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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:

1. отбелязва, че Комисията е предложила бързо внедряване на продукти и услуги, 
които се основават на изкуствения интелект в области от обществен интерес и в 
публичния сектор; подчертава, че в сектора на образованието това внедряване 
следва да включва преподавателите, учащите и широката общественост и да 
отчита техните нужди и очакваните ползи, за да се гарантира, че изкуственият 
интелект се използва целенасочено и етично;

2. призовава Комисията да включи сектора на образованието в регулаторната рамка 
за високорискови приложения с изкуствен интелект, като се има предвид 
важността на това да се гарантира, че образованието ще продължи да допринася 
за общественото благо, както и високата степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения интелект, следва да бъдат преразгледани, 
за да се избегне засилването на свързаните с пола стереотипи и други 
пристрастия;

3. изразява своята загриженост във връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на брой технологични дружества; подчертава, че 
това може да доведе до неравен достъп до данни и до ограничаване на 
конкуренцията чрез ограничаване на избора на потребителите; призовава тези 
данни да бъдат споделени със съответните публични органи, така че да могат да 
се използват за разработване на учебни програми и педагогически практики (по-
специално предвид това, че тези услуги се закупуват с публични средства или се 
предлагат безплатно на публични образователни институции, и тъй като 
образованието е общо благо); 

4. подчертава важността на това да се създаде подходяща рамка за обществените 
поръчки за такива услуги за публичния сектор, включително за образователните 
институции, за да се гарантира избор на потребителите и зачитане на основните 
права; подчертава необходимостта публичните купувачи да вземат предвид 
специфични критерии, като недискриминация и неприкосновеност на личните 
данни, по-специално при закупуване на услуги за публични образователни 
институции, участието на преподавателите и учащите се; 

5. подчертава ненадеждността на настоящите автоматизирани средства за 
премахване на незаконното съдържание от онлайн платформите, на които се 
споделя аудио-визуално съдържание; призовава за забрана на повсеместното 
модериране и автоматичните филтри на съдържанието.

6. призовава алгоритмите за препоръки и персонализираният маркетинг на аудио-
визуалните платформи, включително на платформите за видео стрийминг и 



PE648.349v01-00 4/4 PA\1199533BG.docx

BG

новинарските платформи, да бъдат прозрачни, за да се даде представа на 
потребителите за тези процеси и да се гарантира, че персонализираните услуги не 
са дискриминационни; подчертава необходимостта от гарантиране и правилно 
прилагане на правото на потребителите да се откажат от препоръчаните и 
персонализираните услуги.


