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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este 
comisie competentă:

- includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește că dezvoltarea, implementarea și folosirea inteligenței artificiale (IA) în 
sectoarele culturale și creative și în domeniile educației, mass-mediei, tineretului și 
politicii de informare, nu numai că poate ridica, dar și ridică și va continua să ridice o 
gamă largă de probleme etice care trebuie soluționate; subliniază că Uniunea ar trebui să 
dea exemplul utilizării etice a IA, ancorate în valorile europene, asigurând protejarea 
demnității umane și a drepturilor fundamentale într-o Europă democratică, echitabilă și 
sustenabilă; invită instituțiile Uniunii să lanseze o reflecție pe termen lung despre 
impactul IA asupra dezbaterilor noastre democratice, a societăților noastre și a naturii 
înseși a ființelor umane, pentru a putea deschide calea către o tehnologie a IA care să ne 
respecte libertatea fără a afecta inovarea sau a limita libertatea de exprimare;

2. este ferm convins că este necesar să se examineze modul în care cadrele și obligațiile în 
domeniul drepturilor omului pot orienta acțiunile și politicile legate de tehnologiile 
digitale noi și emergente pentru a garanta că acestea sunt abordate în mod 
antropocentric și că beneficiile lor sunt accesibile tuturor; recunoaște necesitatea de a se 
asigura că dezvoltarea, implementarea și folosirea IA se face fără discriminare și fără 
prejudecăți în crearea de profiluri și că reflectă toate elementele esențiale ale societății; 
recunoaște că IA și automatizarea ar putea avea efecte asupra economiei globalizate, 
ceea ce ar putea agrava inegalitățile existente;

3. subliniază necesitatea de a impune criterii adaptate pentru dezvoltarea, implementarea și 
folosirea IA în domeniile educației, mass-mediei, tineretului, cercetării și în sectoarele 
culturale și creative, stabilind etaloanele și definind principiile pentru utilizările 
responsabile din punct de vedere etic și acceptate ale tehnologiilor IA în aceste domenii, 
inclusiv un regim al răspunderii clar definit pentru produsele care rezultă din folosirea 
IA; subliniază că aceste criterii trebuie să fie adaptabile și ajustate în mod constant 
pentru a reflecta progresele înregistrate în domeniul tehnologiilor IA, astfel încât să 
contribuie, de asemenea, în mod responsabil la valorificarea întregului potențial al IA; 
subliniază mai ales că este necesar să se abordeze problematica referitoare la colectarea 
datelor personale ale utilizatorilor și preocupările care țin de respectarea vieții private, 
precum și aspectele legate de răspundere în cazul în care procesele automatizate duc la 
rezultate nedorite; reamintește că, pentru ca aceste criterii să dispună de o bază solidă, 
este necesar să se impună respectarea principiilor de conformitate a unui sistem cu 
specificațiile sale, de transparență, de bună credință și de echitate, în consultare cu 
comisiile de etică competente care au responsabilitatea de a contribui la așezarea 
bazelor în conformitate cu valorile culturale ale Uniunii Europene și cu dispozițiile 
cadrului juridic; constată că sistemele IA se bazează pe software-uri și au un 
comportament inteligent bazat pe analiza mediului lor; subliniază că această analiză se 
bazează pe modele statistice ale căror erori fac inevitabil parte integrantă; subliniază că 
este nevoie să se garanteze că sunt prevăzute sisteme și metode pentru a permite 
verificarea algoritmului, inteligibilitatea algoritmului și accesul la soluții; subliniază că 
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este necesar să se asigure norme obligatorii care să garanteze că principiile 
transparenței, responsabilității și nediscriminării sunt respectate; reamintește Îndrumarul 
etic pentru o inteligență artificială (IA) fiabilă din 2019 și cele șapte cerințe-cheie pentru 
fiabilitatea IA;

4. remarcă faptul că toți copiii au dreptul la educație publică de calitate la toate nivelurile; 
prin urmare, solicită dezvoltarea, implementarea și folosirea de sisteme de IA de 
calitate, care să faciliteze și să ofere instrumente educaționale de calitate pentru toți la 
toate nivelurile și subliniază că implementarea de noi sisteme de IA în școli nu ar trebui 
să mărească și mai mult decalajul digital în societate;

5. observă că în școli și universități se folosesc tot mai mult sisteme de învățare 
personalizate bazate pe IA, ceea ce schimbă rolul profesorilor în procesul de învățare; 
subliniază că această schimbare ar trebui evaluată în detaliu, reflectată în mod 
corespunzător în programele de învățământ și ancorată în valori axate pe factorul uman; 
recunoaște enorma contribuție pe care IA și robotica o pot aduce educației; ia act de 
faptul că sistemele de învățare personalizate bazate pe IA nu ar trebui să înlocuiască 
relațiile educaționale cu profesorii și că formele tradiționale de educație nu ar trebui 
neglijate, subliniind, în același timp, că trebuie să se acorde un sprijin financiar, 
tehnologic și educațional, inclusiv formare specializată în domeniul tehnologiei 
informației și comunicațiilor, cadrelor didactice care doresc să dobândească competențe 
adecvate pentru a se adapta la schimbările tehnologice, nu numai în scopul de a 
valorifica potențialul IA, ci și de a-i înțelege limitările;

6. subliniază că atunci când învățarea automatizată se folosește în proceduri de selectare a 
eventualilor studenți, trebuie aplicate garanții corespunzătoare, inclusiv informarea 
candidaților cu privire la aceste proceduri și la drepturile lor în acest sens; ia act de 
faptul că algoritmii relevanți trebuie să fie formați pe seturi largi de date pentru a 
preveni discriminarea anumitor grupuri în mod neechitabil; este de părere că deciziile 
relevante luate cu ajutorul proceselor automatizate trebuie să poată fi explicate și, dacă 
este cazul, să fie respinse de studenți;

7. solicită dezvoltarea unei strategii la nivelul Uniunii privind IA, robotica și tehnologiile 
conexe cu scopul de a transforma și actualiza sistemele noastre de învățământ, de a 
pregăti instituțiile noastre educative de la toate nivelurile și de a oferi profesorilor și 
elevilor competențele și abilitățile necesare; consideră că este nevoie de un cadru etic în 
educație; recomandă ca societățile civile, universitățile, sindicatele și asociațiilor 
patronale să fie implicate în procesul de elaborare a unui astfel de cadru; constată că 
sistemele de IA dezvoltate, implementate și utilizate în Uniune trebuie să reflecte 
diversitatea sa culturală și multilingvismul său; subliniază că dezvoltatorilor de 
tehnologii și beneficiarilor care aparțin grupurilor defavorizate, precum și persoanelor 
cu dizabilități ar trebui să li se acorde un sprijin special;

8. consideră că trebuie să se acorde o atenție și protecție deosebite apărării drepturilor 
minorilor, având în vedere influența specifică a educației asupra viitorului acestora, în 
special apărării dreptului la viață privată și accesului la educație de calitate, asigurând 
egalitatea de șanse în fiecare caz; subliniază că instituțiile educative ar trebui să 
utilizeze în scopuri educative doar sisteme IA care au fost auditate și certificate ca fiind 
etice, benefice și consecvent compatibile cu principiile privind drepturile omului; invită 
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Comisia și statele membre să promoveze cooperarea dintre sectorul public și cel privat 
și mediul academic pentru a consolida schimbul de cunoștințe și sursele deschise;

9. constată că este nevoie să se clarifice conceptul de arte și opere culturale și creative, 
precum și rolul oamenilor ca artiști și creatori; subliniază faptul că posibilitățile oferite 
de digitalizare și noile tehnologii nu trebuie să conducă la o pierdere generală de locuri 
de muncă în sectoarele culturale și creative, la neglijarea conservării originalelor și la 
reducerea accesului tradițional la patrimoniul cultural, care ar trebui, de asemenea, 
încurajat;

10. recunoaște potențialul în creștere al IA în domeniul informațiilor și mass-mediei și al 
platformelor online, inclusiv ca instrument puternic pentru combaterea dezinformării; 
este preocupat, cu toate acestea, de riscul ca IA să fie folosită abuziv pentru a manipula 
opinia publică în mediul online; atrage atenția că, dacă nu sunt reglementate, aceasta ar 
putea avea efecte negative din punct de vedere etic prin exploatarea subiectivității din 
date și algoritmi, care ar putea să ducă la răspândirea dezinformării, la crearea de 
avalanșe de informații și exploatarea subiectivității încorporate în algoritmii IA; 
reamintește că educația adecvată este o condiție necesară pentru protejarea drepturilor 
cetățenilor în ceea ce privește libertatea de informare, de opinie și de exprimare și 
solicită utilizarea etică a tehnologiilor IA în domeniul mass-mediei; avertizează cu 
privire la riscurile legate de cenzura bazată pe tehnologie și necesitatea unui cadru etic 
pentru protejarea libertății de exprimare;

11. consideră că utilizarea anumitor tipuri de IA, cum ar fi sistemele de recunoaștere facială 
și de detectare a emoțiilor și comportamentelor, ar putea avea un efect dăunător, în 
special asupra rolului mass-mediei și jurnaliștilor ca gardieni ai democrației și, prin 
urmare, ai proceselor democratice; subliniază, prin urmare, că utilizarea acestor sisteme 
în spațiile publice ar trebui restricționată sau interzisă după caz; subliniază că este 
necesar să se continue lupta împotriva știrilor false, inclusiv a unor tehnici precum 
„deepfake”, împotriva cenzurii și supravegherii automatizate;

12. subliniază că este necesar ca publicul larg să cunoască și să înțeleagă mai bine rolul și 
impactul IA prin educație formală și non-formală, cum ar fi studiile umanistice, în 
special despre utilizarea algoritmilor și impactul lor, printre altele, asupra locurilor de 
muncă și vieții private, înțelegerea locului pe care sistemele informatice îl ocupă în 
selectarea, interpretarea, stocarea și reprezentarea datelor; susține crearea unor 
instrumente de alfabetizare digitală la toate nivelurile de educație și, prin urmare, invită 
statele membre și instituțiile Uniunii să investească în alfabetizarea în domeniul 
informării și al mass-mediei, în educație și formare; consideră că competențele în 
materie de informare și mass-media sunt esențiale pentru toți cetățenii, inclusiv pentru 
grupurile sociale vulnerabile, cu scopul de a putea evalua în mod critic și a înțelege 
noile evoluții, cum ar fi înțelegerea funcționării IA și a factorilor ei subiectivi inerenți și 
de a dezvolta, astfel, noi forme de gândire critică; recomandă ca Comisia să promoveze 
formate de educație și educație continuă legate de IA, robotică și tehnologie;

13. constată că este important să se facă distincția între transparența algoritmilor și 
transparența utilizării algoritmilor; subliniază importanța transparenței și a 
responsabilității algoritmilor utilizați de platformele de partajare a materialelor video și 
de cele de streaming, pentru a asigura accesul la un conținut cât mai divers din punct de 
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vedere cultural și lingvistic și a evita favoritismele; consideră că fiecare utilizator ar 
trebui să fie informat în mod corespunzător când se utilizează un algoritm care 
recomandă conținut și ar trebui să fie în măsură să optimizeze recomandările în funcție 
de preferințele sale, iar astfel de algoritmi nu ar trebui să restrângă posibilitatea de 
alegere a utilizatorului; consideră că utilizatorii ar trebui, de asemenea, să poată 
dezactiva recomandarea de conținut făcută de IA; subliniază că acești algoritmi ar trebui 
să fie proiectați în așa fel încât să reflecte diversitatea culturală a societăților noastre, 
asigurând o deschidere culturală autentică și garantând libertatea de creație; insistă că 
datele utilizatorilor colectate de IA, cum ar fi preferințele culturale sau rezultatele 
studiilor, nu trebuie transmise sau utilizate fără cunoștința proprietarului;

14. este conștient că sportul a adoptat întotdeauna inovarea tehnologică; consideră, cu toate 
acestea, că utilizarea tehnologiilor IA, care cunosc o răspândire rapidă în competițiile 
sportive, generează din ce în ce mai multe probleme de concurență loială în sport, 
deoarece echipele cu cele mai multe resurse financiare pot dobândi cea mai bună 
tehnologie, ceea ce le poate oferi astfel un avantaj inechitabil; subliniază că aceste 
evoluții trebuie urmărite cu atenție și accentuează că acest domeniu are nevoie de un 
cadru de reglementare care să aplice criterii etice și centrate pe factorul uman în 
dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor IA; solicită o transparență deplină cu privire la 
algoritmi și tehnologiile utilizate în sport pentru a garanta condiții echitabile de 
concurență;
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