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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Kultury i 
Edukacji, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że sztuczna inteligencja (SI) może przynieść rozwiązania 
pozwalające sprostać codziennym wyzwaniom w sektorze edukacji, takie jak 
personalizacja nauki, monitorowanie trudności w uczeniu się oraz automatyzacja treści i 
wiedzy o danym przedmiocie, lepsze szkolenia zawodowe i wspieranie tworzenia 
społeczeństwa cyfrowego;

B. mając na uwadze, że SI można wykorzystać w praktyce do zmniejszania ilości pracy 
administracyjnej wykonywanej przez wychowawców i instytucje oświatowe, by dać im 
więcej czasu na podstawowe zadania dotyczące nauczania i uczenia się;

C. mając na uwadze, że stosowanie SI w kształceniu budzi wątpliwości dotyczące 
etycznego wykorzystywania danych, praw osób uczących się, dostępu do danych i 
ochrony danych osobowych, a zatem pociąga za sobą ryzyko w dziedzinie praw 
podstawowych, np. ryzyko tworzenia stereotypowych modeli profili i zachowań osób 
uczących się, co może prowadzić do dyskryminacji lub wyrządzać szkody wynikające z 
powielania złych praktyk pedagogicznych;

D. mając na uwadze, że SI jest powszechnie stosowana w sektorze audiowizualnym, 
szczególnie na platformach treści audiowizualnych;

1. zauważa, że Komisja zaproponowała wsparcie zamówień publicznych na inteligentne 
usługi cyfrowe, by zachęcić organy publiczne do szybkiego wprowadzenia produktów i 
usług opartych na SI w sektorze publicznym oraz w obszarach służących interesowi 
publicznemu; podkreśla znaczenie inwestycji publicznych w te usługi oraz dodatkową 
wartość dodaną partnerstw publiczno-prywatnych w zagwarantowaniu osiągnięcia tego 
celu oraz w wykorzystaniu pełnego potencjału SI w sektorach edukacji i kultury oraz w 
sektorze audiowizualnym; zwraca uwagę, że rozwój i wdrażanie SI w sektorze edukacji 
wymaga zaangażowania wszystkich osób uczestniczących w procesie edukacji oraz 
całego społeczeństwa, a także wzięcia pod uwagę ich potrzeb i oczekiwanych korzyści, 
zwłaszcza w przypadku osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i najmniej 
uprzywilejowanych, by zapewnić korzystanie z SI zgodnie z założonym celem i z 
zasadami etycznymi oraz uzyskanie realnych usprawnień dla osób zainteresowanych; 
uważa, że produkty i usługi tworzone z wykorzystaniem środków publicznych powinny 
być udostępniane na licencjach otwartego oprogramowania, z pełnym poszanowaniem 
obowiązującego prawodawstwa, w tym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie praw autorskich i pokrewnych na 
jednolitym rynku cyfrowym; podkreśla znaczenie tych rozwiązań dla 
przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji na europejskim rynku pracy, zwłaszcza 
w sektorze kultury i sektorze audiowizualnym, na których bardzo poważnie odbije się 
kryzys spowodowany COVID-19;

2. zauważa, że dzieci są grupą szczególnie podatną na zagrożenia, gdyż można łatwiej 
wpływać na ich zachowanie; podkreśla, że SI można co prawda z korzyścią 
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wykorzystać w edukacji, należy jednak uwzględniać technologiczne, regulacyjne i 
społeczne aspekty wprowadzenia SI w edukacji, zapewniając odpowiednie 
zabezpieczenia i podejście ukierunkowane na człowieka, które zapewni, że ludzie będą 
zawsze w stanie kontrolować i korygować decyzje systemu; wskazuje na potrzebę 
przeglądu i aktualizacji odpowiednich przepisów sektorowych; podkreśla w związku z 
tym, że przepisy dotyczące SI w sektorze edukacji powinny przewidywać w 
szczególności prawnie wiążące środki i normy zapobiegające praktykom podważającym 
podstawowe prawa i wolności oraz zapewniające tworzenie wiarygodnych, etycznych i 
technicznie niezawodnych aplikacji SI, w tym zintegrowanych narzędzi, usług i 
produktów cyfrowych, takich jak robotyka i uczenie się maszyn;

3. odnotowuje potencjał produktów opartych na SI w edukacji, zwłaszcza w udostępnianiu 
wysokiej jakości edukacji wszystkim uczniom w UE; podkreśla, że rządy i instytucje 
oświatowe powinny ponownie przemyśleć i przeformułować programy nauczania, z 
większym naciskiem na przedmioty STEAM, by przygotować uczących się i 
konsumentów na coraz powszechniejszą obecność SI oraz ułatwić zdobywanie 
umiejętności poznawczych; zaznacza, że należy podnosić umiejętności uczestników 
procesu edukacji i ogółu społeczeństwa, mając na względzie cele strategii „Europa na 
miarę ery cyfrowej”;

4. podkreśla, że systemy algorytmiczne mogą przyspieszyć zasypywanie przepaści 
cyfrowej, ale ich nierówne wprowadzanie może tworzyć nowe przepaści lub 
przyspieszać pogłębianie już istniejących; wyraża zaniepokojenie faktem, że wiedza i 
infrastruktura nie rozwijają się spójnie w całej UE, co zmniejsza dostępność produktów 
i usług opartych na SI, zwłaszcza na obszarach słabo zaludnionych i o trudnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej; apeluje do Komisji o zapewnienie spójności w dzieleniu się 
korzyściami płynącymi z SI i technologii pokrewnych;

5. wzywa Komisję, by uznała, że w sektorze edukacji mogą wystąpić poważne zagrożenia 
wynikające z niektórych zastosowań SI, które mogą naruszać prawa podstawowe i 
powodować wysokie koszty ludzkie i społeczne, oraz by miała to na uwadze, oceniając, 
jakie rodzaje lub zastosowania SI należy objąć regulacjami dotyczącymi zastosowań SI 
wysokiego ryzyka, przy czym należy pamiętać, że edukacja nadal powinna służyć dobru 
publicznemu, oraz mieć na uwadze wysoką wrażliwość danych o uczniach, studentach i 
innych osobach uczących się; wzywa Komisję do objęcia niektórych zastosowań SI w 
sektorze edukacji – np. zastosowań wymagających certyfikacji lub wykorzystujących 
wrażliwe dane osobowe – regulacjami dotyczącymi zastosowań SI wysokiego ryzyka; 
podkreśla, że zestawy danych wykorzystywanych do szkolenia SI i wyniki tego procesu 
należy poddawać przeglądom, by uniknąć wszelkich form stereotypizacji, 
dyskryminacji i uprzedzeń, a w stosownych przypadkach należy wykorzystywać SI do 
wykrywania i korygowania ewentualnych uprzedzeń ludzkich; w związku z tym 
zauważa, że niezbędne są odpowiednie oceny zgodności, by weryfikować i zapewniać 
przestrzeganie wszystkich przepisów o zastosowaniach wysokiego ryzyka, w tym 
wymogów dotyczących badań, inspekcji i certyfikacji; podkreśla, że należy zapewnić 
integralność i jakość danych;

6. z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji o włączenie umiejętności cyfrowych do 
kwalifikacji wymaganych w niektórych zawodach ujednoliconych na szczeblu UE na 
mocy dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych; podkreśla, że należy 
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zapewnić w całej UE wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie SI, 
ponieważ niektóre państwa członkowskie wzbogacają swoją ofertę edukacyjną o 
umiejętności związane z SI i wprowadzają specjalne programy nauczania programistów 
SI; podkreśla, że muszą one być zgodne z listą kontrolną wytycznych w zakresie etyki 
dotyczących godnej zaufania SI, i z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w 
sprawie przekształcenia tej listy w orientacyjny program nauczania dla programistów 
SI; podkreśla, że należy szkolić wysoko wykwalifikowanych specjalistów w tej 
dziedzinie, w tym na temat etycznych aspektów ich programów nauczania, i wspierać 
grupy niewystarczająco reprezentowane w tej dziedzinie, a także tworzyć zachęty dla 
tych specjalistów, by szukali pracy w UE;

7. zauważa, że szkoły i inne publiczne placówki edukacyjne coraz częściej korzystają z 
usług technologii edukacyjnych, w tym z zastosowań SI; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że technologie te oferuje obecnie zaledwie kilka przedsiębiorstw 
technologicznych; podkreśla, że może to prowadzić do nierównego dostępu do danych i 
ograniczać konkurencję w wyniku dominacji na rynku oraz zawężania wyboru 
produktów dostępnych konsumentom; zachęca organy publiczne do innowacyjnego 
podejścia do zamówień publicznych, by poszerzyć zakres oferty skierowanej do 
publicznych placówek edukacyjnych w całej Europie; podkreśla w związku z tym, że 
należy wspierać wprowadzanie SI w MŚP w sektorach edukacji i kultury oraz w 
sektorze audiowizualnym, z wykorzystaniem odpowiednich zachęt zapewniających 
równość szans; wzywa zatem do inwestowania w europejskie firmy informatyczne, by 
rozwijać niezbędne technologie w UE; uważa, że technologie wykorzystywane przez 
publiczne podmioty edukacyjne lub nabywane ze środków publicznych powinny w 
miarę możliwości bazować na licencjach otwartego oprogramowania, z pełnym 
poszanowaniem obowiązującego prawodawstwa, w tym dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie praw 
autorskich i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym;

8. apeluje o dostępność, interoperacyjność i wysoką jakość danych wykorzystywanych w 
zastosowaniach SI w sektorze edukacji oraz o udostępnianie ich właściwym organom 
publicznym w formie ustandaryzowanej i z poszanowaniem przepisów o prawach 
autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa, tak by dane te można było wykorzystać – 
zgodnie z europejskimi zasadami ochrony danych i prywatności oraz normami w 
zakresie etyki, demokracji i przejrzystości – w opracowywaniu programów nauczania i 
praktyk pedagogicznych (zwłaszcza gdy usługi te nabywane są ze środków publicznych 
lub oferowane bezpłatnie publicznym placówkom edukacyjnym, gdyż edukacja jest 
dobrem wspólnym); apeluje do Komisji, by zapewniła sprawiedliwy dostęp do danych 
wszystkim przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP oraz przedsiębiorstwom z sektora 
kultury i sektora kreatywnego, które odgrywają podstawową rolę w podtrzymywaniu 
spójności społecznej i różnorodności kulturowej w Europie oraz w krzewieniu wartości 
demokratycznych;

9. podkreśla, że należy opracować wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych 
na takie usługi i aplikacje dla sektora publicznego, w tym dla placówek edukacyjnych, 
by zapewnić odpowiednie cele edukacyjne, dać konsumentom możliwość wyboru, 
zapewnić równe warunki prowadzenia działalności dla podmiotów dostarczających 
rozwiązań SI oraz poszanowanie praw podstawowych; podkreśla, że nabywcy publiczni 
muszą brać pod uwagę określone kryteria powiązane z danymi celami edukacyjnymi, 
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takie jak niedyskryminacja, prawa podstawowe, różnorodność, najwyższe normy 
prywatności i ochrony danych, dostępność dla osób uczących się mających specjalne 
potrzeby, zrównoważenie środowiskowe oraz – zwłaszcza przy nabywaniu usług dla 
publicznych placówek edukacyjnych – udział wszystkich uczestników procesu 
edukacyjnego; zaznacza, że należy doskonalić rynek, umożliwiając MŚP uczestniczenie 
w przetargach na zastosowania SI, by zapewnić udział w tym sektorze przedsiębiorstw 
technologicznych dowolnych rozmiarów, a tym samym zagwarantować odporność i 
konkurencję;

10. podkreśla, że obecne zautomatyzowane metody usuwania nielegalnych treści z platform 
internetowych, na których udostępniane są treści audiowizualne, są zawodne, co może 
powodować niezamierzone usuwanie treści zgodnych z prawem; zauważa, że ani 
dyrektywa o handlu elektronicznym, ani zmieniona dyrektywa o audiowizualnych 
usługach medialnych dotycząca platform udostępniania materiałów wideo nie nakładają 
ogólnego obowiązku nadzoru; przypomina w związku z tym, że zgodnie z art. 15 
dyrektywy o handlu elektronicznym nie należy prowadzić nadzoru ogólnego, a 
nadzorowanie konkretnych treści w usługach audiowizualnych powinno być zgodne z 
wyjątkami zapisanymi w prawodawstwie europejskim; przypomina o podstawowych 
wymaganiach dotyczących zastosowań SI, takich jak rozliczalność, w tym struktury 
przeglądu w procesach biznesowych, oraz zgłaszanie negatywnego wpływu; podkreśla, 
że przejrzystość powinna odejmować również identyfikowalność i wyjaśnialność 
systemów; przypomina, że zastosowania SI muszą być zgodne z wewnętrznymi i 
zewnętrznymi protokołami bezpieczeństwa, które powinny być technicznie precyzyjne i 
solidne; uważa, że zasada ta powinna dotyczyć działania zarówno w normalnych 
warunkach, jak i w sytuacjach nieznanych i nieprzewidywalnych;

11. apeluje, by algorytmy rekomendacji i spersonalizowane materiały reklamowe na 
platformach audiowizualnych, informacyjnych oraz rozpowszechniających treści 
kulturalne i kreatywne były w miarę możliwości technicznych wyjaśnialne, by dać 
konsumentom dokładny i pełny wgląd w te procesy i treści oraz zapewnić, że usługi 
spersonalizowane będą niedyskryminujące i zgodne z przyjętymi niedawno 
rozporządzeniem o stosunkach między platformami internetowymi a 
przedsiębiorstwami oraz dyrektywą zbiorczą o nowym ładzie dla konsumentów; 
podkreśla, że należy zagwarantować i właściwie wdrożyć prawo użytkowników do 
rezygnacji z zalecanych i spersonalizowanych usług; zaznacza w związku z tym, że 
użytkownicy powinni otrzymywać opis umożliwiający ogólne i odpowiednie 
zrozumienie danych funkcji, zwłaszcza wykorzystywania danych, celu algorytmu oraz 
personalizacji i jej wyników, zgodnie z zasadami wytłumaczalności i uczciwości; 
apeluje o opracowanie mechanizmów nadzoru nad przestrzeganiem prawa 
konsumentów do świadomej zgody i wolności wyboru w związku z przesyłaniem 
danych;

12. zwraca uwagę, że wprowadzanie SI do procedur kontroli celnej może pomóc w 
przeciwdziałaniu nielegalnemu handlowi dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza przez 
uzupełnienie systemów pozwalających organom celnym na ukierunkowanie działań i 
zasobów na obiekty najwyższego ryzyka;

13. podkreśla, że konsumentów należy informować, kiedy mają do czynienia ze 
zautomatyzowanym procesem decyzyjnym, a ich wybory i działania nie mogą być 
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ograniczane; zaznacza, że trzeba przeciwdziałać wykorzystywaniu mechanizmów SI do 
nadzoru komercyjnego nad konsumentami, nawet w przypadku „usług bezpłatnych”, 
przez zapewnienie pełnej zgodności takich praktyk z prawami podstawowymi i RODO; 
podkreśla, że wszystkie zmiany regulacyjne muszą uwzględniać wpływ na 
konsumentów podatnych na zagrożenia;

14. zwraca uwagę, że wprowadzanie, rozwijanie i wdrażanie SI musi ułatwiać 
konsumentom i uczniom z niepełnosprawnościami korzystanie z narzędzi dostępu do 
treści audiowizualnych;

15. podkreśla potrzebę podnoszenia kwalifikacji przyszłej siły roboczej; odnotowuje 
korzyści płynące z prognozowania, na które miejsca pracy niekorzystnie wpłyną 
technologie cyfrowe takie jak automatyzacja, cyfryzacja i SI;

16. wskazuje, że systemy SI opracowane, wdrożone i stosowane w Unii Europejskiej w 
którymkolwiek z trzech sektorów, o których mowa w sprawozdaniu, muszą 
odzwierciedlać jej różnorodność kulturową i wielojęzyczność.
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