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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy:

– állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése, bevezetése és alkalmazása 
a kulturális és kreatív ágazatok, az oktatás, valamint a média, az ifjúság- és tájékoztatási 
politika területén nemcsak óriási lehetőségeket rejt, hanem olyan etikai kérdések széles 
körét is felveti és fogja a jövőben is felvetni, amelyekre megoldást kell találni; 
hangsúlyozza, hogy az Uniónak egy, az európai értékekben gyökerező, etikus 
mesterséges intelligencia felé kell utat mutatnia, amely biztosítja az emberi méltóság és 
az alapvető jogok védelmét egy demokratikus, igazságos és fenntartható Európában; 
felhívja az uniós intézményeket, hogy a mesterséges intelligenciát alkalmazó 
technológia olyan útjának egyengetése érdekében, amely tiszteletben tartja a 
szabadságunkat, nem teszi tönkre az innovációt, és nem korlátozza a szólásszabadságot, 
gondolkodjanak el hosszú távon a mesterséges intelligencia által demokratikus 
vitáinkra, társadalmunkra és magára az emberi lény természetére gyakorolt hatásról;

2. határozottan úgy véli, hogy meg kell vizsgálni, hogy az emberi jogi keretek és 
kötelezettségek hogyan alakíthatják az új és kialakulóban lévő digitális technológiákkal 
kapcsolatos fellépéseket és politikákat annak érdekében, hogy biztosítsák azok 
antropocentrikus megközelítését és az előnyeik hozzáférhetőségét mindenki számára; 
elismeri, hogy biztosítani kell, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése, telepítése és 
használata mentes legyen a megkülönböztetéstől, az elfogult profilalkotástól, és 
tükrözze a társadalom valamennyi lényeges elemét; elismeri, hogy a mesterséges 
intelligencia és az automatizálás olyan hatással lesz a globalizálódott gazdaságra, amely 
a fennálló egyenlőtlenségek megmerevedéséhez vezet;

3. hangsúlyozza, hogy az adott sajátosságokhoz szabott kritériumokat kell kidolgozni a 
mesterséges intelligenciának az oktatásban, a médiában, az ifjúsági politikában, a 
kutatásban, továbbá a kulturális és kreatív ágazatokban való fejlesztésére, bevezetésére 
és alkalmazására vonatkozóan, az e területeken alkalmazott mesterségesintelligencia-
technológiák etikailag felelős és elfogadott felhasználására vonatkozó referenciaértékek 
kidolgozása és alapvelvek meghatározása révén, beleértve egy, a mesterséges 
intelligencia felhasználásából eredő termékekre vonatkozó világos felelősségi rendszert 
is; hangsúlyozza, hogy e kritériumoknak rugalmasnak kell lenniük és folyamatosan a 
mesterségesintelligencia-technológiák fejlődéséhez kell őket igazítani, 
felelősségteljesen segítve ezzel a mesterséges intelligenciában rejlő valamennyi 
lehetőség kiaknázását; kiemeli különösen annak szükségességét, hogy megoldás 
szülessen a személyes felhasználói adatok gyűjtésével és a magánélet védelmével 
kapcsolatos aggályokra, valamint a felelősséggel kapcsolatos problémákra azokban az 
esetekben, amikor az automatikus folyamatok nemkívánatos eredményekhez vezetnek; 
emlékeztet arra, hogy – a szilárd alapok biztosítása érdekében ezen kritériumok számára 
– elő kell írni, hogy a rendszernek a rá vonatkozó előírásoknak való megfelelése, az 
átláthatóság, a jóhiszeműség és a méltányosság elvét tiszteletben kell tartani, 
konzultálva az Európai Unió kulturális értékeivel és jogi keretrendelkezéseivel való 
összhang megteremtéséért felelős illetékes etikai bizottságokkal; megállapítja, hogy a 
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mesterségesintelligencia-rendszerek szoftveralapú rendszerek, amelyek a környezetük 
elemzése alapján képesek intelligens viselkedésre; hangsúlyozza, hogy ez az elemzés 
statisztikai modelleken alapul, amelyeknek elkerülhetetlen részét képezik a hibák; 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy olyan rendszerek és módszerek álljanak 
rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az algoritmus ellenőrzését,  
megmagyarázhatóságát és a jogorvoslatokhoz való hozzáférést; hangsúlyozza, hogy 
olyan kötelező erejű szabályokat kell hozni, amelyek biztosítják az átláthatóság, az 
elszámoltathatóság és a megkülönböztetésmentesség elvének tiszteletben tartását; 
emlékeztet a megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozó 2019-es etikai 
iránymutatásra és a mesterséges intelligencia megbízhatóságának hét kulcsfontosságú 
követelményére;

4. megjegyzi, hogy minden gyermeket minden szinten megillet a jó minőségű 
közoktatáshoz való jog; ezért olyan jó minőségű mesterségesintelligencia-rendszerek 
fejlesztését, bevezetését és használatát szorgalmazza, amelyek mindenki számára 
minden szinten jó minőségű oktatási eszközöket segítenek elő és biztosítanak, és 
hangsúlyozza, hogy az új mesterségesintelligencia-rendszerek iskolákban való 
bevezetése nem eredményezheti még szélesebb társadalmi szakadék létrejöttét;

5. megjegyzi, hogy a mesterséges intelligencián alapuló, személyre szabott tanulási 
rendszereket egyre inkább alkalmazzák az iskolákban és az egyetemeken, ami által a 
tanárok  szerepe fokozatoan átalakul a tanulási folyamatban; hangsúlyozza, hogy erről a 
változásról alapos elemzést kell készíteni, tükröződnie kell a tantervekben, és 
emberközpontú értékeken kell alapulnia; elismeri, hogy a mesterséges intelligencia és a 
robotika hatalmas mértékben hozzájárulhat az oktatáshoz; megjegyzi, hogy a 
mesterséges intelligencia személyre szabott tanulási rendszerei nem helyettesíthetik a 
tanárokkal az oktatás során kialakított kapcsolatot, és hogy az oktatás hagyományos 
formáit nem szabad megszüntetni, ugyanakkor rámutat arra, hogy pénzügyi, 
technológiai és oktatási támogatást – többek között az információs és kommunikációs 
technológiákkal kapcsolatos speciális képzést – kell nyújtani azoknak a tanároknak, 
akik megfelelő készségeket kívánnak elsajátítani a technológiai változásokhoz való 
alkalmazkodás érdekében, és nem csupán a mesterséges intelligenciában rejlő 
lehetőségek kiaknázása, hanem korlátainak megértése terén is;

6. hangsúlyozza, hogy amennyiben a leendő diákok kiválasztása során gépi tanulást 
alkalmaznak, megfelelő biztosítékokat kell bevezetni, amelyek magukban foglalják a 
pályázó fiataloknak az alkalmazott eljárásokról és az őket e tekintetben megillető 
jogokról való tájékoztatását; megállapítja, hogy a vonatkozó algoritmusokat nagy 
adathalmazokon kell „tanítani”, megelőzve ezzel azt, hogy az algoritmusok 
igazságtalanul megkülönböztessenek bizonyos csoportokat; úgy véli, hogy az 
automatizált folyamatok segítségével hozott, a fentiekre vonatkozó döntéseknek 
indokolhatónak kell lenniük, szükség esetén többek között az elutasított diákok számára 
is;

7. szorgalmazza a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák 
vonatkozásában uniós szintű stratégia kialakítását oktatási rendszereink átalakításának 
és naprakésszé tételének elősegítése, oktatási intézményeink valamennyi szinten történő 
felkészítése, valamint a tanárok és diákok a szükséges készségekkel és képességekkel 
való felvértezése érdekében; úgy véli, hogy szükség van az oktatás etikájának 
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keretrendszerére; javasolja a civil társadalom, az egyetemek, a szakszervezetek és a 
munkáltatói szervezetek bevonását egy ilyen keret kidolgozásának folyamatába; 
megállapítja, hogy az Unióban kifejlesztett, bevezetett és alkalmazott 
mesterségesintelligencia-rendszereknek tükrözniük kell az Unió kulturális 
sokszínűségét és többnyelvűségét; kiemeli, hogy külön támogatást kell biztosítani az 
informatika hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő csoportokhoz tartozó 
fejlesztőinek és felhasználóinak;

8. úgy véli, hogy mivel az oktatási környezetnek kiemelt hatása van a fiatalok jövőjére, 
különös figyelmet és kell fordítani a kiskorúak jogainak biztosítására, különös 
tekintettel a magánélet tiszteletben tartásához való jog megőrzésére és a minőségi 
oktatáshoz való hozzáférés elősegítésére, minden esetben biztosítva az 
esélyegyenlőséget; hangsúlyozza, hogy az oktatási intézményeknek csak olyan 
mesterségesintelligencia-rendszereket szabad oktatási célból használniuk, amelyeket 
megvizsgáltak és etikus, hasznos és az emberi jogi elvekkel összhangban működő 
rendszerként tanúsítottak felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő 
az állami és a magánszektor, valamint a tudományos körök közötti együttműködést a 
tudásmegosztás és a nyílt források megerősítése érdekében;

9. megállapítja, hogy tisztázni kell a művészetek és a kulturális és kreatív művek fogalmát, 
valamint az emberek mint alkotók és művészek szerepét; hangsúlyozza, hogy a 
digitalizáció és az új technológiák által kínált lehetőségek nem vezethetnek a 
munkahelyek számának csökkenéséhez a kulturális és kreatív ágazatokban, sem az 
eredeti művek megőrzésének elhanyagolásához, és nem szűkíthetik a kulturális 
örökséghez való hagyományos hozzáférés lehetőségeit, amit szintén ösztönözni kell;

10. elismeri, hogy a mesterséges intelligenciában növekvő lehetőségek rejlenek a 
tájékoztatás, a média és az online platformok területén, többek között a dezinformáció 
elleni küzdelem terén is hathatós eszköz lehet; aggodalmát fejezi ki azonban a 
mesterséges intelligenciával való visszaélés lehetősége miatt a közvélemény online 
manipulálása érdekében; hangsúlyozza, hogy szabályozás hiányában e technológiáknak 
etikai szempontból káros hatásaik lehetnek az adatokba és az algoritmusokba beépített 
torzítások kihasználása révén, ami dezinformáció terjesztéséhez, információs buborékok 
létrehozásához, és a mesterségesintelligencia-algoritmusokba beépített torzítások 
kihasználásához vezethet emlékeztet arra, hogy a megfelelő oktatás szükséges feltétele a 
polgárok jogai védelmének a tájékoztatás, a véleményalkotás és a szólás szabadsága 
tekintetében, és felszólít a mesterségesintelligencia-technológiák etikus használatára a 
média területén; figyelmeztet a technológián alapuló cenzúra kockázataira és arra, hogy 
a szólásszabadságot védő etikai keretre van szükség;

11. úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia bizonyos típusainak, például az 
arcfelismerésnek, az érzelmeket azonosító és a viselkedésfelderítési rendszereknek a 
használata káros hatással lehet a média és az újságírók demokrácia őreiként betöltött 
szerepére, és ezért a demokratikus folyamatra; hangsúlyozza ezért, hogy minden 
szükséges esetben korlátozni vagy tiltani kell e rendszerek közterületeken való 
használatát; hangsúlyozza, hogy folytatni kell az álhírek – többek között az olyan 
technikák, mint a „deepfake” – elleni küzdelmet, továbbá a cenzúra és az automatizált 
felügyelet elleni küzdelmet;
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12. hangsúlyozza, hogy a formális és nem formális oktatás révén meg kell ismertetni a 
széles nyilvánosságot a mesterséges intelligencia szerepével és hatásával, beleértve a 
humán tanszékeket is, kitérve egyebek mellett az algoritmusok használatára és azok – 
többek között munkahelyekre és adatvédelemre gyakorolt – hatására, valamint az IT-
rendszerek szerepére az adatok értelmezése, tárolása és bemutatása terén; támogatja, 
hogy az oktatás minden szintjén hozzanak létre digitális jártassági eszközöket, és ezért 
felhívja a tagállamokat és az uniós intézményeket, hogy fektessenek be az 
információkkal kapcsolatos tájékoztatásba és a médiaműveltségbe, valamint az 
oktatásba és képzésbe; úgy véli, hogy az információs és médiakompetencia 
kulcsfontosságú valamennyi polgár számára, beleértve a kiszolgáltatott társadalmi 
csoportokat is, hogy képesek legyenek kritikusan értékelni és megérteni az új 
fejleményeket, beleértve a mesterséges intelligencia működésének és a jellegéből 
fakadó elfogultságnak a megértését, és ezáltal a kritikus gondolkodás új formáit 
kialakítani; ajánlja, hogy a Bizottság mozdítsa elő az oktatás és a továbbképzés 
mesterséges intelligencián, robotikán és technológián alapuló formáit;

13. megjegyzi, hogy fontos különbséget tenni az algoritmusok átláthatósága és az 
algoritmusok használatának átláthatósága között; hangsúlyozza a videomegosztó 
platformok és az online közvetítéssel foglalkozó platformok által használt algoritmusok 
átláthatóságának és elszámoltathatóságának fontosságát a kulturális és nyelvi 
szempontból sokszínű tartalmakhoz való hozzáférés biztosítása és a privilegizálás 
elkerülése érdekében; meggyőződése, hogy minden felhasználót megfelelően 
tájékoztatni kell, ha valamely tartalom ajánlásához algoritmust használnak, és a 
felhasználónak módot kell adni arra, hogy azt a saját ízlése szerint optimalizálja, 
továbbá, hogy ezen algoritmusok nem korlátozhatják a felhasználók választási 
lehetőségeit; úgy véli, hogy bármely felhasználónak arra is képesnek kell lennie, hogy 
kikapcsolja a tartalmak mesterséges intelligencián alapuló ajánlását; hangsúlyozza, 
hogy ezen algoritmusokat úgy kell kialakítani, hogy azok tükrözzék társadalmaink 
kulturális sokszínűségét, biztosítva a valódi kulturális nyitottságot és garantálva az 
alkotás szabadságát; kitart amellett, hogy a mesterséges intelligencia által gyűjtött 
felhasználói adatokat, így például a kulturális preferenciákat vagy tanulás terén elért 
eredményeket ne lehessen az érintett tudomása nélkül továbbítani vagy felhasználni;

14. megjegyzi, hogy a sport mindig is felkarolta a technológiai innovációt; úgy véli 
mindazonáltal, hogy a mesterségesintelligencia-technológiák használata – amely 
gyorsan terjed a sportversenyeken – egyre inkább kérdéseket vet fel a sport területén 
megvalósuló tisztességes verseny tekintetében, minthogy a legtöbb pénzügyi forrással 
rendelkező csapatok tudják a legjobb technológiát megszerezni, ami potenciálisan 
tisztességtelen előnyhöz juttatja e csapatokat; hangsúlyozza, hogy e fejleményeket 
szoros figyelemmel kell kísérni, továbbá, hogy e területen olyan szabályozási keretre 
van szükség, amely az MI-technológiák fejlesztése és használata során etikus és 
emberközpontú kritériumokat alkalmaz teljes átláthatóságot kér a sportban használt 
algoritmusokkal és technológiákkal kapcsolatban, a tisztességes versenyfeltételek 
megteremtése érdekében.
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