko vrzel med jeziki s povečanjem prenosa 

znanja in tehnologije; 

5. poudarja, da bi čezmejni dostop do vsebin lahko koristil kulturni raznolikosti in 

večjezičnosti v Evropi, zlasti za izobraževalne namene; 

6. poziva, naj se sprejmejo ukrepi in zagotovi ustrezno financiranje, da bi okrepili vlogo 

evropskih malih in srednjih podjetij ter zagonskih podjetij ter jim omogočili preprost 

dostop do jezikovnih tehnologij, ki bi jih podjetja uporabljala za spletno rast z 

dostopanjem do novih trgov in razvojnih priložnosti, s čimer bi povečala stopnjo 
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inovacij in ustvarjala delovna mesta; 

7. poziva Komisijo, naj vzpostavi platformo za financiranje tehnologije za obdelavo 

človekovega jezika, ki bo temeljila na izvrševanju sedmega okvirnega programa za 

raziskave in tehnološki razvoj, programa Obzorje 2020 ter instrumenta za povezovanje 

Evrope; poleg tega meni, da bi se Komisija morala osredotočiti na raziskovalna 

področja, ki so potrebna za zagotovitev temeljitega razumevanja jezika, kot so 

računalniško jezikoslovje, jezikoslovje, umetna inteligenca, jezikovna tehnologija, 

računalništvo in kognitivna znanost; 

8. poudarja prispevek EU, držav članic, univerz in drugih javnih ustanov k zaščiti svojih 

jezikov v digitalnem svetu ter razvoju podatkovnih zbirk in prevajalske tehnologije za 

vse jezike EU, tudi manj razširjene; poziva k usklajevanju med raziskovalnim in 

poslovnim svetom za uresničitev skupnega cilja povečanja digitalnih možnosti za 

jezikovno prevajanje ter k prostemu dostopu do podatkov, ki so potrebni za tehnološki 

napredek; 

9. se zaveda vse večje vrzeli med angleščino in drugimi jeziki na področju tehnologije, kar 

povzroča razlike v dostopu do podatkov med starostnimi skupinami, regijami in 

državami članicami, pa tudi med ljudmi z različno stopnjo izobrazbe; poudarja, da bi 

povečanje dostopnosti vsebin v drugih jezikih EU zmanjšalo neenakosti; 

10. poudarja, da je jezik lahko ovira za prenos znanstvenega znanja; ugotavlja, da se večina 

vplivnih znanstvenih publikacij tiska v angleščini, kar je povzročilo znaten premik v 

ustvarjanju in širitvi akademskega znanja; poudarja, da se morajo ti pogoji za 

ustvarjanje znanja odražati v evropskih politikah in programih za raziskave in inovacije; 

poziva Komisijo, naj poišče rešitve, ki bi zagotovile, da bo znanstveno znanje na voljo v 

drugih jezikih, ki niso angleščina, in za podporo razvoju umetne inteligence za naravni 

jezik; 

11. ugotavlja, da imajo odprtokodni sistemi in sistemi odprte programske opreme prednosti 

za državljane EU, saj komercialni algoritmi niso vsem prosto dostopni, medtem ko 

lahko vsak pregleduje odprtokodne algoritme in sodeluje pri nadaljnjem razvoju 

tehnologije, s čimer se strojni jeziki posodabljajo in se zagotavlja njihovo pravilno 

delovanje; 

12. ugotavlja, da so nekateri podatki, ki se vnesejo v sisteme prevajanja, občutljive narave 

in jih zaradi osebnih podatkov in zasebnosti ni mogoče predati komercialnim družbam 

in njihovi brezplačni programski opremi, saj ni jasno, kako bodo uporabile znanje, 

zbrano prek programov prevajanja, na primer o zdravstvenih podatkih; 

13. ugotavlja, da je treba opraviti presečne raziskave in študije o posledicah manjšinjskosti 

jezikov v digitalnem svetu ter učinkih na enakost in dostop do informacij; 

14. podpira razvoj večjezičnih javnih e-storitev na ravni evropske uprave ter nacionalnih, 

regionalnih in po potrebi lokalnih uprav z inovativnimi, vključujočimi in podpornimi 

jezikovnimi tehnologijami, s čimer bi zmanjšali neenakost med jeziki in jezikovnimi 

skupnostmi, omogočali enakopraven dostop do storitev in spodbujali mobilnost podjetij, 

državljanov in delavcev v Evropi ter zagotovili oblikovanje vključujočega večjezičnega 

enotnega digitalnega trga; 
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15. ugotavlja, da so jezikovne tehnologije na voljo predvsem v angleščini; se seznanjen, da 

veliki svetovni in evropski proizvajalci in družbe pogosto razvijajo jezikovno 

tehnologijo tudi za velike evropske jezike z relativno velikimi trgi: španščino, 

francoščino in nemščino (že pri teh jezikih je pomanjkanje virov na nekaterih 

podpodročjih); vendar poudarja, da bi bilo treba sprejeti splošne ukrepe na ravni EU 

(politika, financiranje, raziskave in izobraževanje) za zagotovitev razvoja jezikovne 

tehnologije za manj razširjene uradne jezike EU ter posebne ukrepe na ravni EU 

(politika, financiranje, raziskave in izobraževanje) za vključitev in spodbujanje 

tovrstnega razvoja za regionalne in manjšinske jezike; 

16. poudarja, da je treba bolje izkoristiti nove tehnološke pristope, ki temeljijo na večji 

računalniški zmogljivosti in boljšem dostopu do večje količine podatkov, da bi se 

spodbudil razvoj globokih nevronskih mrež, zaradi katerih so tehnologije za obdelavo 

človekovega jezika prava rešitev za jezikovne prepreke; zato poziva Komisijo, naj 

zagotovi zadostno financiranje za podporo tovrstnega tehnološkega razvoja; 

17. ugotavlja, da potrebujejo jeziki z manj govorci ustrezno podporo deležnikov, vključno s 

proizvajalci tiskovnih podob za diakritične znake, proizvajalci tipkovnic in sistemi za 

upravljanje vsebin, da se vsebina v teh jezik lahko ustrezno hrani, obdela in prikaže; od 

Komisije zahteva oceno o tem, kako se podpora lahko spodbudi, in da se oblikuje 

priporočilo o tem v okviru postopka javnih naročil v EU; 

18. poudarja, da je treba okrepiti sodelovanje med tem sektorjem in lastniki podatkov; 

poudarja, da je treba prilagoditi regulativni okvir in zagotoviti vol odprto, 

medobratovalno uporabo in zbiranje jezikovnih virov; 

19. meni, da bi bilo treba integratorje informacijske in komunikacijske tehnologije v EU 

ekonomsko spodbuditi, da pospešijo nudenje storitev v oblaku, da se omogoči nemotena 

vključitev tehnologije za obdelavo človekovega jezika v njihove aplikacije za e-

trgovino, zlasti da se zagotovi, da bodo imela MSP koristi od samodejnega prevajanja; 

20. poudarja, da si mora Evropa zagotoviti vodilno mesto na področju umetne inteligence, 

ki bo osredotočena na jezike; ponovno opozarja, da so družbe EU v najboljšem položaju 

za nudenje rešitev, prilagojenih našim specifičnim kulturnim, družbenim in 

ekonomskim potrebam; 

21. poziva Komisijo, naj finančno podpre podnaslavljanje, sinhronizacijo in prevajanje 

video iger in programskih aplikacij v manjšinske jezike; 

22. ugotavlja, da obstoječa digitalna orodja in viri za manj razširjene jezike, vključno z 

digitalno dostopnostjo vseh pravopisov in sredstev za prevajanje znakovnega jezika ter 

digitalizacijo, ne zadostujejo; poziva Komisijo in vse države članice, da finančno 

podprejo projekte za razvoj, zbiranje in spodbujanje najboljših virov, vključno z 

razporeditvami tipkovnice, slovarjev, prevajalske programske opreme in najboljših 

praks za uporabo jezikov, ki jih ogroža digitalna izločitev. 
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