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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przypomina, że opracowywanie, wdrażanie i wykorzystywanie sztucznej inteligencji 
(AI) w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz w dziedzinie edukacji, mediów, 
młodzieży i polityki informacyjnej, nie tylko może poruszać, ale porusza i nadal będzie 
poruszać szereg kwestii etycznych, które należy rozwiązać; podkreśla, że Unia powinna 
odgrywać czołową rolę w tworzeniu etycznej AI zakorzenionej w wartościach 
europejskich i zapewniającej ochronę godności ludzkiej oraz praw podstawowych w 
bardziej demokratycznej, sprawiedliwej i zrównoważonej Europie; wzywa instytucje 
UE do rozpoczęcia długofalowej dyskusji nad wpływem AI na naszą debatę 
demokratyczną, nasze społeczeństwa i samą naturę człowieka, aby móc w ten sposób 
stworzyć podstawy dla technologii AI, która szanuje naszą wolność i nie zakłóca 
innowacji ani nie ogranicza wolności słowa;

2. zdecydowanie uważa, że istnieje potrzeba zbadania, w jaki sposób ramy i obowiązki w 
zakresie praw człowieka mogą ukierunkowywać działania i strategie polityczne 
związane z nowymi i powstającymi technologiami cyfrowymi, aby zagwarantować ich 
antropocentryczne podejście i dostępność płynących z nich korzyści dla wszystkich; 
uznaje potrzebę zadbania o to, by opracowywanie, wdrażanie i stosowanie AI było 
wolne od dyskryminacji, uprzedzeń związanych z profilowaniem i odzwierciedlało 
wszystkie istotne elementy społeczeństwa; uznaje, że AI i automatyzacja mogą mieć 
wpływ na zglobalizowaną gospodarkę, co może utrwalać istniejące nierówności;

3. podkreśla potrzebę opracowania odpowiednio dostosowanych kryteriów 
opracowywania, wdrażania i wykorzystywania AI w sektorze edukacji, mediów, 
młodzieży, badań oraz w sektorze kultury i sektorze kreatywnym dzięki przyjęciu 
wskaźników i określeniu zasad dotyczących odpowiedzialnego pod względem 
etycznym i akceptowanego stosowania technologii AI w tych dziedzinach, w tym jasno 
określonego systemu odpowiedzialności za produkty powstałe w wyniku stosowania 
AI; podkreśla, że takie kryteria muszą być elastyczne i stale dostosowywane do 
postępów w dziedzinie technologii AI, tak by w odpowiedzialny sposób przyczyniały 
się również do pełnego wykorzystania potencjału AI; podkreśla w szczególności 
potrzebę rozwiązania problemów dotyczących gromadzenia danych osobowych 
użytkowników i ochrony prywatności, a także uregulowania kwestii dotyczących 
odpowiedzialności w przypadkach, gdy zautomatyzowane procesy prowadzą do 
niepożądanych wyników; przypomina, że aby zapewnić solidną podstawę dla takich 
kryteriów, konieczne jest wprowadzenie wymogu przestrzegania zasad zgodności 
systemu z jego specyfikacjami, a także przejrzystości, dobrej wiary i równości, w 
porozumieniu z właściwymi komisjami etycznymi odpowiedzialnymi za pomoc w 
tworzeniu podstaw zgodnie z wartościami kulturowymi i przepisami ram prawnych 
Unii Europejskiej; zauważa, że systemy AI są oparte na oprogramowaniu wykazującym 
zdolność do inteligentnego zachowania na podstawie analizy otoczenia; podkreśla, że 
analiza ta opiera się na modelach statystycznych, których nieodłącznym elementem są 
błędy; podkreśla, że należy zapewnić obecność systemów i metod umożliwiających 
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weryfikację algorytmu, jego wytłumaczalność i dostęp do środków zaradczych; kładzie 
nacisk na potrzebę zapewnienia wiążących przepisów zapewniających przestrzeganie 
zasad przejrzystości, rozliczalności i niedyskryminacji; przypomina Wytyczne w 
zakresie etyki w odniesieniu do sztucznej inteligencji godnej zaufania z 2019 r. oraz 
siedem kluczowych wymogów dotyczących wiarygodności AI;

4. zauważa, że każde dziecko ma prawo do wysokiej jakości edukacji publicznej na 
wszystkich poziomach; wzywa w związku z tym do opracowania, wdrożenia i 
stosowania wysokiej jakości systemów AI, które ułatwiają i zapewniają wysokiej 
jakości narzędzia edukacyjne dla wszystkich na wszystkich poziomach, oraz podkreśla, 
że wdrożenie nowych systemów AI w szkołach nie powinno prowadzić do pogłębiania 
przepaści cyfrowej w społeczeństwie;

5. zauważa, że zindywidualizowane systemy uczenia się z wykorzystaniem AI są coraz 
częściej stosowane w szkołach i na wyższych uczelniach, co powoduje stopniową 
zmianę roli nauczycieli w procesie uczenia się; podkreśla, że zmiana ta powinna zostać 
dokładnie oceniona, odpowiednio odzwierciedlona w programach nauczania i oparta na 
wartościach ukierunkowanych na człowieka; dostrzega ogromny potencjał, jaki AI i 
robotyka mogą stanowić dla edukacji; zauważa, że zindywidualizowane systemy 
uczenia się z wykorzystaniem AI nie powinny zastępować kontaktów edukacyjnych z 
udziałem nauczycieli oraz że tradycyjne formy kształcenia nie powinny pozostać w tyle, 
a jednocześnie przypomina, że należy zapewnić wsparcie finansowe, technologiczne i 
edukacyjne, w tym specjalistyczne szkolenia w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych, nauczycielom pragnącym nabyć odpowiednie umiejętności w celu 
dostosowania się do zmian technologicznych i nie tylko wykorzystania potencjału 
sztucznej inteligencji, ale również zrozumienia jej ograniczeń;

6. podkreśla, że w przypadku gdy podczas procedury wyboru potencjalnych studentów 
wykorzystywane jest uczenie maszynowe, należy wdrożyć odpowiednie 
zabezpieczenia, w tym poinformować kandydatów o takich procedurach i 
przysługujących im prawach w tym zakresie; zwraca uwagę, że stosowne algorytmy 
muszą zostać poddane treningowi na szerokich zbiorach danych, aby zapobiec 
nieuczciwej dyskryminacji niektórych grup przez te algorytmy; jest zdania, że odnośne 
decyzje podejmowane za pomocą zautomatyzowanych procesów muszą być możliwe 
do wytłumaczenia, w tym także, w razie potrzeby, studentom, których kandydatury 
zostały odrzucone;

7. wzywa do opracowania na szczeblu UE strategii w zakresie AI, robotyki i technologii 
pokrewnych w celu przyczynienia się do transformacji i uaktualnienia naszych 
systemów edukacji, przygotowania naszych instytucji edukacyjnych na wszystkich 
poziomach oraz wyposażenia nauczycieli i uczniów w niezbędne umiejętności i 
zdolności; uważa, że konieczne są ramy dotyczące etyki w edukacji; zaleca 
zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, uniwersytetów, związków zawodowych 
i stowarzyszeń pracodawców w proces opracowywania takich ram; zauważa, że 
systemy AI opracowane, wdrożone i wykorzystywane w Unii muszą odzwierciedlać jej 
różnorodność kulturową i wielojęzyczność; podkreśla, że twórcom technologii i 
beneficjentom należącym do grup w niekorzystnej sytuacji i do grup osób z 
niepełnosprawnościami należy zapewnić szczególne wsparcie;
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8. jest zdania, że przestrzeganie praw małoletnich musi być przedmiotem szczególnej 
uwagi i ochrony, ponieważ otoczenie edukacyjne ma szczególny wpływ na ich 
przyszłość, zwłaszcza prawo do prywatności i dostęp do jakościowej edukacji przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu w każdym przypadku równości szans; podkreśla, że 
instytucje oświatowe powinny wykorzystywać do celów edukacyjnych wyłącznie te 
systemy AI, które zostały skontrolowane i zatwierdzone jako etyczne, korzystne i 
działające zgodnie z zasadami praw człowieka; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do promowania współpracy między sektorem publicznym i prywatnym 
oraz środowiskiem akademickim w celu wzmocnienia wymiany wiedzy i wykorzystania 
źródeł otwartych;

9. zauważa, że istnieje potrzeba doprecyzowania pojęcia dzieł sztuki, dzieł kultury i 
utworów, a także roli ludzi jako twórców i artystów; podkreśla, że możliwości 
oferowane przez cyfryzację i nowe technologie nie mogą prowadzić do ogólnej utraty 
miejsc pracy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, do zaniedbywania ochrony 
oryginałów i do ograniczania tradycyjnego dostępu do dziedzictwa kulturowego, do 
którego należy na równi zachęcać;

10. uznaje rosnący potencjał AI w dziedzinie informacji, mediów i platform internetowych, 
w tym jako potężnego narzędzia do walki z dezinformacją; jest jednak zaniepokojony 
możliwością niewłaściwego wykorzystywania AI do manipulowania opinią publiczną w 
internecie; podkreśla, że jeżeli nie będzie ona regulowana, może również przynieść 
niepożądane skutki etyczne z powodu wykorzystywania tendencyjności danych i 
algorytmów, co może prowadzić do rozpowszechniania dezinformacji, tworzenia 
baniek informacyjnych i wykorzystywania tendencyjności wbudowanej w algorytmy 
AI; przypomina, że odpowiednia edukacja jest niezbędnym warunkiem ochrony praw 
obywateli w odniesieniu do wolności informacji, opinii i wypowiedzi oraz wzywa do 
etycznego stosowania technologii AI w dziedzinie mediów; ostrzega przed 
zagrożeniami związanymi z cenzurą opartą na technologii oraz podkreśla konieczność 
wprowadzenia ram etycznych w celu ochrony wolności słowa;

11. uważa, że wykorzystanie niektórych rodzajów AI, takich jak systemy rozpoznawania 
twarzy, emocji i zachowań, może mieć szkodliwy wpływ, zwłaszcza na rolę mediów i 
dziennikarzy jako strażników demokracji, a tym samym na procesy demokratyczne; 
podkreśla zatem, że wykorzystywanie tych systemów w przestrzeni publicznej powinno 
być ograniczone lub zakazane w razie konieczności; podkreśla potrzebę dalszej walki z 
fałszywymi informacjami, w tym z technikami takimi jak „deepfake”, z cenzurą i 
zautomatyzowanym nadzorem;

12. podkreśla potrzebę podnoszenia świadomości i zrozumienia wśród ogółu społeczeństwa 
roli i wpływu AI przez kształcenie formalne i pozaformalne, w tym w zakresie nauk 
humanistycznych, zwłaszcza na temat stosowania algorytmów i ich wpływu, między 
innymi, na miejsca pracy i prywatność, a także zrozumienia roli, jaką systemy 
komputerowe odgrywają w procesach selekcjonowania, interpretacji, przechowywania i 
przedstawiania danych; opowiada się za wprowadzeniem narzędzi umożliwiających 
rozwijanie umiejętności cyfrowych na wszystkich poziomach edukacji i w związku z 
tym wzywa państwa członkowskie i instytucje UE do inwestowania w umiejętności 
korzystania z mediów i informacji oraz w kształcenie i szkolenie; uważa, że 
kompetencje w zakresie korzystania z informacji i mediów mają kluczowe znaczenie 
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dla wszystkich obywateli, w tym grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji, 
i ich umiejętności krytycznej oceny i zrozumienia tych nowych zjawisk, w tym 
zrozumienia funkcjonowania AI i właściwej jej tendencyjności, by tym samym rozwijać 
nowe formy krytycznego myślenia; zaleca, by Komisja promowała formy edukacji i 
kształcenia ustawicznego związane z AI, robotyką i technologią;

13. odnotowuje istotne rozróżnienie między przejrzystością algorytmów i przejrzystością 
korzystania z algorytmów; podkreśla znaczenie przejrzystości i rozliczalności 
algorytmów wykorzystywanych przez platformy udostępniania plików wideo oraz 
platformy oferujące strumieniowe transmisje wideo, aby zapewnić dostęp do 
zróżnicowanych pod względem kulturowym i językowym treści oraz uniknąć 
faworyzowania; uważa, że każdy użytkownik powinien zostać odpowiednio 
poinformowany, jeżeli do polecania treści stosowany jest algorytm, i powinien móc 
optymalizować algorytmy stosownie do swoich wyborów, a tego rodzaju algorytmy nie 
powinny ograniczać wyborów użytkownika; uważa, że każdy użytkownik powinien 
mieć również możliwość wyłączenia funkcji rekomendacji treści przez AI; podkreśla, 
że takie algorytmy powinny być zaprojektowane tak, aby odzwierciedlały różnorodność 
kulturową naszych społeczeństw, zapewniając tym samym dostęp do prawdziwej 
otwartości kulturowej i gwarantując swobodę twórczą; nalega, aby dane użytkowników 
gromadzone przez AI, takie jak preferencje kulturowe czy wyniki w nauce, nie mogły 
być przekazywane lub wykorzystywane bez wiedzy właściciela;

14. zauważa, że sport od zawsze chętnie wykorzystuje innowacje technologiczne; uważa 
jednak, że wykorzystanie technologii AI, które w szybkim tempie upowszechnia się 
podczas zawodów sportowych, w coraz większym stopniu rodzi pytania na temat 
uczciwej konkurencji w sporcie ze względu na fakt, że zespoły dysponujące 
największymi środkami finansowymi mogą nabywać najlepsze technologie, co 
potencjalnie daje im nieuczciwą przewagę; kładzie nacisk na to, że zjawisko to musi 
być ściśle monitorowane oraz podkreśla, że ten obszar wymaga ram regulacyjnych, 
które będą stosować etyczne i ukierunkowane na człowieka kryteria w odniesieniu do 
opracowywania i stosowania technologii AI; apeluje o pełną przejrzystość w zakresie 
algorytmów i technologii stosowanych w sporcie, aby zapewnić uczciwe warunki 
współzawodnictwa.
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