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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А. като има предвид, че изкуственият интелект (ИИ) притежава потенциала да 
предлага решения на ежедневните предизвикателства в сектора на образованието, 
като например персонализиране на обучението, наблюдение на затрудненията в 
ученето и автоматизиране на знанията/съдържанието по конкретен предмет, като 
осигурява по-добро професионално обучение и подпомага прехода към цифрово 
общество;

Б. като има предвид, че ИИ би могъл да има практическо приложение по отношение 
на намаляването на административната работа на преподавателите и 
образователните институции и на освобождаването на повече време за 
същинската им преподавателска и обучителна дейност;

В. като има предвид, че прилагането на изкуствения интелект в образованието 
поражда опасения във връзка с етичното използване на данните, правата на 
учащите, достъпа до данни и защитата на личните данни, създавайки по този 
начин рискове за основните права, като например формирането на стереотипни 
модели на профилите и поведението на учащите, което би могло да доведе до 
дискриминация или риск от нанасяне на вреда чрез увеличаването на лоши 
педагогически практики;

Г. като има предвид, че приложенията с ИИ присъстват навсякъде в аудио-визуалния 
сектор, по-специално на платформите с аудио-визуално съдържание;

1. отбелязва, че Комисията е предложила да се подкрепят обществените поръчки в 
областта на интелигентните цифрови услуги, за да се насърчават публичните 
органи да внедряват бързо продукти и услуги, които се основават на ИИ в области 
от обществен интерес и в публичния сектор; изтъква значението на публичните 
инвестиции в тези услуги и допълнителната добавена стойност от публично-
частните партньорства за постигането на тази цел и разгръщането на пълния 
потенциал на ИИ в образованието, културата и аудио-визуалния сектор; 
подчертава, че в сектора на образованието развитието и внедряването на ИИ 
следва да включва участниците в образователния процес и широката 
общественост и да отчита техните нужди и очакваните ползи, по-специално за 
най-уязвимите и намиращите се в най-неравностойно положение, за да се 
гарантира, че ИИ се използва целенасочено и етично и води до действителни 
подобрения за тези, за които е предназначен; счита, че продуктите и услугите, 
разработени с публично финансиране, следва да бъдат публикувани съгласно 
лицензи с отворен код при пълно зачитане на приложимото законодателство, 
включително Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 г. относно авторското право и сродните му права в цифровия 
единен пазар; подчертава важността на това внедряване за преквалификацията и 
повишаването на уменията на европейския пазар на труда, и по-специално в 
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областта на културата и аудио-визуалния сектор, които ще бъдат сериозно 
засегнати от кризата, свързана с COVID-19;

2. признава, че децата представляват особено уязвима група по отношение на 
въздействието върху тяхното поведение; подчертава, че макар че ИИ може да 
бъде инструмент, който потенциално да бъде от полза за тяхното образование, е 
необходимо да се вземат предвид технологичните, регулаторните и социалните 
аспекти на въвеждането на ИИ в образованието, с подходящи гаранции и 
ориентиран към човека подход, който да гарантира, че в крайна сметка хората 
винаги ще са в състояние да контролират и коригират решенията на системата; 
изтъква необходимостта от преразглеждане и актуализиране на съответните 
секторни правила; във връзка с това подчертава, че правната рамка, уреждаща ИИ 
в сектора на образованието, следва по-специално да предвижда правно 
обвързващи мерки и стандарти за предотвратяване на практики, които биха 
подкопали основните права и свободи, и да гарантира разработването на 
надеждни, етични и технически издържани приложения на ИИ, включително 
интегрирани цифрови инструменти, услуги и продукти, като например роботика и 
машинно обучение;

3. отбелязва потенциала на продуктите, основани на ИИ, в образованието, особено 
при осигуряването на достъп до висококачествено образование за всички ученици 
в ЕС; подчертава необходимостта от това правителствата и образователните 
институции да преосмислят и преработят образователните програми, като 
наблегнат повече на предметите в областта на НТИИМ, за да се подготвят 
учащите и потребителите за нарастващото присъствие на ИИ и да се улесни 
придобиването на познавателни умения; подчертава необходимостта от 
подобряване на цифровите умения на участниците в образователния процес и 
широката общественост, като същевременно се вземат предвид амбициозните 
цели на „Европа, подготвена за цифровата ера“;

4. подчертава, че алгоритъмните системи могат да бъдат фактор за по-бързото 
намаляване на цифровото разделение, но неравномерното внедряване създава 
риск за нови разделения или за ускорено задълбочаване на съществуващите; 
изразява загриженост, че знанията и инфраструктурата не са разработени по 
последователен начин в целия ЕС, а това ограничава достъпността на продуктите 
и услугите, които се основават на ИИ, по-специално в слабо населени и уязвими 
от социално-икономическа гледна точка области; призовава Комисията да 
гарантира сближаването по отношение на споделянето на ползите от ИИ и 
свързаните технологии;

5. призовава Комисията да разгледа образованието като сектор, в който могат да се 
очаква появата на значителни рискове от някои приложения на ИИ, които 
потенциално биха могли да подкопаят основните права и да доведат до високи 
разходи както в човешки, така и в социален план, и да вземе предвид това 
съображение при оценката на видовете или употребите на приложенията с 
изкуствен интелект, които биха били обхванати от регулаторна рамка за 
високорискови приложения на ИИ, като се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието продължава да допринася за общественото благо и 
като се има предвид високата степен на чувствителност на данните за учениците, 
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студентите и другите учащи; призовава Комисията да включи някои приложения 
на ИИ в сектора на образованието, като например онези, които са обект на схеми 
за сертифициране или включват чувствителни лични данни, в регулаторната 
рамка за високорискови приложения на ИИ; подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на ИИ, и резултатите следва да бъдат преразгледани, за да 
се избегнат всички форми на стереотипи, дискриминация и пристрастия, и когато 
е целесъобразно, ИИ да се използва за установяване и коригиране на човешките 
пристрастия при наличие на такива; посочва съответно, че са необходими 
подходящи оценки на съответствието, за да се провери и гарантира спазването на 
всички разпоредби относно високорисковите заявления, включително 
изискванията за изпитване, инспектиране и сертифициране; подчертава, че е 
важно да се гарантира целостта и качеството на данните;

6. приветства усилията на Комисията да включи цифровите умения като част от 
изискванията за квалификация за определени професии, хармонизирани на 
равнището на ЕС съгласно Директивата за професионалните квалификации; 
изтъква необходимостта да се гарантира взаимното признаване на 
професионалните квалификации в областта на уменията, свързани с ИИ, в целия 
ЕС, тъй като няколко държави членки актуализират предлаганото от тях 
образование, като включват умения, свързани с ИИ, и въвеждат специални учебни 
програми за разработчици в тази област; подчертава необходимостта те да бъдат в 
съответствие със списъка за оценка на етичните насоки за надежден ИИ и 
приветства предложението на Комисията за трансформиране на този списък в 
индикативна програма за разработчиците на ИИ; подчертава важността на 
обучението на висококвалифицирани специалисти в тази област, включването на 
етичните аспекти в техните учебни програми, и подкрепата на слабо 
представените групи в тази сфера, както и създаването на стимули за 
висококвалифицираните специалисти да търсят работа в границите на ЕС;

7. отбелязва, че училищата и другите публични образователни институции все 
повече използват услугите, свързани с образователните технологии, включително 
приложенията с изкуствен интелект; изразява своята загриженост във връзка с 
факта, че тези технологии понастоящем се предоставят от малко на брой 
технологични дружества; подчертава, че това може да доведе до неравен достъп 
до данни и до ограничаване на конкуренцията чрез господстващо положение на 
пазара и ограничаване на избора на потребителите; насърчава публичните органи 
да предприемат иновативен подход по отношение на обществените поръчки, така 
че да се разшири спектърът от оферти, които се отправят към публичните 
образователни институции в цяла Европа; във връзка с това подчертава важността 
на подкрепата за въвеждането на ИИ от МСП в областта на образованието, 
културата и аудио-визуалния сектор чрез подходящи стимули, които създават 
еднакви условия на конкуренция; във връзка с това призовава за инвестиции в 
европейски дружества в областта на ИТ с цел разработване на необходимите 
технологии в рамките на ЕС; счита, че технологиите, използвани от публичните 
доставчици на образование или закупени с публични средства, следва да се 
основават, където е възможно, на технологии с отворен код, при пълно зачитане 
на приложимото законодателство, включително Директива (ЕС) 2019/790 на 
Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно авторското право 
и сродните му права в цифровия единен пазар;
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8. призовава данните, използвани от приложения с ИИ в сектора на образованието, 
да бъдат достъпни, оперативно съвместими и висококачествени, да бъдат 
споделени със съответните публични органи по стандартизиран начин и при 
зачитане на законодателството в областта на авторското право и търговската 
тайна, така че данните да могат да се използват за разработване на учебни 
програми и педагогически практики в съответствие с европейските правила за 
защита на данните и неприкосновеността на личния живот, както и с етичните и 
демократичните стандарти и стандартите за прозрачност (по-специално когато 
тези услуги се закупуват с публични средства или се предлагат безплатно на 
публични доставчици на образование, предвид това, че образованието е общо 
благо); призовава Комисията да гарантира справедлив достъп до данни за всички 
дружества и по-специално за МСП и дружествата в областта на културата и 
творчеството, които изпълняват съществена роля за поддържане на социалното 
сближаване и културното многообразие в Европа, както и за отстояване на 
демократичните ценности;

9. подчертава важността на разработването на насоки за обществените поръчки за 
такива услуги за публичния сектор, включително за доставчици на образование, 
за да се гарантират съответните образователни цели, изборът на потребителите, 
еднакви и справедливи условия на конкуренция за доставчиците на решения с 
изкуствен интелект и зачитането на основните права; подчертава необходимостта 
публичните купувачи да вземат предвид специфични критерии, свързани със 
съответните образователни цели, като недискриминация, основни права, 
многообразие, най-високи стандарти за неприкосновеност на личния живот и 
защита на данните, достъпност за учащи със специални потребности, устойчивост 
по отношение на околната среда, и по-специално при закупуването на услуги за 
публични доставчици на образование – включването на участниците в 
образователния процес; подчертава необходимостта от укрепване на пазара чрез 
предоставяне на възможност на МСП да участват в процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за приложения с ИИ, за да се гарантира участието на 
технологични дружества от всякакъв мащаб в сектора и по този начин да се 
гарантират устойчивост и конкуренция;

10. подчертава ненадеждността на настоящите автоматизирани средства за 
премахване на незаконното съдържание от онлайн платформите, на които се 
споделя аудио-визуално съдържание, което може да доведе до неволно 
премахване на законно съдържание; отбелязва, че нито Директивата за 
електронната търговия, нито преразгледаната Директива за аудио-визуалните 
медийни услуги относно платформите за споделяне на видеоклипове не налагат 
общо задължение за контрол; припомня във връзка с това, че не следва да се 
извършва общ контрол в съответствие с член 15 от Директивата за електронната 
търговия и че специалният контрол на съдържанието на аудио-визуалните услуги 
следва да се извършва в съответствие с изключенията, предвидени в европейското 
законодателство; припомня ключовите изисквания за приложенията с ИИ, като 
например отчетността, включително структурите за преглед в рамките на 
стопанските процеси, както и докладването на отрицателните последствия; 
подчертава, че прозрачността следва да включва и проследимост и обяснимост на 
съответните системи; припомня, че приложенията с изкуствен интелект трябва да 
се придържат към вътрешни и външни протоколи за безопасност, които следва да 
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са точни в техническо отношение и стабилни по своя характер; счита, че това 
следва да се отнася за функционирането им както в нормални, така и в непознати 
и непредвидими ситуации;

11. призовава алгоритмите за препоръки и персонализираният маркетинг на аудио-
визуалните платформи, включително на платформите за видео стрийминг, 
новинарските платформи и платформите за разпространение на културно и 
творческо съдържание, да бъдат обясними до степента, която е технически 
възможна, за да се даде точна и цялостна представа на потребителите за тези 
процеси и съдържание и да се гарантира, че персонализираните услуги не са 
дискриминационни и са в съответствие с наскоро приетия Регламент относно 
платформите и предприятията и Директива „Омнибус“: Новия търговски 
механизъм за потребителите; подчертава необходимостта от гарантиране и 
правилно прилагане на правото на потребителите да се откажат от препоръчаните 
и персонализираните услуги; във връзка с това посочва, че на потребителите 
следва да се предостави описание, което да дава възможност за общо и адекватно 
разбиране на съответните функции, по-специално относно използваните данни, 
целта на алгоритъма и персонализирането и резултатите от него, в съответствие с 
принципите на обяснимостта и безпристрастността; призовава за разработване на 
механизми, с които да се осигурява наблюдение на правото на потребителите на 
информирано съдържание и на свобода на избор при подаването на данни;

12. отбелязва, че внедряването на ИИ в митническите процедури за проверка може да 
подпомогне усилията за предотвратяване на незаконния трафик на културни 
ценности, и по-специално да допълни системите, които позволяват на 
митническите органи да насочат своите усилия и ресурси към предметите, които 
представляват най-висок риск.

13. подчертава, че потребителите трябва да бъдат информирани, когато си 
взаимодействат с автоматизиран процес на вземане на решение и че техният избор 
и изпълнение не трябва да бъдат ограничавани; подчертава, че трябва да се 
противодейства на използването на механизми с ИИ за търговско наблюдение на 
потребителите дори ако се отнася за „безплатни услуги“, като се гарантира, че 
това е в строго съответствие с основните права и с Общия регламент относно 
защитата на данните (ОРЗД); подчертава, че при всички регулаторни промени 
трябва да се взема под внимание въздействието върху уязвимите потребители;

14. посочва, че внедряването, разработването и прилагането на ИИ трябва да 
улеснява потребителите и учащите се с някаква форма на увреждане при 
използването на инструменти за достъп до аудио-визуално съдържание;

15. подчертава необходимостта от повишаване на уменията на бъдещата работна 
сила; признава ползите от предвиждането на това кои работни места ще изчезнат 
под въздействието на цифрови технологии като автоматизацията, цифровизацията 
и изкуствения интелект;

16. посочва, че системите за ИИ, които се разработват, прилагат и използват в 
Европейския съюз, в който и да е от трите сектора, посочени в настоящия доклад, 
трябва да отразяват културното многообразие и езиковото многообразие в ЕС.
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