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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по правни въпроси:

- да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще 
приеме:

1. припомня, че разработването, внедряването и използването на изкуствен интелект 
(ИИ) в секторите на културата и творчеството и в политиката в областите на 
образованието, медиите, младежта и информацията, не само има огромен 
потенциал, но също така повдигна и ще продължи да повдига широк набор от 
етични въпроси, които трябва да бъдат разгледани; подчертава, че Съюзът следва 
да изпълнява водеща роля в изграждането на етичен изкуствен интелект, 
основаващ се на европейските ценности и осигуряващ защитата на човешкото 
достойнство и на основните права в рамките на една демократична, справедлива и 
устойчива Европа; призовава институциите на ЕС да участват в дългосрочен 
размисъл относно въздействието на ИИ върху нашите демократични дебати, 
нашите общества и самата природа на човешките същества, за да могат да 
проправят пътя към технология с ИИ, която зачита свободата ни и не 
възпрепятства иновациите, нито ограничава свободата на изразяване на мнение;

2. изразява твърдо убеждение, че е необходимо да се проучи по какъв начин рамките 
и задълженията в областта на правата на човека могат да насочват действията и 
политиките, свързани с новите и нововъзникващите цифрови технологии, за да се 
гарантира антропоцентричният подход на тези права и достъпността на ползите 
от тях за всички; признава необходимостта да се гарантира, че развитието, 
внедряването и използването на ИИ се извършва без дискриминация и 
предразсъдъци при профилирането и отразява всички основни елементи на 
обществото; признава, че ИИ и автоматизацията ще окажат влияние върху 
глобализираната икономика, което може да затвърди съществуващите 
неравенства;

3. подчертава необходимостта от разработването на специално пригодени критерии 
за разработването, внедряването и използването на ИИ в областите на 
образованието, медиите, младежта, научните изследвания и в секторите на 
култура и творчеството, чрез разработване на показатели и определяне на 
принципи за етично отговорни и приети приложения на технологиите с ИИ в тези 
области, включително необходимостта от ясен режим на отговорност за продукти, 
които са резултат от използването на ИИ; подчертава, че тези критерии трябва да 
могат да бъдат адаптирани и да бъдат постоянно приспособявани, за да отразяват 
напредъка в технологиите с ИИ, така че да се спомогне отговорно за 
мобилизирането на пълния потенциал на ИИ; подчертава по-специално 
необходимостта да се разгледат опасенията, свързани със събирането на лични 
потребителски данни и неприкосновеността на личния живот, както и въпросите 
за отговорността в случаите, в които автоматизираните процеси на учене водят до 
нежелани резултати; припомня, че за да се осигури солидна основа за тези 
критерии, е необходимо да се изисква да се спазват принципите на съответствие 
на дадена система с нейните спецификации, прозрачност, добросъвестност и 
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справедливост, като се провеждат консултации с компетентните комисии по 
етика, които отговарят за полагането на основите в съответствие с културните 
ценности на Европейския съюз и разпоредбите на правната рамка; отбелязва, че 
системите с ИИ са базирани на софтуер, като демонстрират интелигентно 
поведение въз основа на анализа на тяхната среда; подчертава, че този анализ се 
основава на статистически модели, при които грешките представляват неизбежна 
част; подчертава необходимостта да се гарантира, че съществуват системи и 
методи, които позволят проверка на алгоритъма, обяснимост на алгоритъма и 
достъп до средства за защита; подчертава необходимостта да се гарантира 
наличието на задължителни правила, които да гарантират спазването на 
принципите на прозрачност, отчетност и недискриминация; отново посочва 
етичните насоки за надежден изкуствен интелект от 2019 г. и седемте ключови 
изисквания за надеждност на ИИ;

4.  отбелязва, че всяко дете има право на качествено обществено образование на 
всички равнища; поради това призовава за разработването, внедряването и 
използването на качествени системи на изкуствен интелект, които предоставят и 
улесняват достъпа до качествени образователни инструменти за всички на всички 
равнища и подчертава, че внедряването на нови системи с ИИ в училищата не 
следва да води до увеличаване на цифровото разделение в обществото;

5. отбелязва, че системите за персонализирано обучение с ИИ все повече се 
внедряват в училищата и университетите, което постепенно променя ролята на 
преподавателите в процеса на учене; подчертава, че следва да се направи 
задълбочена оценка на тази промяна и тя да бъде отразена в съответните учебни 
програми и да бъде обвързана с ценности, в центъра на които стои човекът; 
признава огромния потенциален принос, който ИИ и роботиката могат да имат за 
образованието; отбелязва, че персонализираните системи за учене с ИИ не следва 
да заместват образователните отношения, включващи учители, и че 
традиционните форми на образование не следва да бъдат изоставени, като 
същевременно посочва, че трябва да се осигури финансова, технологична и 
образователна подкрепа, включително специализирано обучение по 
информационни и комуникационни технологии за учителите, които желаят да 
придобият подходящи умения, така че да се адаптират към технологичните 
промени и не само да използват потенциала на ИИ, но и да разбират неговите 
ограничения;

6. подчертава, че когато при подбора на потенциални студенти се използва машинно 
самообучение, трябва да се прилагат подходящи предпазни мерки, включително 
да се информират кандидатите за такива процедури и техните права в това 
отношение; отбелязва, че съответните алгоритми трябва да бъдат обучени на 
широки набори от данни, за да се избегне несправедливата дискриминация от 
страна на алгоритмите срещу определени групи; счита, че съответните решения, 
взети с помощта на автоматизирани процеси, трябва да могат да бъдат обяснени, 
включително, ако е необходимо, на отхвърлените студенти;

7. призовава за разработването на стратегия за изкуствен интелект, роботика и 
свързани с тях технологии на равнището на Съюза с цел да се спомогне за 
трансформирането и актуализирането на нашите образователни системи, 
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подготовката на нашите образователни институции на всички равнища и 
придобиването от учителите и учениците на умения и способности; счита, че 
съществува необходимост от етична рамка в образованието; препоръчва 
включването на гражданското общество, университетите, профсъюзите и 
сдруженията на работодателите в процеса на изготвяне на подобна рамка; 
отбелязва, че системите за изкуствен интелект, които се разработват, внедряват и 
използват в Съюза, следва да отразяват неговото културно многообразие и 
многоезичие; подчертава, че трябва да бъде предоставена специална подкрепа за 
разработчиците и бенефициерите от групи в неравностойно положение и лица с 
увреждания;

8. счита, че трябва да се посвети специално внимание и защита на зачитането на 
правата на малолетните и непълнолетните лица, като се има предвид 
специфичното влияние на образованието върху тяхното бъдеще, по-специално 
правото на неприкосновеност на личния живот и на достъп до образование, като 
се гарантират равни възможности във всички случаи; подчертава, че 
образователните институции следва да използват системите с ИИ само за цели на 
образованието, които са одитирани и сертифицирани като етични, полезни и 
действащи в съответствие с принципите на правата на човека; призовава 
Комисията и държавите членки да насърчават сътрудничеството между 
публичния и частния сектор и академичните среди с цел засилване на споделянето 
на знания и отворените източници;

9. отбелязва, че понятията „изкуство“, „културни и творчески произведения“, както 
и ролята на човека като създател и творец, следва да бъдат изяснени; подчертава, 
че възможностите, предлагани от цифровизацията и новите технологии, не трябва 
да водят до загуба на работни места в секторите на културата и творчеството, до 
пренебрегване на опазването на оригиналите и до намаляване на традиционния 
достъп до културното наследство, който също следва да бъде насърчаван;

10. признава нарастващия потенциал на изкуствения интелект в областта на 
информацията, медиите и онлайн платформите, включително и като мощно 
средство в борбата с дезинформацията; при все това изразява загриженост 
относно възможността за злоупотреба с ИИ с цел манипулиране на общественото 
мнение онлайн; подчертава, че ако не бъде регулиран, изкуственият интелект 
може да има неблагоприятно от етична гледна точка въздействие чрез 
експлоатацията на предубежденията, заложена в данните и алгоритмите, която 
може да доведе до разпространение на дезинформация, създаване на 
информационни балони и използване на предубеждения, включени в алгоритмите 
на ИИ; припомня, че подходящото образование е необходимо условие за защита 
на правата на гражданите по отношение на свободата на информация, убеждения 
и изразяване на мнение, призовава за етично използване на технологиите с ИИ в 
областта на медиите; предупреждава за рисковете, които носи цензурата, 
наложена с помощта на технологиите, както и за необходимостта от етична рамка, 
която да защитава свободата на словото;

11. счита, че използването на определени видове ИИ, като системи за разпознаване на 
лица, емоции и поведение, биха могли да имат вредни последици, по-специално за 
ролята на медиите и журналистите като пазители на демокрацията, а оттам и за 
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демокрацията; поради това подчертава, че използването на подобни системи на 
обществени места следва да бъде забранено, когато това е необходимо; 
подчертава необходимостта от продължаване на борбата с фалшивите новини, 
включително техники като „дълбинни фалшификати“, срещу цензурата и 
автоматизираното наблюдение;

12. подчертава необходимостта от повишаване на осведомеността и на разбирането 
на широката общественост за ролята и въздействието на изкуствения интелект 
посредством формално и неформално образование, включително науките за 
човека, по-специално използването на алгоритми и тяхното въздействие, наред с 
другото, върху работните места и неприкосновеността на личния живот, 
разбирането за мястото, което имат ИТ системите в подбора, интерпретирането, 
съхранението и представянето на данни; застъпва се за създаването на 
инструменти за цифрова грамотност на всички равнища на образование и 
съответно призовава държавите членки и институциите на ЕС да инвестират в 
информационна и медийна грамотност, образование и обучение; счита, че 
компетентностите в областта на информацията и медиите са от съществено 
значение за всички граждани, включително за уязвимите социални групи, за да 
могат те да оценяват критично и да разбират новите разработки, включително да 
разбират функционирането на ИИ и присъщите му отклонения, и по този начин да 
развиват нови форми на критично мислене; препоръчва Комисията да насърчава 
формати на образование и непрекъснато обучение, които са свързани с 
изкуствения интелект, роботиката и технологиите;

13. отбелязва важното разграничение между прозрачността на алгоритмите и 
прозрачността на използването на алгоритмите; подчертава значението на 
прозрачността и отчетността по отношение на алгоритмите, използвани от 
платформите за споделяне на видеоклипове (VSP), за да се гарантира достъп до 
разнообразно в културно и езиково отношение съдържание и да се избегне 
привилегироването; счита, че всеки ползвател следва да бъде надлежно уведомен, 
когато се използва  даден алгоритъм, за да му бъде препоръчано съдържание, 
следва да може да го оптимизира съгласно собствения си избор и такива 
алгоритми не следва да ограничават избора на ползвателя; счита, че всеки 
ползвател следва да може да изключи функцията за получаване на препоръки за 
съдържание, изготвени от ИИ; подчертава, че подобни алгоритми следва да бъдат 
проектирани по такъв начин, че да отразяват културното многообразие на нашите 
общества, като осигуряват истинска откритост към различни култури и 
гарантират свобода на творчеството; настоятелно заявява, че потребителските 
данни, събрани от ИИ, като културни предпочитания или образователни 
постижения, не трябва да бъдат предавани или използвани без знанието на 
притежателя на тези данни;

14. отбелязва, че спортът винаги е приемал технологичните иновации; счита, въпреки 
това, че използването технологии с ИИ, което навлиза бързо в спортните 
състезания, все повече поражда въпроси във връзка с справедливото съревнование 
в спорта, при което отборите с най-много финансови ресурси могат да придобият 
най-добрата технология, което им дава несправедливо предимство; подчертава, че 
това развитие следва да се наблюдава внимателно и че тази област се нуждае от 
регулаторна рамка, която да прилага етични и ориентирани към човека критерии 
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при развитието и използването на технологиите с ИИ; призовава за пълна 
прозрачност на алгоритмите и технологиите, използвани в спорта, за да се 
осигурят равнопоставени условия на съревнование;
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