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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește că IA ar trebui să fie dezvoltată, implementată și utilizată din faza de 
proiectare în mod echitabil și etic, cu o abordare centrată pe om și cu respectarea 
deplină a valorilor și principiilor Uniunii, a drepturilor omului, a libertății de exprimare 
și de informare, a dreptului la viață privată, a protecției datelor, a nediscriminării, a 
libertății și pluralismului mass-mediei și a diversității culturale; subliniază că cadrul 
juridic privind IA trebuie să țină seama strict de drepturile fundamentale, de aspectele 
etice și de garanțiile juridice, pentru a ne proteja societățile democratice și cetățenii, în 
calitate de utilizatori și de consumatori ai sistemelor de IA; evidențiază că transparența 
și supravegherea independentă sunt esențiale pentru a reduce erorile sistematice, a evita 
toate formele de discriminare sau abuz și a asigura statul de drept;

2. reamintește că, pentru a fi etică, IA trebuie dezvoltată, implementată și folosită în mod 
sustenabil și responsabil din punct de vedere social, aplicând o strategie de egalitate de 
gen, respectând diversitatea culturală, promovând alfabetizarea digitală, eliminând 
decalajului digital și protejând drepturile de proprietate intelectuală;

3. evidențiază că o viziune coerentă la nivelul Uniunii este de o importanță crucială pentru 
a realiza o veritabilă piață unică digitală într-o societate bazată pe IA care să aducă 
beneficii depline utilizatorilor; reiterează că sunt importante sensibilizarea publicului cu 
privire la IA și consolidarea nivelului de alfabetizare în materie de IA; accentuează că 
este nevoie să se ofere oportunități de învățare și formare pentru a permite societății 
europene să dobândească competențe digitale de bază, precum și o înțelegere a utilizării 
și a riscurilor potențiale ale IA, pentru a beneficia integral de folosirea acestor 
tehnologii și a capacita cetățenii pentru a participa pe deplin la piața unică digitală și la 
societate; își reiterează, în acest sens, opinia potrivit căreia inovarea în domeniul IA și al 
roboticii trebuie integrată în planurile de educație, astfel cum s-a subliniat în Planul de 
acțiune pentru educația digitală, adoptat recent; își reia apelul adresat Comisiei și 
statelor membre de a asigura punerea în aplicare și evaluarea fără probleme a acestui 
plan;

4. subliniază că transformarea digitală afectează domeniul educației, care este pe punctul 
de a trece prin cele mai semnificative schimbări de la introducerea învățământului 
obligatoriu încoace; accentuează că, potrivit unor estimări, 65 % dintre copiii care încep 
acum școala primară vor ajunge să desfășoare noi tipuri de activități profesionale, care 
încă nu există; evidențiază că alfabetizarea digitală este o competență esențială și că este 
necesar să se asigure accesul egal la aceste competențe, precum și la echipamente 
digitale, așa cum a arătat provocarea reprezentată de predarea și învățarea de la distanță 
în timpul pandemiei de COVID-19; își reia apelul adresat Comisiei și statelor membre 
de a se ocupa cu mare atenție de discrepanțele create de decalajul digital în ceea ce 
privește accesul la informații, educație și locuri de muncă, inclusiv prin investiții 
adecvate în infrastructură, echipamente și resurse;

5. subliniază că este nevoie ca IA să fie pusă pe scară largă la dispoziția sectoarelor și 
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industriilor culturale și creative în întreaga Europă, cu scopul de a menține condiții de 
concurență echitabile și o concurență loială pentru toate părțile interesate și toți actorii 
din Europa;

6. evidențiază potențialul reprezentat de tehnologiile IA pentru sectoarele și industriile 
culturale și creative, de la o mai bună gestionare a publicului, comunicare și implicare, 
până la organizarea asistată a conținuturilor, revalorizarea arhivelor culturale, precum și 
verificarea asistată a faptelor și jurnalismul de date; accentuează, în continuare, 
potențialul soluțiilor bazate pe IA, cum ar fi transpunerea textului în voce și a vocii în 
text și subtitrarea și traducerea automată, pentru a îmbunătăți accesul la cultură, 
informații și educație al persoanelor cu dizabilități, inclusiv al persoanelor cu deficiențe 
de vedere și de auz și al altor grupuri vulnerabile; solicită ca sectoarele și industriile 
culturale și creative să fie integrate ca prioritate politică în domeniul IA la nivelul 
Uniunii și evidențiază că cooperarea cu aceste sectoare ar putea fi de neprețuit pentru a 
aduce inovarea în domeniul IA mai aproape de populație și pentru a găsi soluții creative 
și posibilități de utilizare a IA;

7. atrage atenția că Uniunea nu ar trebui să rămână și mai mult în urmă în cursa mondială a 
IA, în special în ceea ce privește adoptarea comercială și finanțarea IA; deplânge 
absența culturii din strategiile și recomandările de politică în domeniul IA atât la nivel 
național, cât și la nivelul Uniunii; evidențiază că o mai bună înțelegere a riscurilor și 
beneficiilor tehnologiilor de IA va crește cererea de astfel de tehnologii din partea 
societății și, în consecință, dezvoltarea lor; în acest sens, invită statele membre să 
investească în activități de sensibilizare legate de tehnologiile de IA; subliniază 
necesitatea de a institui, în colaborare cu toate părțile interesate relevante, inclusiv 
actorii mici și mijlocii, un cadru juridic clar pentru IA etică, sustenabilă și responsabilă 
din punct de vedere social care să acorde prioritate creativității și accesului la cultură 
pentru a asigura Uniunii un loc în avangarda dezvoltării tehnologice, a inovării bazate 
pe IA și a creării de valoare în întreaga lume și pentru a maximiza beneficiile sale, 
evaluând totodată potențialele riscuri pentru societate;

8. solicită dezvoltarea, cu finanțare națională și din partea Uniunii, a unor programe de 
formare în IA pentru profesori din toate domeniile din întreaga Europă; reamintește 
cerințele speciale ale educației și formării profesionale (EFP) cu privire la IA și solicită 
o abordare bazată pe colaborare la nivel european, menită să crească potențialul oferit 
de IA în EFP în întreaga Europă;

9. accentuează că transpunerea Directivei serviciilor mass-media audiovizuale1 (DSMAV) 
și a Directivei privind drepturile de autor2 în dreptul național este esențială pentru 
realizarea unei veritabile piețe unice digitale care promovează diversitatea culturală; 
îndeamnă statele membre care nu au făcut încă acest lucru să finalizeze în cel mai scurt 
timp posibil transpunerea acestor directive; accentuează că viitorul act legislativ privind 

1 Directiva (UE) 2018/1808 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a 
Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere evoluția realităților pieței, JO L 303, 28.11.2018, p. 69.
2 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor 
și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE, JO L 130, 
17.5.2019, p. 92.
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serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale, precum și politicile Uniunii 
privind datele și orice reglementare viitoare privind IA, în special în ceea ce privește 
sectoarele și industriile culturale și creative, ar trebui să fie în conformitate cu 
principiile și obligațiile prevăzute de aceste directive;

10. îndeamnă Uniunea să adopte măsuri pentru a preveni sau a atenua riscurile asociate cu 
efectele negative ale IA și să stabilească standarde și reguli de bază concrete și 
aplicabile, în mod specific în domeniul sensibil al sistemelor de IA în asigurarea 
respectării legii, cum ar fi software-urile de recunoaștere facială;

11. evidențiază că sectorul serviciilor digitale se dezvoltă rapid și, prin urmare, accentuează 
că este nevoie să se asigure faptul că noile reglementări nu împiedică deschiderea 
acestei piețe; subliniază că principiul neutralității rețelei trebuie să rămână piatra de 
temelie a mediului online;

12. consideră că orice cadru privind IA ar trebui să se bazeze pe transparență, pe 
explicabilitate, atunci când este relevant, și pe responsabilitate și ar trebui să apere 
drepturile și obligațiile prevăzute în Regulamentul general privind protecția datelor 
(RGPD), inclusiv minimizarea datelor, limitarea scopului și protecția datelor începând 
cu momentul conceperii și în mod implicit;

13. evidențiază că IA poate fi un instrument eficient care să contribuie la asigurarea 
respectării normelor privind conținutul online, de exemplu, identificând conținutul 
ilegal sau dăunător, dezinformarea sau știrile false și poate fi folosită și pentru a ajuta la 
implementarea mecanismului de notificare și retragere; accentuează însă că utilizarea 
IA, dacă nu este reglementată adecvat, poate ridica probleme privind drepturile 
fundamentale, în special privind libertatea de exprimare, precum și accesul la 
informații, diversitatea culturală și pluralismul mass-mediei; reamintește, în acest sens, 
că este necesar ca, atunci când este dezvoltată, implementată și folosită în Uniune, IA să 
respecte drepturile fundamentale și dreptul Uniunii; evidențiază că este necesară 
intervenția umană, deoarece mecanismele automatizate folosite pentru a asigura 
respectarea normelor în mediul online nu pot evalua pe deplin contextul, pot genera 
rezultate fals pozitive și pot inhiba activitatea legitimă și echitabilă; accentuează că 
orice utilizare a IA trebuie să aplice strict principiul transparenței și să fie însoțită de 
norme clare privind responsabilitatea, fiind garantat un mecanism efectiv de recurs; 
atrage atenția că piața unică digitală ar trebui să se bazeze pe principiul „ceea ce este 
ilegal offline este ilegal și online”; accentuează și faptul că ceea ce este legal offline ar 
trebui să rămână legal și online, în special în ceea ce privește libertățile fundamentale, 
cum ar fi libertatea de exprimare;

14. reamintește că articolul 13 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
(„Carta”) referitor la libertatea artelor și științelor afirmă că artele și cercetarea 
științifică trebuie să fie libere și că libertatea academică trebuie respectată; atrage atenția 
asupra încălcării libertăților artistice în Europa, prezentată pe scurt în raportul Freemuse 
intitulat „The State of Artistic Freedom 2020” („Situația libertății artistice în 2020”);

15. solicită să se ofere informații complete și ușor de înțeles de către utilizator privind 
cazurile în care este folosită IA, modul în care ea funcționează și modul în care pot fi 
contestate deciziile bazate pe aceasta; arată, de asemenea, că rezultatele oferite de IA în 
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sine ar trebui să constituie doar indicii, niciodată probe hotărâtoare;

16. constată că platformele mari au achiziționat o cantitate uriașă de date și au înlocuit 
serviciile unui sistem divers și descentralizat, caracterizat de standarde deschise, cu 
modelul „walled gardens” (grădini împrejmuite), în care utilizatorii sunt blocați; 
accentuează că, în consecință, unele piețe sunt caracterizate de platforme mari cu efecte 
de rețea semnificative, care pot acționa drept controlori de facto ai fluxului de informații 
în economia digitală; consideră, așadar, necesară introducerea unor obligații 
suplimentare privind protecția datelor, transparența, alegerea utilizatorilor și 
interoperabilitatea, pentru a garanta condiții de concurență echitabile și binele 
consumatorilor;

17. evidențiază că Uniunea trebuie să depună eforturi pentru a avea norme unitare, clare și 
actualizate, care să nu stea în calea inovării pe piața internă; solicită deci o abordare 
centrată pe factorul uman, echilibrată și precaută a proceselor decizionale automatizate, 
care să respecte și să protejeze drepturile fundamentale și aspectele etice și să fie în 
conformitate cu cadrele de reglementare aplicabile, cum ar fi DSMAV, Directiva 
privind drepturile de autor și RGPD, precum și cu viitorul act legislativ privind 
serviciile digitale;

18. reamintește că este nevoie urgent de concurență mai loială pentru serviciile online ale 
sectoarelor și industriilor culturale și creative în Europa, pentru a contracara efectele de 
creare de rețele și de concentrare de pe piața datelor, care tind să aducă beneficii 
inechitabile marilor companii digitale; salută, în acest sens, propunerea de act legislativ 
privind serviciile digitale și de act legislativ privind piețele digitale, care ar trebui să 
contribuie la modelarea în continuare a viitorului digital al Europei;

19. reamintește că statele membre și instituțiile UE au obligația, în temeiul Cartei și al 
Convenției europene a drepturilor omului, de a se asigura că dreptul la viața privată, la 
protecția datelor, la libera exprimare și la întrunire, la nediscriminare, la demnitate și 
alte drepturi fundamentale ale niciunei persoane nu sunt restrânse nejustificat prin 
folosirea unor tehnologii noi și emergente;

20. observă că Uniunea trebuie să acorde atenție modului în care datele sunt stocate și 
prelucrate; subliniază că și integritatea datelor trebuie protejată, iar modul în care datele 
sunt interpretate de IA nu trebuie să conducă la opresiune sau la discriminare;

21. accentuează că, pentru ca piața digitală europeană să prospere și să permită o IA eficace 
și etică, sunt necesare cantități semnificative de date compatibile și de calitate; 
evidențiază că este important ca orice viitor cadru de politică în materie de IA să fie 
conceput în așa fel încât să asigure niveluri ridicate de protecție și control al datelor 
personale, care trebuie să fie prelucrate în mod echitabil, fără discriminare și pe baza 
acordului persoanelor în cauză, respectându-se totodată toate normele de protecție a 
datelor și a vieții private; reamintește că orice proces algoritmic automatizat de luare a 
deciziilor trebuie să fie transparent și responsabil, respectând cum se cuvine drepturile și 
responsabilitățile tuturor actorilor relevanți, pentru a se evita interpretarea eronată a 
datelor;

22. accentuează că, pentru a deveni lider în folosirea tehnologiilor bazate pe IA care 
respectă standardele etice și drepturile fundamentale și a rămâne competitivă pe piața 
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digitală mondială și a-și valorifica întregul potențial, Uniunea trebuie să își consolideze 
capacitățile, inclusiv cu ajutorul Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), 
încurajând mai multe persoane să urmeze cariere în sectoare legate de TIC, de exemplu, 
prin formarea unui număr mai mare de specialiști în date în domeniul IA, dar și de 
specialiști în noile domenii conectate, cum ar fi investițiile prin IA și siguranța IA; 
solicită, în acest scop, un sprijin mai puternic pentru crearea și consolidarea rețelelor 
axate pe IA, avându-se, în același timp, în continuare în vedere posibilitatea creării unor 
rețele universitare și de cercetare paneuropene axate pe IA; evidențiază că absența 
specialiștilor și profesioniștilor în domeniul datelor poate conduce, printre altele, la o 
interpretare greșită a datelor, ceea ce poate crea erori sistematice și rezultate 
distorsionate.
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