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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi dirbtinis intelektas gali pasiūlyti kasdienių švietimo sektoriaus problemų, pvz., 
mokymosi personalizavimo, mokymosi sunkumų stebėsenos ir konkretaus dalyko 
turinio / žinių automatizavimo, sprendimus, suteikiant geresnį profesinį mokymą ir 
remiant perėjimą prie skaitmeninės visuomenės;

B. kadangi dirbtinis intelektas galėtų būti pritaikytas praktiškai mažinant pedagogų ir 
švietimo įstaigų administracinio darbo naštą ir suteikiant jiems daugiau laiko 
pagrindinei mokymo ir mokymosi veiklai;

C. kadangi dirbtinio intelekto taikymas švietimo srityje kelia susirūpinimą dėl etiško 
duomenų naudojimo, besimokančių asmenų teisių, prieigos prie duomenų ir asmens 
duomenų apsaugos ir todėl yra susijęs su rizika pagrindinėms teisėms, pvz., 
besimokančių asmenų profilių stereotipinių modelių kūrimu ir elgesiu, kuris galėtų 
lemti diskriminaciją arba žalos riziką dėl dažnesnės netinkamos pedagoginės praktikos;

D. kadangi dirbtinio intelekto taikomosios programos yra plačiu mastu naudojamos 
audiovizualiniame sektoriuje, visų pirma audiovizualinio turinio platformose;

1. pažymi, kad Komisija pasiūlė remti viešuosius pirkimus pažangiųjų skaitmeninių 
paslaugų srityje, siekiant skatinti viešojo sektoriaus institucijas sparčiai diegti produktus 
ir paslaugas, kurie grindžiami dirbtiniu intelektu, viešojo intereso srityse ir viešajame 
sektoriuje; pabrėžia viešųjų investicijų į šias paslaugas ir viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerysčių teikiamos papildomos pridėtinės vertės svarbą siekiant įgyvendinti šį tikslą 
ir išnaudoti visą dirbtinio intelekto potencialą švietimo, kultūros ir audiovizualiniame 
sektoriuose; pabrėžia, kad švietimo sektoriuje kuriant ir diegiant dirbtinį intelektą 
reikėtų įtraukti visus švietimo procese dalyvaujančius asmenis ir platesnę visuomenę, 
taip pat turėtų būti atsižvelgiama į jų poreikius ir numatytą naudą, ypač 
pažeidžiamiausių ir nepalankiausioje padėtyje esančių asmenų, siekiant užtikrinti, kad 
dirbtinis intelektas būtų naudojamas tikslingai ir etiškai ir kad iš tiesų pagerintų juo 
besinaudojančių asmenų padėtį; mano, kad iš viešųjų lėšų sukurti produktai ir paslaugos 
turėtų būti skelbiami pagal atvirojo kodo licencijas, visapusiškai laikantis taikomų teisės 
aktų, įskaitant 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2019/790 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje; 
pabrėžia, kad šis diegimas yra svarbus siekiant perkvalifikuoti Europos darbo rinkos 
subjektus ir pakelti jų kvalifikaciją, visų pirma kultūros ir audiovizualiniame 
sektoriuose, kuriems labai didelį poveikį padarys COVID-19 krizė;

2. pripažįsta, kad vaikai dėl poveikio jų elgesiui yra ypač pažeidžiamų asmenų grupė; 
pabrėžia, kad nors dirbtinis intelektas gali būti jų švietimo atžvilgiu naudinga priemonė, 
būtina atsižvelgti į technologinius, reguliavimo ir socialinius dirbtinio intelekto diegimo 
švietimo srityje aspektus, taikant tinkamas apsaugos priemones ir į žmogų orientuotą 
požiūrį, kuriuo užtikrinama, kad žmonės galiausiai visada galėtų kontroliuoti ir taisyti 
sistemos sprendimus; atkreipia dėmesį į tai, kad reikia persvarstyti ir atnaujinti 
atitinkamas sektorių taisykles; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad teisinėje sistemoje, 
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kuria reglamentuojamas dirbtinis intelektas švietimo sektoriuje, visų pirma turėtų būti 
numatytos teisiškai privalomos priemonės ir standartai, siekiant užkirsti kelią praktikai, 
kuria būtų pažeidžiamos pagrindinės teisės ir laisvės, ir užtikrinti patikimų, etinių ir 
techniniu požiūriu patvarių dirbtinio intelekto taikomųjų programų, įskaitant integruotas 
skaitmenines priemones, paslaugas ir produktus, pvz., robotiką ir mašinų mokymąsi, 
kūrimą;

3. atkreipia dėmesį į dirbtinio intelekto produktų potencialą švietimo srityje, ypač 
užtikrinant aukštos kokybės švietimą visiems ES mokiniams; pabrėžia, kad vyriausybės 
ir švietimo įstaigos turi persvarstyti ir pertvarkyti švietimo programas, daugiau dėmesio 
skiriant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos dalykams, 
siekiant parengti besimokančius asmenis ir vartotojus vis didesniam dirbtinio intelekto 
naudojimui ir palengvinti kognityvinių įgūdžių įgijimą; pabrėžia, kad reikia gerinti 
švietimo proceso dalyvių ir platesnės visuomenės atstovų skaitmeninius įgūdžius, sykiu 
atsižvelgiant į prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusios Europos tikslus;

4. pabrėžia, kad algoritmų sistemos gali padėti sparčiau sumažinti skaitmeninę atskirtį, 
tačiau dėl nevienodo diegimo gali atsirasti naujų formų nelygybė ar greičiau didėti 
esama nelygybė; reiškia susirūpinimą dėl to, kad žinios ir infrastruktūra visoje ES nėra 
nuosekliai plėtojamos, todėl ribojamas produktų ir paslaugų, kurie grindžiami dirbtiniu 
intelektu, prieinamumas, ypač retai apgyvendintose ir socialiniu bei ekonominiu 
požiūriu pažeidžiamose vietovėse; ragina Komisiją užtikrinti sanglaudą dalijantis 
dirbtinio intelekto ir susijusių technologijų teikiama nauda;

5. ragina Komisiją švietimą laikyti sektoriumi, kuriame dėl tam tikrų dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų naudojimo būdų gali kilti didelė rizika, kuri gali pakenkti 
pagrindinėms teisėms ir lemti dideles išlaidas tiek žmonėms, tiek visuomenei, ir į tai 
atsižvelgti vertinant, kokiems dirbtinio intelekto taikomųjų programų tipams ar 
naudojimo būdams būtų taikoma didelės rizikos dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
reglamentavimo sistema, atsižvelgiant į tai, kaip svarbu užtikrinti, kad švietimu ir toliau 
būtų prisidedama prie visuomenės gerovės, ir į didelį duomenų apie mokinius, studentus 
ir kitus besimokančius asmenis slaptumą; ragina Komisiją į didelės rizikos dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų reglamentavimo sistemą įtraukti tam tikras dirbtinio 
intelekto taikomąsias programas švietimo sektoriuje, pvz., taikomąsias programas, 
kurioms taikomos sertifikavimo schemos arba kurioms naudojami neskelbtini asmens 
duomenys; pabrėžia, kad turėtų būti peržiūrėti dirbtiniam intelektui mokyti naudojami 
duomenų rinkiniai ir rezultatai, kad būtų išvengta bet kokių stereotipų, diskriminacijos 
ir šališkumo, ir, kai tinkama, naudotis dirbtiniu intelektu siekiant nustatyti ir pakeisti 
galimas išankstines žmonių nuostatas; todėl pažymi, kad reikia atlikti atitinkamus 
atitikties vertinimus, siekiant patikrinti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi visų nuostatų, 
susijusių su didelės rizikos taikomosiomis programomis, įskaitant bandymų, tikrinimo ir 
sertifikavimo reikalavimus; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti duomenų vientisumą ir 
kokybę;

6. palankiai vertina Komisijos pastangas į tam tikrų profesijų kvalifikacinius reikalavimus, 
suderintus ES lygmeniu pagal Profesinių kvalifikacijų direktyvą, įtraukti skaitmeninius 
įgūdžius; atkreipia dėmesį į poreikį visoje ES užtikrinti profesinių kvalifikacijų, 
susijusių su dirbtinio intelekto srities įgūdžiais, tarpusavio pripažinimą, nes kelios 
valstybės narės tobulina savo švietimo pasiūlą įtraukdamos su dirbtiniu intelektu 
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susijusius įgūdžius ir nustato specialias dirbtinio intelekto kūrėjams skirtas mokymo 
programas; pabrėžia, kad jos turi atitikti patikimo dirbtinio intelekto etikos gairių 
vertinimo sąrašą, ir palankiai vertina Komisijos pasiūlymą šį sąrašą paversti orientacine 
dirbtinio intelekto kūrėjų mokymo programa; pabrėžia, kad svarbu rengti aukštos 
kvalifikacijos šios srities specialistus, į jų mokymo programas įtraukiant etinius 
aspektus, ir remti šioje srityje nepakankamai atstovaujamas grupes, taip pat kurti 
paskatas šiems specialistams ieškoti darbo ES;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad mokyklos ir kiti valstybinio švietimo paslaugų teikėjai vis 
dažniau naudoja edukacinių technologijų paslaugas, įskaitant dirbtinio intelekto 
taikomąsias programas; reiškia susirūpinimą dėl to, kad šiuo metu šias technologijas 
teikia tik kelios technologijų bendrovės; pabrėžia, kad tai gali lemti nevienodą prieigą 
prie duomenų, ribotą konkurenciją dėl dominavimo rinkoje ir mažesnį vartotojų 
pasirinkimą; ragina valdžios institucijas laikytis novatoriško požiūrio į viešuosius 
pirkimus, siekiant išplėsti valstybinio švietimo paslaugų teikėjams visoje Europoje 
teikiamų pasiūlymų spektrą; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu remti MVĮ 
vykdomą dirbtinio intelekto diegimą švietimo, kultūros ir audiovizualiniame 
sektoriuose, teikiant atitinkamas paskatas, kuriomis būtų užtikrintos vienodos sąlygos; 
atsižvelgdamas į tai, ragina investuoti į Europos IT bendroves, kad ES būtų plėtojamos 
būtinos technologijos; mano, kad valstybinio švietimo paslaugų teikėjų naudojamos 
arba iš viešųjų lėšų perkamos technologijos, kai įmanoma, turėtų būti grindžiamos 
atvirojo kodo technologijomis, visapusiškai laikantis taikomų teisės aktų, įskaitant 
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/790 dėl 
autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje;

8. ragina užtikrinti, kad duomenys, naudojami dirbtinio intelekto taikomosiose programose 
švietimo sektoriuje, būtų prieinami, sąveikūs ir aukštos kokybės ir jais būtų 
standartizuotai dalijamasi su atitinkamomis valdžios institucijomis, laikantis autorių 
teisių ir komercinių paslapčių teisės aktų, kad duomenis būtų galima naudoti, laikantis 
Europos duomenų apsaugos ir privatumo taisyklių ir etinių, demokratinių ir skaidrumo 
standartų, rengiant mokymo programas ir plėtojant pedagoginę praktiką (ypač tuomet, 
kai šios paslaugos yra perkamos iš viešųjų lėšų arba nemokamai siūlomos valstybinio 
švietimo paslaugų teikėjams, atsižvelgiant į tai, kad švietimas yra bendra gėrybė); 
ragina Komisiją užtikrinti sąžiningą prieigą prie duomenų visoms įmonėms, ypač MVĮ 
ir kultūros bei kūrybos sektorių įmonėms, kurios atlieka esminį vaidmenį palaikant 
socialinę sanglaudą ir kultūrų įvairovę Europoje, taip pat demokratines vertybes;

9. pabrėžia, kad svarbu parengti viešojo sektoriaus, įskaitant švietimo paslaugų teikėjus, 
tokių paslaugų ir taikomųjų programų viešųjų pirkimų gaires, siekiant užtikrinti 
atitinkamus švietimo tikslus, vartotojams suteikti pasirinkimo galimybę ir užtikrinti 
vienodas ir sąžiningas sąlygas dirbtinio intelekto sprendimų teikėjams ir pagarbą 
pagrindinėms teisėms; pabrėžia, kad viešųjų pirkimų vykdytojai turi atsižvelgti į 
konkrečius kriterijus, susijusius su atitinkamais švietimo tikslais, pvz., 
nediskriminavimu, pagrindinėmis teisėmis, įvairove, aukščiausiais privatumo ir 
duomenų apsaugos standartais, prieinamumu specialiųjų poreikių turintiems 
besimokantiems asmenims, aplinkos tvarumu ir, ypač perkant paslaugas valstybinio 
švietimo paslaugų teikėjams, visų švietimo procese dalyvaujančių asmenų įtraukimu; 
pabrėžia, kad reikia stiprinti rinką suteikiant MVĮ galimybę dalyvauti dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų viešuosiuose pirkimuose, siekiant užtikrinti bet kokio dydžio 
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technologijų įmonių įtraukimą į šį sektorių ir taip užtikrinti atsparumą bei konkurenciją;

10. pabrėžia, kad dabartinės automatinės neteisėto turinio šalinimo iš interneto platformų, 
kuriose dalijamasi audiovizualiniu turiniu, priemonės yra nepatikimos ir kad dėl to gali 
būti netyčia pašalintas teisėtas turinys; pažymi, kad nei Elektroninės komercijos 
direktyvoje, nei persvarstytoje Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvoje 
nenustatytas dalijimosi vaizdo įrašais platformų bendros stebėsenos įpareigojimas; šiuo 
tikslu primena, kad pagal Elektroninės komercijos direktyvos 15 straipsnį neturėtų būti 
vykdoma bendra stebėsena ir kad konkreti garso ir vaizdo paslaugų turinio stebėsena 
turėtų atitikti Europos teisės aktuose nustatytas išimtis; primena pagrindinius dirbtinio 
intelekto taikomosioms programoms keliamus reikalavimus, pvz., atskaitomybę, 
įskaitant peržiūros struktūras verslo procesuose, ir galimybę pranešti apie neigiamą 
poveikį; pabrėžia, kad skaidrumas taip pat turėtų apimti atitinkamų sistemų atsekamumą 
ir paaiškinamumą; primena, kad dirbtinio intelekto taikomosios programos turi atitikti 
vidaus ir išorės saugos protokolus, kurie turėtų būti techniškai tikslūs ir patikimi; mano, 
kad tai turėtų būti vienodai taikoma ir jų veikimui įprastomis, nežinomomis ir 
nenuspėjamomis sąlygomis;

11. ragina užtikrinti rekomendacinių algoritmų, suasmenintos reklamos audiovizualinėse 
platformose, įskaitant srautinio vaizdo siuntimo platformas, naujienų platformas ir 
kultūrinį bei kūrybinį turinį skleidžiančias platformas, paaiškinamumą, kiek tai 
techniškai įmanoma, siekiant suteikti vartotojams tikslią ir išsamią informaciją apie 
šiuos procesus ir turinį ir užtikrinti, kad individualiems poreikiams pritaikytos paslaugos 
nebūtų diskriminacinės ir atitiktų neseniai priimtą Platformų verslui reglamentą ir Naujų 
galimybių vartotojams bendrosios direktyvą; pabrėžia, kad būtina užtikrinti ir tinkamai 
įgyvendinti vartotojų teisę atsisakyti rekomenduojamų ir asmeninėms reikmėms 
pritaikytų paslaugų; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į tai, kad naudotojams turėtų būti 
pateiktas aprašymas, kuris leistų bendrai ir tinkamai suprasti atitinkamas funkcijas, visų 
pirma susijusias su naudojamais duomenimis, algoritmo tikslu, personalizavimu ir jo 
rezultatais, laikantis paaiškinamumo ir sąžiningumo principų; ragina sukurti 
mechanizmus, kuriuos taikant būtų stebimos vartotojų teisės duoti informacija pagrįstą 
sutikimą ir pasirinkimo laisvė, kai jų prašoma pateikti duomenis;

12. pažymi, kad dirbtinio intelekto diegimas muitinės tikrinimo procedūrose gali padėti 
užkirsti kelią neteisėtai prekybai kultūros paveldu, visų pirma papildyti sistemas, kurios 
sudaro sąlygas muitinėms tikslingai nukreipti savo pastangas ir išteklius į didžiausią 
riziką keliančius objektus;

13. pabrėžia, kad vartotojai turi būti informuojami, kai jie susiduria su automatizuotu 
sprendimų priėmimo procesu, ir kad jų pasirinkimas ir veiksmai negali būti ribojami; 
pabrėžia, kad reikia kovoti su dirbtinio intelekto mechanizmų naudojimu vartotojų 
komercinio stebėjimo tikslais, net jei tai susiję su „nemokamomis paslaugomis“, 
užtikrinant, kad visa tai griežtai atitiktų pagrindines teises ir Bendrąjį duomenų 
apsaugos reglamentą; atkreipia dėmesį į tai, kad priimant bet kokius reguliavimo 
pakeitimus turi būti atsižvelgiama į poveikį pažeidžiamiems vartotojams;

14. atkreipia dėmesį į tai, kad diegiant, plėtojant ir taikant dirbtinį intelektą vartotojams ir 
besimokantiems asmenims, turintiems kokios nors formos negalią, turi būti sudarytos 
palankesnės sąlygos naudotis prieigos prie audiovizualinio turinio priemonėmis;
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15. pabrėžia, kad reikia kelti būsimos darbo jėgos kvalifikaciją; pripažįsta darbo vietų, 
kuriose skaitmeninės technologijos, pvz., automatizavimas, skaitmeninimas ir dirbtinis 
intelektas, padarys perversmą, prognozavimo naudą;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad dirbtinio intelekto sistemos, kurios kuriamos, įgyvendinamos 
ir naudojamos Europos Sąjungoje bet kuriame iš trijų šiame pranešime nurodytų 
sektorių, turi atspindėti ES kultūrų įvairovę ir daugiakalbystę.
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