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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi sabiedrības interešu jomās un publiskajā sektorā ātri 
ieviest uz MI balstītus produktus un pakalpojumus; uzsver, ka izglītības nozarē šajā 
ieviešanā būtu jāiesaista pedagogi, izglītojamie un plašāka sabiedrība un jāņem vērā 
viņu vajadzības un gaidāmie ieguvumi, lai nodrošinātu, ka MI tiek izmantots 
mērķtiecīgi un ētiski;

2. aicina Komisiju iekļaut izglītības nozari augsta riska MI lietojumu tiesiskajā 
regulējumā, ņemot vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu 
sabiedrības labā, un ņemot vērā to, ka dati par skolēniem, studentiem un citiem 
izglītojamajiem ir ļoti sensitīvi; uzsver, ka būtu jāpārskata MI apmācībai izmantojamās 
datu kopas, lai izvairītos no dzimumu stereotipu un citu aizspriedumu pastiprināšanas;

3. pauž bažas par to, ka skolas un citi publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien atkarīgāki 
no tādiem izglītības tehnoloģiju pakalpojumiem, tostarp MI lietojumiem, ko sniedz tikai 
daži tehnoloģiju uzņēmumi; uzsver, ka tas var radīt nevienlīdzīgu piekļuvi datiem un 
ierobežot konkurenci, samazinot patērētāju izvēli; aicina šos datus darīt zināmus 
attiecīgajām publiskajām iestādēm, lai tos varētu izmantot mācību programmu un 
pedagoģiskās prakses izstrādē (jo īpaši tāpēc, ka šie pakalpojumi tiek pirkti par 
publiskajiem līdzekļiem vai piedāvāti publiskajiem izglītības sniedzējiem bez maksas, 
un tāpēc, ka izglītība ir sabiedrisks labums); 

4. uzsver, cik svarīgi ir izveidot pienācīgu sistēmu šādu pakalpojumu publiskajam 
iepirkumam publiskajam sektoram, tostarp izglītības sniedzējiem, lai nodrošinātu 
patērētāju izvēli un pamattiesību ievērošanu; uzsver, ka publiskajiem pircējiem ir jāņem 
vērā īpaši kritēriji, piemēram, nediskriminācija un datu privātums, un, jo īpaši pērkot 
pakalpojumus publiskajiem izglītības sniedzējiem, ir jāņem vērā pedagogu un 
izglītojamo iesaistīšana; 

5. uzsver, ka pašreizējie automatizētie līdzekļi nelikumīga satura izņemšanai no tiešsaistes 
platformām, kurās tiek kopīgots audiovizuālais saturs, nav uzticami; prasa aizliegt 
vispārējus ierobežojumus un automatizētus satura filtrus;

6. prasa nodrošināt pārredzamību attiecībā uz ieteikumu algoritmiem un personalizētu 
tirgvedību audiovizuālajās platformās, tostarp video straumēšanas platformās un ziņu 
platformās, lai sniegtu patērētājiem ieskatu šajos procesos un nodrošinātu, ka 
individualizētie pakalpojumi nav diskriminējoši; uzsver, ka ir jāgarantē un pienācīgi 
jāīsteno lietotāju tiesības atteikties no ieteiktajiem un individualizētajiem 
pakalpojumiem.


