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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor:

– zaradiť do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že vývoj, zavádzanie a využívanie umelej inteligencie v kultúrnom a 
kreatívnom priemysle a v oblasti vzdelávania, médií, mládeže a informačnej politiky má 
nielen potenciál vyvolávať, ale už vyvoláva a bude naďalej vyvolávať celý rad etických 
otázok, ktoré je potrebné riešiť; zdôrazňuje, že Únia by mala stáť v čele úsilia o 
vytvorenie etickej umelej inteligencie zakotvenej v európskych hodnotách, zabezpečiť 
ochranu ľudskej dôstojnosti a základných práv v demokratickej, spravodlivej a 
udržateľnej Európe; vyzýva inštitúcie EÚ, aby sa pokúsili z dlhodobého hľadiska 
zamyslieť nad vplyvom umelej inteligencie na naše demokratické diskusie, naše 
spoločnosti a samotnú podstatu ľudí, aby mohli vydláždiť cestu technológii umelej 
inteligencie, ktorá rešpektuje našu slobodu a nenarúša inovácie ani neobmedzuje 
slobodu prejavu;

2. je pevne presvedčený, že je potrebné preskúmať, ako môžu rámce a povinnosti v oblasti 
ľudských práv usmerňovať činnosti a politiky týkajúce sa nových a vznikajúcich 
digitálnych technológií s cieľom zaručiť ich antropocentrický prístup a dostupnosť ich 
prínosov pre všetkých; uznáva, že je potrebné zabezpečiť, aby pri vývoji, zavádzaní a 
používaní umelej inteligencie nedochádzalo k žiadnej diskriminácii, predpojatosti na 
základe profilovania a aby boli zohľadnené všetky základné prvky spoločnosti; uznáva, 
že umelá inteligencia a automatizácia by mohli mať vplyv na globalizované 
hospodárstvo, čo by mohlo prehlbovať existujúce nerovnosti;

3. zdôrazňuje, že treba vypracovať individualizované kritériá na vývoj, zavádzanie a 
využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní a v médiách, v oblasti mládeže, výskumu 
a kultúrnom a tvorivom sektore, a to stanovením noriem a vymedzením zásad eticky 
zodpovedného a prijateľného používania technológií umelej inteligencie v týchto 
oblastiach vrátane jasného režimu zodpovednosti za produkty súvisiace s využívaním 
umelej inteligencie; zdôrazňuje, že tieto kritériá musia byť adaptabilné a priebežne sa 
prispôsobovať pokroku v oblasti technológií umelej inteligencie a takisto aby 
zodpovedne pomohli naplno využiť potenciál umelej inteligencie; zdôrazňuje najmä, že 
je potrebné zaoberať sa otázkami získavania osobných údajov používateľov a ochrany 
súkromia, ako aj otázkami zodpovednosti v prípadoch, keď automatizované procesy 
vedú k nežiaducim výsledkom; pripomína, že na to, aby takéto kritériá mali pevný 
základ, je potrebné vyžadovať dodržiavanie zásad súladu systému s jeho špecifikáciami, 
zásadami transparentnosti, dobrej viery a rovnosti, a to po konzultácii s príslušnými 
etickými komisiami, ktoré majú asistovať pri prípravnej činnosti v tejto oblasti v súlade 
s kultúrnymi hodnotami Európskej únie a ustanoveniami právneho rámca; konštatuje, že 
systémy umelej inteligencie sú založené na softvéri, ktorý prejavuje inteligentné 
správanie na základe analýzy svojho prostredia; zdôrazňuje, že táto analýza je založená 
na štatistických modeloch, ktorých nevyhnutnou súčasťou sú chyby; zdôrazňuje, že je 
potrebné zabezpečiť zavedenie systémov a metód, ktoré umožnia overenie algoritmu, 
vysvetliteľnosť algoritmu a prístup k prostriedkom nápravy; zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby existovali záväzné pravidlá, ktorými sa zabezpečí zachovanie zásad 
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transparentnosti, zodpovednosti a nediskriminácie; pripomína etické usmernenia pre 
dôveryhodnú umelú inteligenciu z roku 2019 a sedem kľúčových požiadaviek na 
dôveryhodnosť umelej inteligencie;

4. konštatuje, že každé dieťa má právo na kvalitné verejné vzdelávanie na všetkých 
úrovniach; preto vyzýva na rozvoj, zavádzanie a využívanie kvalitných systémov 
umelej inteligencie, ktoré by uľahčovali a zabezpečovali kvalitné vzdelávacie nástroje 
pre všetkých na všetkých úrovniach, a zdôrazňuje, že zavádzanie nových systémov 
umelej inteligencie do škôl by nemalo viesť k vytvoreniu väčšej digitálnej priepasti v 
spoločnosti;

5. poznamenáva, že do škôl a univerzít sa čoraz častejšie zavádzajú systémy 
personalizovaného učenia založené na umelej inteligencii, čím sa postupne mení úloha 
učiteľov v procese výučby; zdôrazňuje, že tento posun by sa mal dôkladne posúdiť, 
zodpovedajúcim spôsobom premietnuť do učebných plánov a mal by byť zakotvený v 
hodnotách sústredených na človeka; uznáva obrovský potenciálny prínos umelej 
inteligencie a robotiky pre vzdelávanie; konštatuje, že personalizované vzdelávacie 
systémy založené na umelej inteligencii by nemali nahrádzať vzdelávacie vzťahy 
zahŕňajúce učiteľov a nemalo by sa zabúdať na tradičné formy vzdelávania, pričom 
zároveň poukazuje na to, že učiteľom, ktorí sa snažia získať primerané zručnosti, sa 
musí poskytnúť finančná, technologická a vzdelávacia podpora vrátane špecializovanej 
odbornej prípravy v oblasti informačných a komunikačných technológií , aby sa 
dokázali prispôsobiť technologickým zmenám a aby nielen že mohli využívať potenciál 
umelej inteligencie, ale aby aj pochopili jej obmedzenia;

6. zdôrazňuje, že v prípadoch, keď sa vo výberových postupoch potenciálnych študentov 
používa strojové učenie, sa musia zaviesť primerané záruky vrátane informovania 
žiadateľov o týchto postupoch a ich právach v tejto súvislosti; konštatuje, že príslušné 
algoritmy musia byť otestované na širokých súboroch údajov, aby sa zabránilo 
nespravodlivej diskriminácii určitých skupín spôsobenej algoritmami; zastáva názor, že 
príslušné rozhodnutia prijaté pomocou automatizovaných procesov musia byť 
vysvetliteľné, v prípade potreby aj neprijatým študentom;

7. vyzýva na vytvorenie stratégie v oblasti umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich 
technológií na úrovni Únie s cieľom transformovať a aktualizovať naše vzdelávacie 
systémy, pripraviť naše vzdelávacie inštitúcie na všetkých úrovniach a vybaviť učiteľov 
a žiakov potrebnými zručnosťami a schopnosťami; domnieva sa, že je potrebný rámec 
pre etiku vo vzdelávaní; odporúča zapojenie občianskej spoločnosti, univerzít, 
odborových zväzov a združení zamestnávateľov do prípravy takéhoto rámca; 
konštatuje, že systémy umelej inteligencie vyvinuté, zavedené a využívané v Únii musia 
zohľadňovať jej kultúrnu rozmanitosť a mnohojazyčnosť; zdôrazňuje, že vývojárom 
technológií a príjemcom zo znevýhodnených skupín a skupín osôb so zdravotným 
postihnutím by sa mala poskytovať osobitná podpora;

8. domnieva sa, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť a ochranu dodržiavaniu práv 
maloletých, a to vzhľadom na osobitný vplyv vzdelávania na ich budúcnosť, najmä 
práva na súkromie a prístup ku kvalitnému vzdelaniu, a v každom prípade im 
zabezpečiť rovnaké príležitosti; zdôrazňuje, že vzdelávacie inštitúcie by mali používať 
na vzdelávacie účely iba systémy umelej inteligencie, ktoré boli skontrolované a 
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osvedčené ako etické, prospešné a v súlade so zásadami ľudských práv; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby podporovali spoluprácu medzi verejným a súkromným 
sektorom a akademickou obcou s cieľom posilniť výmenu poznatkov a otvorené zdroje;

9. konštatuje, že je potrebné objasniť pojem umenie a kultúrne a kreatívne diela, ako aj 
úlohu ľudí ako tvorcov a umelcov; zdôrazňuje, že príležitosti, ktoré ponúka digitalizácia 
a nové technológie, nesmú viesť k celkovej strate pracovných miest v kultúrnom a 
kreatívnom priemysle, k zanedbávaniu ochrany originálov a znižovaniu tradičného 
prístupu ku kultúrnemu dedičstvu, čo by sa malo rovnako podporovať;

10. uznáva rastúci potenciál umelej inteligencie v oblasti informácií, médií a online 
platforiem, a to aj ako silného nástroja na boj proti dezinformáciám; vyjadruje však 
znepokojenie nad tým, že umelá inteligencia môže byť zneužitá na manipuláciu verejnej 
mienky online; zdôrazňuje, že bez regulácie by mohla mať eticky nepriaznivé účinky 
spočívajúce v zneužívaní údajov a algoritmov, ktoré môžu viesť k šíreniu 
dezinformácií, vytváraniu informačných bublín a využívaniu predsudkov začlenených 
do algoritmov umelej inteligencie; pripomína, že primerané vzdelanie je nevyhnutnou 
podmienkou na ochranu práv občanov, pokiaľ ide o slobodu informácií, presvedčenia a 
prejavu, a vyzýva na etické používanie technológií umelej inteligencie v oblasti médií; 
varuje pred rizikami cenzúry založenej na technológiách a potrebou etického rámca na 
ochranu slobody slova;

11. domnieva sa, že využívanie určitých typov umelej inteligencie, ako sú systémy 
rozpoznávania tváre, emócií a detekcie správania, by mohlo mať škodlivý vplyv najmä 
na úlohu médií a novinárov ako strážcov demokracie, a tak na demokratické procesy; 
zdôrazňuje preto, že používanie týchto systémov vo verejných priestoroch by malo byť 
v prípade potreby obmedzené alebo zakázané; zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať v 
boji proti falošným správam vrátane techník, ako sú tzv. deepfakes, proti cenzúre a 
automatizovanému sledovaniu;

12. zdôrazňuje, že prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania vrátane 
humanitných štúdií je potrebné zvýšiť informovanosť širokej verejnosti o úlohe a 
vplyve umelej inteligencie, najmä o používaní algoritmov a ich vplyve okrem iného na 
pracovné miesta a súkromie, a pochopenie toho, aké miesto zaujímajú systémy IT pri 
výbere, výklade, ukladaní a prezentácií údajov; zasadzuje sa za zavedenie nástrojov 
digitálnej gramotnosti na všetkých úrovniach vzdelávania, a preto vyzýva členské štáty 
a inštitúcie EÚ, aby investovali do informačnej a mediálnej gramotnosti, vzdelávania a 
odbornej prípravy; domnieva sa, že informačné a mediálne kompetencie majú zásadný 
význam pre všetkých občanov vrátane zraniteľných sociálnych skupín, aby mohli 
kriticky posúdiť a pochopiť nový vývoj vrátane pochopenia fungovania umelej 
inteligencie a jej vlastných predsudkov, a teda rozvíjať nové formy kritického myslenia; 
odporúča, aby Komisia podporovala formy vzdelávania a ďalšieho vzdelávania 
súvisiaceho s umelou inteligenciou, robotikou a technológiami;

13. pripomína, že je dôležité rozlišovať medzi transparentnosťou algoritmov 
a transparentnosťou používania algoritmov; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa pri 
algoritmoch používaných spoločnosťami, ktoré ponúkajú platformy na zdieľanie videí, 
ako aj streamingové platformy, uplatňovali zásady transparentnosti a zodpovednosti, 
aby sa zabezpečil prístup ku kultúrne a jazykovo rozmanitému obsahu a zabránilo sa 
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uprednostňovaniu; domnieva sa, že každý používateľ by mal byť riadne informovaný, 
keď sa používa algoritmus na odporúčanie obsahu, a mal by dokázať ich optimalizovať 
podľa svojho výberu a tieto algoritmy by nemali obmedzovať možnosti výberu 
používateľa; domnieva sa, že každý používateľ by mal mať aj možnosť vypnúť 
odporúčania obsahu uskutočňované umelou inteligenciou; zdôrazňuje, že tieto 
algoritmy by mali byť zostavené tak, aby odrážali kultúrnu rozmanitosť našich 
spoločností, pričom sa zabezpečí skutočná kultúrna otvorenosť a zabezpečí sloboda 
tvorby; trvá na tom, aby sa údaje používateľov, ktoré získala umelá inteligencia, 
napríklad kultúrne preferencie alebo výsledky vzdelávania, nesmeli prenášať alebo 
použiť bez vedomia ich vlastníka;

14. konštatuje, že v športe sa vždy vítali technologické inovácie; domnieva sa však, že 
používanie technológií umelej inteligencie, ktoré sa rozširujú rýchlo v športových 
súťažiach, čoraz naliehavejšie vyvoláva otázky týkajúce sa spravodlivej súťaže v športe, 
pričom tímy, ktoré majú najviac finančných prostriedkov majú možnosť získať 
najlepšiu technológiu, čo ich potenciálne nespravodlivo zvýhodňuje; zdôrazňuje, že 
tento vývoj sa musí úzko sledovať a že v tejto oblasti je potrebný regulačný rámec, v 
ktorom sa určia etické kritériá a kritériá zamerané na človeka pri vývoji a používaní 
technológií umelej inteligencie; požaduje úplnú transparentnosť algoritmov a 
technológií využívaných v športe s cieľom zabezpečiť spravodlivé podmienky súťaže.
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