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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual
(2020/2017(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Raportul Comisei din 19 februarie 2020 către Parlamentul European, 
Consiliu și Comitetul Economic și Social European privind implicațiile în materie de 
siguranță și răspundere ale inteligenței artificiale, ale internetului obiectelor și ale 
roboticii (COM(2020)0064),

– având în vedere Cartea albă a Comisiei Europene din 19 februarie 2020, intitulată 
„Inteligența artificială - O abordare europeană axată pe excelență și încredere” 
(COM(2020)0065),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 februarie 2020 către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, 
intitulată „O strategie europeană privind datele” (COM(2020)0066),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 aprilie 2018, intitulată „Inteligența 
artificială pentru Europa” (COM(2018)0237),

– având în vedere Comunicarea Comisei din 17 ianuarie 2018 către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, 
intitulată „Planul de acțiune pentru educația digitală” (COM(2018)0022),

– având în vedere Rezoluția sa din 12 februarie 2019 referitoare la o politică industrială 
europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii1,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 conținând recomandări adresate 
Comisiei referitoare la normele de drept civil privind robotica2,

– având în vedere Rezoluția sa din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei 
europene3,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 septembrie 2018 referitoare la egalitatea limbilor în 
epoca digitală4,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, al 

1 Texte adoptate, P8_TA(2019)0081.
2 JO C 252, 18.7.2018, p. 239.
3 JO C 307, 30.8.2018, p. 163.
4 JO C 433, 23.12.2019, p. 42. 
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Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, al Comisiei pentru afaceri 
juridice și al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A9-0000/2020),

A. întrucât tehnologiile inteligenței artificiale (IA) sunt dezvoltate într-un ritm rapid și sunt 
utilizate din ce în ce mai mult în educație, cultură și sectorul audiovizual;

B. întrucât disponibilitatea unor date relevante și de înaltă calitate este esențială pentru 
dezvoltarea IA;

C. întrucât utilizarea IA generează multe preocupări legate de etica și transparența 
colectării, utilizării și difuzării datelor; întrucât beneficiile și riscurile IA în aceste 
sectoare trebuie evaluate cu atenție;

D. întrucât conectivitatea de înaltă calitate, rapidă, sigură și omniprezentă, rețelele de mare 
capacitate, expertiza în domeniul tehnologiei informației și echipamentele și 
infrastructura digitală sunt condiții prealabile pentru o implementare la scară largă a IA 
în Uniune;

E. întrucât este esențial să se asigure că cetățenii Uniunii dobândesc competențele necesare 
pentru a se pregăti pentru o prezență tot mai mare a IA în toate aspectele activității 
umane;

F. întrucât IA poate fi utilizată pentru a îmbunătăți metodele de învățare și de predare, în 
special ajutând sistemele de educație să utilizeze date pentru a îmbunătăți echitatea și 
calitatea educației, promovând în același timp personalizarea și un acces mai bun la 
educație;

G. întrucât cultura joacă un rol central în utilizarea IA la scară largă și apare ca o disciplină 
esențială pentru patrimoniul cultural, datorită dezvoltării unor tehnologii și instrumente 
inovatoare și aplicării eficiente a acestora pentru a răspunde nevoilor sectorului;

H. întrucât IA poate fi utilizată cu scopul de a crea modalități inovatoare prin care seturile 
de date ale artefactelor culturale deținute de instituțiile culturale din întreaga Uniune să 
devină accesibile la scară largă, permițându-le în același timp utilizatorilor să exploreze 
un volum foarte mare de conținut cultural și creativ;

I. întrucât utilizarea IA pentru conținutul media, în special pentru recomandări de conținut 
personalizat, ridică probleme legate de diversitatea culturală și lingvistică;

J. întrucât IA ar putea avea un impact substanțial asupra educației pentru nevoile speciale, 
precum și asupra accesibilității conținutului cultural și creativ pentru persoanele cu 
dizabilități;

K. întrucât conținutul fals generat de IA, cum ar fi „deepfakes”, crește exponențial și 
constituie o amenințare iminentă pentru democrație,

1. reafirmă importanța dezvoltării unor sisteme de date de calitate și favorabile incluziunii 
care să fie utilizate în învățarea profundă, deoarece utilizarea unor date de slabă calitate, 
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învechite, incomplete sau incorecte poate conduce la previziuni slabe și la discriminare 
și părtinire; subliniază că este esențial să se dezvolte capacități atât la nivel național, cât 
și la nivelul Uniunii pentru a îmbunătăți colectarea și sistematizarea datelor;

2. subliniază necesitatea de a aborda aspectele etice și juridice ridicate de utilizarea IA, 
cum ar fi transparența și responsabilitatea algoritmilor, proprietatea asupra datelor și 
colectarea, utilizarea și diseminarea acestora;

Educația

3. reamintește importanța de a consolida competențele digitale la nivelul Uniunii ca o 
condiție prealabilă pentru utilizarea IA în educație; invită, în acest sens, Comisia să facă 
din competențele legate de IA una dintre principalele priorități ale viitorului său Plan de 
acțiune pentru educația digitală;

4. subliniază că beneficiile în domeniul învățării obținute prin utilizarea IA în educație vor 
depinde nu de IA în sine, ci de modul în care cadrele didactice utilizează IA pentru a 
răspunde atât nevoilor elevilor, cât și nevoilor profesorilor; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca programatorii din domeniul inteligenței artificiale să implice cadrele 
didactice în proiectarea unor soluții de IA sustenabile și adaptate mediilor educaționale 
din viața reală;

5. subliniază, în plus, necesitatea de a instrui cadrele didactice, astfel încât acestea să se 
poată adapta la realitățile educației bazate pe IA și să dobândească competențele 
necesare pentru a utiliza IA în mod pedagogic și relevant;

6. subliniază că este important să se formeze profesioniști cu o înaltă calificare în 
domeniul IA și să se ridice nivelul de competențe al viitoarei forțe de muncă pentru a-i 
permite să facă față realităților unei piețe a forței de muncă bazate pe IA; încurajează, 
prin urmare, statele membre să își actualizeze ofertele educaționale incluzând 
competențele legate de IA și să instituie programe specifice pentru dezvoltatorii de IA;

Patrimoniul cultural

7. subliniază că IA poate juca un rol semnificativ în conservarea, promovarea și 
gestionarea patrimoniului cultural, în special prin monitorizarea și analizarea 
schimbărilor de la nivelul siturilor din patrimoniul cultural, cauzate de amenințări 
precum schimbările climatice, dezastrele naturale și conflictele armate;

8. subliniază că IA oferă noi oportunități pentru instituțiile culturale, cum ar fi muzeele, de 
a produce instrumente inovatoare pentru documentarea și accesarea siturilor din 
patrimoniul cultural, în special prin modelarea 3D și realitatea virtuală;

9. subliniază că bunele practici privind IA în slujba accesibilității patrimoniului cultural ar 
trebui identificate și partajate în rândul rețelelor culturale din întreaga Uniune;

10. subliniază că IA poate fi utilizată și pentru a monitoriza traficul ilicit de bunuri culturale 
și distrugerea proprietăților culturale, sprijinind în același timp colectarea de date pentru 
eforturile de redresare și reconstrucție;
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Sectoarele culturale și creative (SCC)

11. deplânge faptul că cultura nu se numără printre prioritățile subliniate în opțiunile și în 
recomandările de politică privind IA la nivelul Uniunii, în special în Cartea albă a 
Comisiei din 19 februarie 2020 privind IA;

12. subliniază necesitatea de a adopta o viziune coerentă a IA în SCC la nivelul Uniunii; 
invită statele membre să se concentreze mai mult pe cultură în strategiile lor naționale 
privind IA pentru a se asigura că diversitatea culturală este protejată și promovată la 
nivelul Uniunii în noul context digital;

13. invită Comisia și statele membre să sprijine discursul public critic privind IA și să 
sensibilizeze opinia publică cu privire la beneficiile utilizării IA în SCC;

Sectorul audiovizual

14. subliniază că algoritmii utilizați de furnizorii de servicii mass-media și de platformele 
de partajare a materialelor video ar trebui să fie concepuți în așa fel încât să nu 
favorizeze anumite opere prin limitarea sugestiilor lor „personalizate” la cele mai 
populare opere, în interesul unei publicități orientate, în scopuri comerciale sau pentru 
maximizarea profitului;

15. subliniază, în plus, că utilizarea IA în recomandările privind conținutul bazate pe 
algoritmi la nivelul serviciilor mass-media audiovizuale online, cum ar fi serviciile 
video la cerere, ar putea avea un impact grav asupra diversității culturale, în special în 
ceea ce privește obligația de a asigura vizibilitatea operelor europene în temeiul 
articolului 13 din Directiva serviciilor mass-media audiovizuale [Directiva (UE) 
2018/1808];

16. propune instituirea unui cadru etic clar pentru utilizarea IA în mass-media, pentru a 
asigura accesul la un conținut diversificat din punct de vedere cultural și lingvistic la 
nivelul Uniunii, bazat pe algoritmi responsabili, transparenți și favorabili incluziunii; 
subliniază, în acest sens, că acest cadru ar trebui să abordeze, de asemenea, utilizarea 
abuzivă a IA pentru a disemina știri false și dezinformare online;

Dezinformarea online: „deepfakes”

17. reamintește că, odată cu apariția rapidă a unor noi tehnici, detectarea „deepfakes” este 
din ce în ce mai dificilă, deoarece producătorii răuvoitori de „deepfakes” pot genera 
algoritmi ce pot fi antrenați să se sustragă detectării;

18. salută inițiativele și proiectele recente de creare a unor instrumente de detectare a 
„deepfakes” și a unor cerințe în materie de transparență mai eficiente; subliniază, în 
acest sens, că este necesar să se exploreze și să se investească în metode de abordare a 
fenomenului de „deepfakes”, acest lucru fiind un pas esențial în combaterea 
dezinformării;

°

° °
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19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

„Cred că, la sfârșitul secolului, utilizarea cuvintelor și opinia generală educată se vor fi 
schimbat atât de mult, încât vom putea vorbi despre mașini care gândesc fără a ne aștepta să 
fim contraziși.” 

Alan Turing, 1947

Ultimul deceniu a transformat puternic IA, stârnind atât teama, cât și entuziasmul umanității. 
Privită ca „noua energie electrică”, IA a avansat până la un punct în care va avea un asemenea 
impact sistemic, încât ar putea schimba în mod substanțial toate aspectele societății în secolul 
următor. 
Efectele potențiale ale IA asupra unor sectoare precum telecomunicațiile, transportul, 
gestionarea traficului și asistența medicală sunt ușor de înțeles, însă evaluarea efectelor sale 
pe termen lung asupra educației, culturii și sectorului audiovizual este mult mai dificilă. Deși 
există un consens cu privire la faptul că IA și automatizarea pot să creeze mai multă bunăstare 
și să simplifice o gamă largă de procese, utilizarea IA a generat și preocupări serioase cu 
privire la faptul că poate duce la o creștere a inegalității, a discriminării și a șomajului. 

Impactul potențial al IA asupra educației, culturii și sectorului audiovizual este, însă, rareori 
discutat și, în mare parte, necunoscut. Această chestiune este, totuși, de cea mai mare 
importanță, deoarece IA este deja utilizată pentru a preda programele de învățământ, precum 
și pentru a produce filme, cântece, povești și tablouri. 

Scopul prezentului raport este, așadar, de a înțelege în mod concret în ce fel IA afectează în 
prezent aceste sectoare și în ce fel viitoarele progrese tehnologice în domeniul IA le vor afecta 
și mai mult în următorul deceniu. În special, raportoarea analizează modul în care IA poate 
transforma aceste sectoare, precum și provocările din domeniul reglementării cu care s-ar 
putea confrunta Uniunea în această privință. 

(i) IA remodelează educația

IA transformă învățarea, predarea și educația în mod radical. Viteza amețitoare a evoluției 
tehnologice accelerează transformarea radicală a practicilor, instituțiilor și politicilor 
educaționale. În acest domeniu, IA are multe aplicații, cum ar fi abordări personalizabile ale 
învățării, profesori bazați pe IA, manuale și materiale de curs cu conținut personalizat, 
algoritmi inteligenți pentru a determina cele mai bune metode de predare, motoare de jocuri 
de IA și modele adaptabile pentru utilizatori în medii de învățare personalizate (PLE), care pot 
permite identificarea timpurie a dificultăților, cum ar fi dislexia sau riscurile de părăsire 
timpurie a școlii. 

Experiența de învățare personalizată reprezintă piatra de temelie a utilizării IA în educație. 
Aceasta le-ar permite elevilor să beneficieze de o abordare educațională pe deplin adaptată la 
capacitățile, nevoile și dificultățile lor individuale, permițându-le, în același timp, profesorilor 
să monitorizeze îndeaproape progresele înregistrate de studenți. Cu toate acestea, pentru ca 
educația personalizată să devină o realitate, trebuie colectate, utilizate și analizate cantități 
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mari de date cu caracter personal.

Raportoarea subliniază, în acest sens, că lipsa actuală de acces la datele cu caracter personal 
privind cursanții este de natură să împiedice punerea în aplicare cu succes a IA în educație. 
Prin urmare, este esențial să se asigure siguranța și transparența colectării, utilizării, 
gestionării și difuzării datelor cu caracter personal, protejând, în același timp, 
confidențialitatea și caracterul privat al datelor cu caracter personal ale cursanților. În plus, 
abordarea riscurilor legate de discriminarea potențială a IA, precum și a problemei stocării 
datelor ar trebui să fie o prioritate a oricărei inițiative pentru introducerea la scară largă a IA 
în sistemele de educație de la nivelul Uniunii.

Deși există puține șanse ca profesorii să fie înlocuiți de mașini în viitorul apropiat, utilizarea 
crescândă a IA în educație implică necesitatea de a regândi educația în general, precum și de a 
reflecta asupra redefinirii predării, asupra rolului profesorilor și, prin urmare, asupra 
recalificării ulterioare necesare pentru adaptarea la un sistem educațional bazat pe IA.
Având în vedere că mai puțin de 40 % dintre cadrele didactice din Uniune au beneficiat, în 
cadrul formării inițiale a cadrelor didactice (ITE), de cursuri privind includerea TIC în sala de 
clasă, raportoarea ar dori să sublinieze importanța crucială a formării profesorilor, astfel 
încât aceștia să dobândească competențe digitale pentru a se putea familiarizare cu IA. 
Ei ar putea apoi să profite de tehnologiile IA, dar și să devină conștienți de potențialele 
pericolele ale acesteia.

Această chestiune poate fi privită și la scară mai largă, 42 % din populația Uniunii neavând 
încă competențe digitale de bază. Există, de asemenea, discrepanțe regionale semnificative în 
ceea ce privește accesul la infrastructura digitală și la dobândirea de competențe digitale la 
nivelul Uniunii. 

Tendințele tehnologice emergente legate de transformarea digitală, cum ar fi IA, au implicații 
profunde în ceea ce privește competențele necesare pentru evoluția economiei digitale. În 
special, noțiunea de învățare pe tot parcursul vieții în domeniul IA a devenit una dintre 
principalele strategii de asigurare a securității locului de muncă și de ocupare a forței de 
muncă în era digitală. 

Raportoarea propune ca cetățenii să fie formați pentru a dobândi competențele digitale 
necesare, evaluându-se, în același timp, cu atenție care sunt competențele legate de IA 
necesare în prezent și în viitor și luându-se măsurile necesare pentru a aborda lacunele 
existente și emergente în materie de competențe. 

De asemenea, este esențial să se asigure îndeplinirea condițiilor prealabile pentru 
implementarea și utilizarea relevantă a IA, în ceea ce privește accesul la internet, 
conectivitatea, rețelele și infrastructurile. 

 (ii) IA poate fi folosită pentru a proteja și promova patrimoniul cultural 

În ultimii ani, IA a fost din ce în ce mai relevantă pentru patrimoniul cultural, în special ca 
răspuns la potențialele amenințări moderne, cum ar fi schimbările climatice sau conflictele. Ea 
poate avea diverse aplicații în această privință: poate fi utilizată pentru a îmbunătăți 
experiența utilizatorilor, oferind vizitatorilor instituțiilor culturale și muzeelor posibilitatea de 
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a-și crea trasee narative personale sau de a folosi ghiduri virtuale. Roboții de conversație ar 
putea comunica în mod interactiv despre patrimoniul cultural pe orice subiect și în orice 
limbă. Ei ar facilita, de asemenea, accesul la informații, oferindu-le utilizatorilor, în același 
timp, o experiență culturală vie. 

IA ar putea, de asemenea, să faciliteze înțelegerea istoriei Uniunii, de exemplu, așa cum 
„Proiectul mașinii timpului” vizează crearea de tehnologii IA avansate pentru a gestiona 
cantitățile imense de informații din seturi de date istorice complexe stocate în arhive și muzee. 
Astfel, pot fi transformate date fragmentate în cunoștințe utilizabile prin trasarea întregii 
evoluții sociale, culturale și geografice a Uniunii. Acest lucru poate facilita explorarea 
dezvoltării culturale, economice și istorice a orașelor europene, precum și o mai bună 
înțelegere a sa.

(iii) IA schimbă modul în care funcționează industriile culturale și creative, în special în 
sectorul audiovizual.

Utilizarea IA se extinde rapid în media, având numeroase aplicații:

- marketing și publicitate bazate pe date, prin antrenarea algoritmilor de învățare 
automată pentru a elabora trailer-uri de filme sau a crea reclame,

- personalizarea experienței utilizatorilor, prin utilizarea învățării automate pentru a 
recomanda un conținut personalizat bazat pe date legate de activitatea și 
comportamentul utilizatorilor; 

- optimizarea căutărilor, utilizând IA pentru a îmbunătăți rapiditatea și eficiența 
procesului de elaborare a produselor media și capacitatea de a organiza date vizuale;

- crearea de conținut, prin generarea de videoclipuri care provin de la segmente video 
automate, gata de a fi difuzate, și a unor efecte speciale, cum ar fi recrearea digitală a 
unei versiuni mai tinere a unui actor sau crearea de noi conținuturi cu un actor decedat;

- redactarea unui script, cum ar fi crearea unor texte factuale simple (buletine sportive și 
de știri produse de roboți), dar și redactarea unor scenarii, cum ar fi cel pentru 
scurtmetrajul experimental „Sunspring”,

- interacțiunea cu privitorul la niveluri narative complexe, cum ar fi ultimul episod al 
seriei britanice „Black Mirror”, „Bandersnatch”, 

- subtitrarea automată, precum procesele de transformare a materialului audio în text, 
pentru privitorii cu dizabilități,

- moderarea automatizată a conținutului audiovizual.

În timp ce IA oferă o gamă largă de oportunități în ceea ce privește producerea de conținut 
cultural și creativ de înaltă calitate, distribuția centralizată a acestui conținut și accesul la el 
ridică o serie de probleme etice și juridice, în special în ceea ce privește protecția datelor, 
libertatea de exprimare și diversitatea culturală. 
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Operele culturale și creative, în special cele audiovizuale, sunt distribuite în principal prin
platforme centralizate de mari dimensiuni, care condiționează consumul de media de 
algoritmii de proprietate elaborați de aceste platforme. 

Raportoarea atrage atenția asupra faptului că recomandările personalizate bazate pe algoritmi 
sunt potențial dăunătoare pentru diversitatea culturală și lingvistică, împiedicând conținutul 
creativ și cultural sub-reprezentat să apară în sugestiile oferite de aceste sisteme. Pe 
platformele cele mai mari, criteriile utilizate pentru a selecta sau a recomanda o operă nu sunt 
nici transparente, nici verificabile, și sunt, probabil, alese pe baza unor factori economici care 
aduc beneficii numai platformelor respective. 

Prin urmare, chestiunea diversității culturale și lingvistice în sistemele de recomandare este 
esențială și trebuie abordată. Raportoarea subliniază necesitatea de a institui un cadru juridic 
clar pentru algoritmi transparenți, responsabili și favorabili incluziunii, pentru a 
proteja și promova diversitatea culturală și lingvistică.

Provocările în materie de reglementare generate de aplicațiile IA în sectorul audiovizualului 
sunt, de asemenea, legate de actele juridice în vigoare, cum ar fi DSMAV. Ar putea fi 
necesară, așadar, o evaluare mai aprofundată a urgenței și/sau a dinamicii politice pentru 
viitoarele adaptări ale acestor dosare la IA.

În timp ce IA poate contribui la capacitarea multor creatori, făcând ca SCC să fie mai 
prospere și stimulând diversitatea culturală, marea majoritate a artiștilor și a antreprenorilor 
nu sunt încă familiarizați cu instrumentele IA. 

Există o lipsă de cunoștințe tehnice în rândul creatorilor, care îi împiedică să experimenteze 
cu învățarea automată și să beneficieze de avantajele pe care aceasta le poate aduce. Prin 
urmare, este esențial să se evalueze competențele care vor fi necesare în viitorul apropiat, 
îmbunătățind, în același timp, sistemele de formare, inclusiv perfecționarea și recalificarea, și 
garantând învățarea pe tot parcursul vieții de-a lungul întregii vieți active și după încheierea 
acesteia. 

În acest context, raportoarea propune crearea unui observator al IA, cu scopul de a 
armoniza și facilita controlul bazat pe date concrete al noilor evoluții în domeniul IA, 
pentru a aborda problema verificabilității și a responsabilității aplicațiilor IA în SCC.

(v) Combaterea știrilor false

Tehnologiile IA sunt utilizate din ce în ce mai mult pentru a disemina știri false, în special 
prin utilizarea de „deepfakes”. 
„Deepfakes” sunt imagini sau înregistrări video sintetice generate de IA cu ajutorul unor 
„mașini de învățare profundă” și al unor rețele adversariale generative (GAN). Oamenii nu 
pot distinge „deepfakes” de conținutul autentic. „Deepfakes” pot fi utilizate pentru diverse 
tipuri de șmecherii, fiind folosite cel mai frecvent pentru schimbarea feței („face swaps”), de 
la satire inofensive și îmbunătățiri ale filmelor la înșelătorii rău intenționate, hărțuire 
direcționată, porno „deepfake” sau fraudă financiară. Pericolul reprezentat de „deepfake” 
constă în faptul că îi face pe oameni să creadă că ceva este real atunci când, de fapt, nu este și, 
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astfel, poate fi utilizat drept armă deosebit de puternică pentru dezinformarea online, 
răspândindu-se în mod viral pe platforme și pe platformele de comunicare socială, unde poate 
influența opinia publică, procesele de votare și rezultatele alegerilor. 

În timp ce IA este frecvent acuzată pentru rolul său în difuzarea știrilor false, ea ar putea juca, 
de asemenea, un rol semnificativ în combaterea știrilor false și a dezinformării, astfel cum au 
demonstrat-o proiecte precum „Fake News Challenge”. Sistemele de IA pot decoda știrile 
false generate de IA și pot contribui la identificarea conținutului manipulat. Cu toate acestea, 
algoritmii care generează „deepfakes” devin din ce în ce mai sofisticați, iar detectarea lor este, 
așadar, tot mai dificilă.

Prin urmare, raportoarea subliniază necesitatea de a combate utilizarea abuzivă a IA pentru 
difuzarea știrilor false și dezinformarea online, în special prin explorarea unor 
modalități de detectare eficientă a „deepfakes”.


