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SUGESTII

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

A. întrucât inteligența artificială (IA) are potențialul de a oferi soluții la provocări de zi cu 
zi cu care se confruntă sectorul educației, cum ar fi personalizarea învățării, 
monitorizarea dificultăților de învățare, automatizarea conținutului / cunoștințelor 
specifice unei materii, furnizarea de formare profesională mai bună și sprijinirea 
tranziției către o societate digitală;

B. întrucât IA ar putea avea aplicații practice care ar reduce munca administrativă a 
cadrelor didactice și a instituțiilor de învățământ, lăsându-le astfel mai mult timp pentru 
activitățile lor centrale de predare și de învățare;

C. întrucât aplicarea IA în educație dă naștere unor preocupări legate de utilizarea etică a 
datelor, drepturile cursanților, accesul la date și protecția datelor personale și, prin 
urmare, prezintă riscuri în ceea ce privește drepturile fundamentale cum ar fi crearea 
unor modele stereotipice ale profilurilor și comportamentului cursanților, ceea ce ar 
putea duce la discriminare sau la riscul de a face rău prin amplificarea practicilor 
pedagogice rele;

D. întrucât aplicațiile IA sunt omniprezente în sectorul audio-vizual, în special pe 
platformele de conținut audio-vizual,

1. ia act de propunerea Comisiei de a sprijini achizițiile publice de servicii digitale 
inteligente, pentru a încuraja autoritățile publice să introducă rapid produse și servicii 
care se bazează pe IA în domenii de interes public și în sectorul public; subliniază 
importanța investițiilor publice în aceste servicii și valoarea adăugată suplimentară a 
promovării parteneriatelor public-privat pentru a asigura realizarea acestui obiectiv și a 
valorifica întregul potențial al IA în sectoarele educației, culturii și audiovizualului; 
subliniază că, în sectorul educației, dezvoltarea și introducerea IA ar trebui să îi implice 
pe toți cei care participă la procesul educațional și societatea în sens larg și să ia în 
considerare nevoile lor și beneficiile preconizate, în special în cazul persoanelor celor 
mai vulnerabile și defavorizate, pentru a asigura că IA este utilizată etic și cu un scop 
bine definit și aduce cu sine îmbunătățiri efective pentru cei în cauză; consideră că 
produsele și serviciile dezvoltate cu finanțare publică ar trebui să fie publicate în 
temeiul unor licențe cu sursă deschisă, respectând pe deplin legislația aplicabilă, 
inclusiv 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; 
subliniază importanța acestei introduceri pentru recalificare și perfecționare pe piața 
europeană a muncii, în special în sectorul culturii și cel audiovizual, care vor fi puternic 
afectate de criza COVID-19;

2. recunoaște că copiii reprezintă un grup deosebit de vulnerabil în ceea ce privește 
influențarea comportamentului acestora; subliniază că, deși IA poate fi un instrument 
benefic pentru educația lor, este nevoie să se țină seama de aspectele tehnologice, 
sociale și de reglementare ale introducerii IA în sectorul educației, să se prevadă garanții 
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adecvate și să se plaseze omul în centrul atenției, pentru a asigura faptul că oamenii vor 
putea întotdeauna, în ultimă instanță, să controleze și să corecteze deciziile sistemului; 
subliniază necesitatea revizuirii și actualizării normelor sectoriale relevante; subliniază, 
în acest sens, că cadrul juridic care reglementează IA în sectorul educației ar trebui să 
prevadă, în special, măsuri și standarde cu caracter juridic obligatoriu cu scopul de a 
împiedica apariția unor practici care să submineze drepturile și libertățile fundamentale 
și de a asigura dezvoltarea unor aplicații de IA fiabile, etice și robuste din punct de 
vedere tehnic, care să includă instrumente, servicii și produse digitale integrate, ca de 
exemplu robotica și învățarea automată;

3. ia act de potențialul produselor bazate pe IA în educație, în special în ceea ce privește 
punerea la dispoziția tuturor elevilor din UE a unui învățământ de înaltă calitate; 
subliniază necesitatea ca guvernele și instituțiile educaționale să regândească și să 
reelaboreze programele educaționale punând mai mult accent pe materiile STIAM, 
pentru a-i pregăti pe cei care învață și pe consumatori pentru prezența crescândă a IA și 
pentru a facilita dobândirea de competențe cognitive; subliniază necesitatea de a 
îmbunătăți competențele digitale ale celor care participă la procesul educațional și ale 
societății în sens larg, ținând seama totodată de obiectivele unei „Europe pregătite 
pentru era digitală”;

4. subliniază că sistemele algoritmice pot constitui un factor care să contribuie la reducerea 
decalajului digital într-un ritm accelerat, însă introducerea inegală prezintă riscul de a 
crea noi decalaje sau de a accelera lărgirea celor existente; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la faptul că cunoștințele și infrastructura nu sunt dezvoltate în mod coerent în 
întreaga UE, ceea ce limitează accesibilitatea produselor și serviciilor care au la bază 
IA, în special în zonele slab populate și cele vulnerabile din punct de vedere socio-
economic; invită Comisia să asigure coeziunea în partajarea beneficiilor IA și ale 
tehnologiilor conexe;

5. invită Comisia să considere învățământul ca fiind un sector în care se preconizează că 
vor apărea riscuri semnificative ca urmare a anumitor utilizări ale aplicațiilor de IA, care 
ar putea submina drepturile fundamentale și duce la costuri ridicate atât din punct de 
vedere uman, cât și social, și să țină seama de acest lucru atunci când evaluează tipurile 
sau utilizările aplicațiilor de IA care ar urma să fie incluse în cadrul de reglementare 
pentru aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, având în vedere importanța asigurării 
faptului că educația continuă să contribuie la binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare la elevi, studenți și alți cursanți; invită Comisia 
să includă anumite aplicații de IA din sectorul educației, cum ar fi cele care fac obiectul 
unor sisteme de certificare sau includ date cu caracter personal sensibile, în cadrul de 
reglementare pentru aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc; subliniază că seturile de 
date utilizate pentru antrenarea IA și rezultatele ar trebui revizuite pentru a evita orice 
formă de stereotipuri, discriminare și prejudecăți și, după caz, să se recurgă la AI pentru 
a identifica și a corecta subiectivitatea umană atunci când aceasta ar putea apărea; 
subliniază, prin urmare, că sunt necesare evaluări corespunzătoare ale conformității 
pentru a verifica și a asigura faptul că toate dispozițiile referitoare la aplicațiile cu risc 
ridicat sunt respectate, inclusiv cerințele privind testarea, inspecțiile și certificarea; 
subliniază că este important să se asigure integritatea și calitatea datelor;

6. salută eforturile Comisiei de a include competențele digitale printre cerințele de 
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calificare pentru anumite profesii armonizate la nivelul UE în temeiul Directivei privind 
calificările profesionale; subliniază necesitatea de a asigura recunoașterea reciprocă a 
calificărilor profesionale în domeniul IA în întreaga UE, câteva state membre 
diversificându-și deja oferta educațională prin includerea competențelor IA și adoptând 
programe de învățământ specifice pentru dezvoltatorii de IA; subliniază că este nevoie 
ca acestea să fie aliniate la lista de evaluare din Orientările etice pentru o IA fiabilă și 
salută propunerea Comisiei de a transforma această listă într-o programă de învățământ 
orientativă pentru dezvoltatorii de IA; subliniază importanța formării de cadre cu un 
nivel ridicat de pregătire în domeniu, a includerii aspectelor etice în programa de 
învățământ și a sprijinirii grupurilor subreprezentate în domeniu, dar și a creării de 
stimulente pentru ca acești profesioniști să își caute de lucru în UE;

7. constată că școlile și alți furnizori de învățământ public utilizează din ce în ce mai mult 
serviciile de tehnologie educațională, inclusiv aplicațiile de IA; își exprimă îngrijorarea 
cu privire la faptul că aceste tehnologii sunt oferite în prezent de doar câteva 
întreprinderi tehnologice; subliniază că acest lucru poate duce la un acces inegal la date 
și la limitarea concurenței, prin dobândirea unei poziții dominante pe piață și 
restricționarea opțiunilor consumatorilor; încurajează autoritățile publice să adopte o 
abordare inovatoare în ceea ce privește achizițiile publice, astfel încât să extindă gama 
de oferte făcute furnizorilor de învățământ public din întreaga Europă; subliniază, în 
acest sens, importanța sprijinirii utilizării IA de către IMM-uri în sectorul educației, al 
culturii și al audiovizualului prin stimulente adecvate care creează condiții de 
concurență echitabile; solicită, în acest context, investiții în companiile informatice 
europene, astfel încât tehnologiile necesare să fie dezvoltate în interiorul UE; consideră 
că tehnologiile utilizate de furnizorii de învățământ public sau achiziționate din bani 
publici ar trebui să fie bazate, pe cât posibil, pe tehnologii cu sursă deschisă, respectând 
pe deplin legislația aplicabilă, inclusiv 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;

8. solicită ca datele utilizate de aplicațiile de AI în sectorul educației să fie accesibile, 
interoperabile și de înaltă calitate și să fie  comunicate autorităților publice competente 
într-un mod standardizat și respectând  legislația privind drepturile de autor și secretele 
comerciale, astfel încât datele să poată fi utilizate, în conformitate cu normele europene 
privind protecția datelor și viața privată, precum și cu standardele etice, democratice și 
în materie de transparență, în elaborarea programelor de învățământ și a practicilor 
pedagogice (în special atunci când aceste servicii sunt achiziționate din bani publici sau 
sunt oferite gratuit furnizorilor de învățământ public, având în vedere că educația este 
un bun comun); invită Comisia să asigure un acces echitabil al tuturor companiilor la 
date, în particular IMM-uri și companii culturale și creative, care joacă un rol esențial în 
sprijinirea coeziunii sociale și a diversității culturale în Europa, precum și a valorilor 
democratice;

9. subliniază importanța elaborării de orientări referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziții publice pentru astfel de servicii și aplicații în sectorul public, inclusiv pentru 
furnizorii de servicii de învățământ, cu scopul de asigura obiectivele educaționale 
relevante, libertatea de alegere a consumatorilor, condiții de concurență egale și 
echitabile pentru furnizorii de soluții de IA și respectarea drepturilor fundamentale; 
subliniază necesitatea ca achizitorii publici să ia în considerare criterii specifice legate 
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de obiectivele educaționale relevante, cum ar fi nediscriminarea, drepturile 
fundamentale, diversitatea, cele mai înalte standarde de protecție a vieții private și a 
datelor, accesibilitatea pentru cursanții cu nevoi speciale, durabilitatea mediului și, în 
special, atunci când achiziționează servicii pentru furnizorii de învățământ public, 
implicarea tuturor celor care participă la procesul educațional; subliniază necesitatea de 
a consolida piața oferindu-le IMM-urilor posibilitatea de a participa la procedurile de 
achiziții pentru aplicațiile de IA, cu scopul de a asigura implicarea întreprinderilor 
tehnologice de toate dimensiunile în acest sector și a garanta, astfel reziliența și 
concurența;

10. subliniază lipsa de fiabilitate a mijloacelor automatizate actuale de eliminare a 
conținutului ilegal din platformele online pe care este partajat conținut audiovizual, ceea 
ce poate duce la eliminarea din greșeală a conținutului legitim; observă că nici Directiva 
privind comerțul electronic, nici Directiva revizuită a serviciilor mass-media 
audiovizuale privind platformele de partajare a materialelor video nu impune o obligație 
generală de monitorizare; reamintește, în acest sens, că, în conformitate cu articolul 15 
din Directiva privind comerțul electronic, nu trebuie să existe măsuri de monitorizare 
generală, iar monitorizarea unor anumite tipuri de conținut în cazul serviciilor 
audiovizuale trebuie să respecte excepțiile prevăzute în legislația europeană; reamintește 
cerințele principale pentru aplicațiile de IA, cum ar fi răspunderea, inclusiv structurile 
de revizuire în cadrul proceselor comerciale, și raportarea efectelor negative; subliniază 
că transparența ar trebui să includă, de asemenea, trasabilitatea sistemelor relevante și 
posibilitatea de a le explica; reamintește că aplicațiile de IA trebuie să respecte 
protocoale de siguranță interne și externe, care ar trebui să fie precise și solide din punct 
de vedere tehnic; aceste condiții ar trebui să se aplice, în egală măsură, situațiilor de 
funcționare normală, situațiilor necunoscute și celor imprevizibile;

11. solicită ca algoritmii de recomandare și marketingul personalizat de pe platformele 
audiovizuale, inclusiv platformele de streaming video, platformele de știri și platformele 
care difuzează conținut cultural și creativ, să poată fi explicați, în măsura în care acest 
lucru este posibil din punct de vedere tehnic, pentru a le oferi consumatorilor informații 
exacte și cuprinzătoare cu privire la aceste procese și conținuturi și pentru a asigura 
faptul că serviciile personalizate nu sunt discriminatorii și respectă Regulamentul 
privind platformele pentru întreprinderi și Directiva omnibus „Noile avantaje pentru 
consumatori”, adoptate recent; subliniază necesitatea de a garanta și a pune în aplicare 
în mod corespunzător dreptul utilizatorilor de a renunța la serviciile recomandate și 
personalizate; subliniază, în acest sens, că utilizatorilor ar trebui să li se ofere o 
descriere care să permită înțelegerea adecvată și în termeni generali a funcțiilor în 
cauză, în special cu privire la datele utilizate, scopul algoritmului, personalizare și 
rezultatele sale, în conformitate cu principiile explicabilității și echității; solicită să fie 
elaborate mecanisme de monitorizare a respectării drepturilor consumatorilor de a-și da 
consimțământul în cunoștință de cauză și de a dispune de libertatea de alegere atunci 
când își pun la dispoziție datele;

12. observă că utilizarea IA în procedurile de control vamal ar putea contribui la eforturile 
de prevenire a traficului ilicit cu obiecte din patrimoniul cultural, îndeosebi pentru a 
completa sistemele care le permit autorităților vamale să-și axeze eforturile și resursele 
pe obiectele care prezintă riscul cel mai ridicat;
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13. subliniază că consumatorii trebuie să fie informați atunci când interacționează cu un 
proces decizional automatizat, iar opțiunile și acțiunile consumatorilor nu trebuie 
limitate; subliniază că trebuie combătută utilizarea mecanismelor bazate pe IA pentru 
monitorizarea comercială a consumatorilor, chiar dacă este vorba despre „servicii 
gratuite”, asigurând, în aceste cazuri, respectarea strictă a drepturilor fundamentale și a 
RGPD; subliniază că toate modificările normative trebuie să țină seama de impactul 
asupra consumatorilor vulnerabili;

14. subliniază că introducerea, dezvoltarea și implementarea IA trebuie să le faciliteze 
consumatorilor și cursanților care prezintă o formă de dizabilitate utilizarea de 
instrumente pentru a accesa conținutul audiovizual;

15. subliniază necesitatea perfecționării forței de muncă viitoare; recunoaște utilitatea 
previziunilor care identifică profesiile ce vor fi afectate de tehnologiile digitale, precum 
automatizarea, digitalizarea și IA;

16. subliniază că sistemele IA care sunt dezvoltate, implementate și utilizate în Uniunea 
Europeană, în oricare dintre cele trei sectoare menționate în acest raport, trebuie să 
reflecte diversitatea culturală și multilingvismul UE.
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