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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:

1. ia act de propunerea Comisiei de introducere rapidă a produselor și serviciilor care se 
bazează pe IA în domenii de interes public și în sectorul public; subliniază că, în 
sectorul educației, această introducere ar trebui să implice cadrele didactice, cursanții și 
societatea în sens larg și să ia în considerare nevoile lor și beneficiile preconizate, 
pentru a se asigura că IA este utilizată în mod conștient și etic;

2. invită Comisia să includă sectorul educației în cadrul de reglementare pentru aplicațiile 
de IA cu grad ridicat de risc, având în vedere că este important ca educația să contribuie, 
în continuare, la binele public și dat fiind caracterul deosebit de sensibil al datelor 
referitoare la elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că ar trebui revizuite seturile de 
date utilizate pentru antrenarea IA, cu scopul de a evita consolidarea stereotipurilor de 
gen și a altor prejudecăți;

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că școlile și alți furnizori de servicii publice 
devin din ce în ce mai dependenți de serviciile de tehnologie educațională, inclusiv de 
aplicațiile IA, furnizate de puține întreprinderi tehnologice; subliniază că acest lucru 
poate duce la un acces inegal la date și la limitarea concurenței, restricționând opțiunile 
consumatorilor; solicită ca aceste date să fie comunicate autorităților publice 
competente, astfel încât să poată fi utilizate în elaborarea programelor de învățământ și a 
practicilor pedagogice (în special deoarece aceste servicii sunt achiziționate cu bani 
publici sau sunt oferite gratuit furnizorilor de învățământ public și deoarece educația 
este un bun comun); 

4. subliniază importanța instituirii unui cadru adecvat referitor la atribuirea contractelor de 
achiziții publice pentru astfel de servicii în sectorul public, inclusiv pentru furnizorii de 
servicii de învățământ, cu scopul de asigura libertatea de alegere a consumatorilor și 
respectarea drepturilor fundamentale; subliniază necesitatea ca achizitorii publici să ia 
în considerare criterii specifice, cum ar fi nediscriminarea și confidențialitatea datelor, 
și, în special, atunci când achiziționează servicii pentru furnizorii de educație publică, 
implicarea educatorilor și a cursanților; 

5. subliniază lipsa de fiabilitate a mijloacelor automatizate actuale de eliminare a 
conținutului ilegal din platformele online pe care este partajat conținutul audiovizual; 
solicită interzicerea moderării generalizate și a filtrelor automate de conținut;

6. solicită ca algoritmii de recomandare și marketingul personalizat de pe platformele 
audiovizuale, inclusiv platformele de streaming video și platformele de știri, să fie 
transparenți, pentru a oferi consumatorilor informații cu privire la aceste procese și 
astfel încât serviciile personalizate să nu fie discriminatorii; subliniază necesitatea de a 
garanta și a pune în aplicare în mod corespunzător dreptul utilizatorilor de a renunța la 
serviciile recomandate și personalizate;


