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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. подчертава, че използването на ИИ в образованието, културата и аудиовизуалния 
сектор трябва да зачита изцяло основните права, свободи и ценности, 
включително неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни, 
недискриминацията и свободата на изразяване и информация, залегнали в 
Договорите на ЕС и в Хартата на основните права на Европейския съюз; 
приветства в това отношение Бялата книга на Комисията относно изкуствения 
интелект и приканва Комисията да включи образователния сектор, ограничен до 
областите, изложени на значителен риск, в регулаторната рамка за високорискови 
приложения на ИИ;

2. припомня, че ИИ може да доведе до изграждане на предубеждения и по този 
начин до различни форми на дискриминация, основана например на пол, раса, 
цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, 
език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към 
национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация; във връзка с това припомня, че правата на всеки човек 
трябва да бъдат гарантирани и че инициативите в областта на ИИ не бива да бъдат 
дискриминационни в каквато и да е форма;

3. подчертава, че такива предубеждения и дискриминация могат да възникнат от 
вече пристрастни набори от данни, които отразяват съществуващата 
дискриминация в обществото; подчертава, че ИИ трябва да избягва 
предубеждения, водещи до забранена дискриминация и не трябва да 
възпроизвежда дискриминационни процеси; подчертава необходимостта тези 
рискове да бъдат взети предвид при разработването на технологии в областта на 
ИИ, както и значението на работата с доставчиците на технологии в областта на 
ИИ за преодоляване на повтарящите се пропуски, които улесняват 
дискриминацията, и препоръчва проектирането на ИИ и разработващите го екипи 
да отразяват многообразието на обществото;

4. отбелязва, че използването на ИИ в образованието носи широк спектър от 
възможности и шансове, например за улесняване на достъпа до информация, 
подобряване на проучвателните методи или да се разбере как учат учениците и да 
им се предложи персонализиране, като в същото време създава рискове по 
отношение на равния достъп до образование и обучение на все по-ранна възраст и 
за уязвимите групи и групите в неравностойно положение още от миналото; 
призовава за достатъчна инфраструктура за обмен на данни между приложенията 
с ИИ и публичните научноизследователски организации; изтъква, че 
справедливостта и приобщаването са основни ценности, които следва да бъдат 
надлежно взети под внимание при разработването на политики за ИИ в областта 
на образованието; призовава за недискриминационно използване на ИИ в сектора 
на образованието; припомня рисковете и дискриминацията, които могат да 
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произтекат от наскоро разработените инструменти на ИИ, използвани за прием в 
учебни заведения, и призовава те да бъдат поправени възможно най-бързо; 
подчертава необходимостта от подходяща оценка на инструментите с ИИ, 
използвани в образователния сектор, за да се установи тяхното въздействие върху 
правата на детето;

5. признава, че използването на цифрови технологии и технологии в областта на ИИ 
може да спомогне за разработването на все по-ефективни образователни 
инструменти и да доведе до по-приобщаващо общество чрез борба с 
традиционните форми на дискриминация, включително липсата на достъп до 
услуги, чрез въвеждане на образование за общностите в неравностойно 
положение, лицата с увреждания в съответствие със Европейския акт за 
достъпността и други категории европейски граждани, които нямат подходящ 
достъп до образование, както и чрез предоставяне на достъп до подходящи 
възможности за учене;

6. подчертава, че ползите от ИИ следва да се споделят с всички части на 
обществото, без никой да бъде изоставен; подчертава необходимостта от цялостно 
отчитане на специфичните потребности на най-уязвимите категории, като децата, 
хората с увреждания, възрастните хора и други групи, изложени на риск от 
изключване; изразява своята загриженост относно ограничената достъпност на 
интернет в някои региони на територията на ЕС и призовава Комисията и 
държавите членки да положат устойчиви усилия за подобряване на 
телекомуникационните инфраструктури;

7. признава възможностите на ИИ в сектора на културата по отношение на 
създаването на музика, изкуство и други форми на културно изразяване; 
подчертава, че свободата на изразяване на мнение е важна свобода и ценност и че 
една културна среда с множество форми на изява има голяма стойност за 
обществото; призовава Комисията да отчита тези ценности при изготвянето на 
своите предложения относно ИИ;

8. приветства плана на Комисията за актуализиране на плана за действие в областта 
на цифровото образование, така че той да стане по-амбициозен и интегриран с 
оглед на подготовката на образователните системи за цифровата ера, по-
специално чрез по-добро използване на данните и основаните на ИИ технологии; 
призовава всички заинтересовани страни, както публични, така и частни, да си 
сътрудничат тясно при осъществяването на тези образователни реформи;

9. подчертава необходимостта да се осигури по-широка обществена осведоменост 
относно ИИ на всички равнища като ключов елемент за предоставяне на 
възможност на обществеността да взема информирани решения и в помощ на 
укрепването на устойчивостта на нашите общества; подчертава, че това трябва да 
включва и обществената осведоменост относно свързаните с ИИ рискове по 
отношение на неприкосновеността на личния живот и предразсъдъците; приканва 
Комисията и държавите членки да включат горепосоченото в образователните 
програми и програми, които подкрепят изкуствата;

10. подчертава неотложната необходимост от образоване на обществеността на 
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всички равнища в използването на ИИ и от предоставяне на всички европейски 
граждани, включително на уязвимите групи, основни цифрови умения, даващи 
възможност за равни социални и икономически възможности, както и 
необходимостта от висококачествени програми на ИКТ в образователните 
системи на всички равнища; призовава да не се подценяват цифровите разлики 
между половете и да се предприемат мерки за тяхното преодоляване; приветства 
предстоящото актуализиране на програмата за умения, насочена към и даваща 
възможност на всички да извличат ползи от цифровата трансформация на ЕС; 
подчертава значението на обучението на учителите и възпитателите за 
използването на ИИ, особено на тези, които отговарят за непълнолетни ученици; 
отбелязва, че в цифровия и технологичния сектор все още има значителен 
недостиг на умения; подчертава, че е важно да се диверсифицира този сектор и да 
се насърчат студентите и учениците, по-специално жените и момичетата, да 
участват в курсове по науки, технологии, инженерство и математика (STEM), по-
специално в областта на роботиката и свързаните с ИИ учебни предмети, в 
допълнение към тези, свързани с техните стремежи за кариерно развитие; 
призовава за повече финансови и научни ресурси за мотивиране на 
квалифицираните лица да останат в ЕС и за привличане от чужбина на хора с 
умения; освен това отбелязва, че съществува значителен брой стартиращи 
предприятия, работещи с ИИ и развиващи технологии в областта на ИИ; 
подчертава, че за малките и средните предприятия (МСП) ще се изисква 
допълнителна подкрепа и обучение, свързано с ИИ, за да могат да спазват 
законодателството в областта на цифровите технологии и ИИ;

11. припомня, че ИИ може да засегне особено защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот; подчертава принципите, установени в 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент 
относно защитата на данните (ОРЗД))1 като задължителни принципи за 
внедряването на ИИ; припомня, че всички приложения на ИИ трябва изцяло да 
спазват правото на Съюза в областта на защитата на данните, а именно ОРЗД и 
Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Директива за 
правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)2 
(понастоящем в процес на преразглеждане);

12. припомня, че децата представляват уязвима част от обществото, която заслужава 
особено внимание и защита; припомня, че автоматизираните решения за 
физически лица въз основа на профилиране, които имат правни или подобни 
последици, трябва да бъдат строго ограничени и за тях винаги да се изисква право 
на човешка намеса и възможност за получаване на обяснение съгласно ОРЗД; 
подчертава, че това следва да се спазва стриктно, особено в образователната 
система, където се вземат решения относно бъдещи шансове и възможности; 

1 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 
такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 
119, 4.5.2016 г., стр. 1).
2 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на 
лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните 
комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) 
(ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).
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отбелязва, че няколко частни дружества доминират в сектора на образователните 
технологии (EdTech) в някои държави членки, и счита, че това следва да бъде 
разгледано внимателно от гледна точка на правилата на ЕС в областта на 
конкуренцията; настоятелно припомня, че данните за непълнолетни лица са 
строго защитени от ОРЗД и че данните на деца могат да бъдат обработвани само 
ако са напълно анонимни или когато е било дадено съгласие или разрешение от 
лицето, носещо родителска отговорност за детето; във връзка с това призовава за 
по-силна защита и гаранции в сектора на образованието, що се отнася до данните 
на децата; призовава за предоставяне на ясна информация на децата и техните 
родители, включително чрез кампании за повишаване на осведомеността и 
информиране, относно евентуалното използване и обработване на данните на 
децата;

13. подчертава специфичните рискове, съществуващи при използването на 
приложения с ИИ за автоматично разпознаване, които в момента се развиват 
бързо; припомня, че децата са особено чувствителна част от обществото; 
препоръчва на Комисията и на държавите членки да забранят автоматизираната 
биометрична идентификация, като например разпознаването на лица с 
образователна и културна цел, в образователни и културни обекти, освен ако 
използването им е разрешено от закона;

14. призовава Комисията и държавите членки да въведат задължение за прозрачност 
и възможност за получаване на обяснение на основаните на ИИ автоматизирани 
индивидуални решения, взети в рамките на прерогативите на публичната власт, и 
да прилагат санкции с цел спазване на тези задължения; призовава за прилагането 
на системи, които по подразбиране използват проверка и намеса от страна на 
човек, и за справедлив процес, включително право на обжалване и достъп до 
средства за правна защита; припомня, че автоматизираните решения за физически 
лица въз основа на профилиране, които имат правни или подобни последици, 
трябва да бъдат строго ограничени и за тях винаги да се изисква право на човешка 
намеса и възможност за получаване на обяснение съгласно ОРЗД;

15. призовава за провеждане на редовни независими одити, за да се провери дали 
използваните приложения на ИИ и свързаните с тях принципи на 
взаимозависимост и взаимоограничаване са в съответствие с определените 
критерии, и за упражняване на надзор от независими и достатъчни надзорни 
органи при тези одити; призовава за специални стрес тестове, за да се подпомогне 
и да се наложи спазването на изискванията;

16. изтъква, че ИИ може да играе главна роля в бързото разпространение на 
дезинформация; призовава Комисията да направи оценка на свързаните с ИИ 
рискове, допринасящи за разпространението на дезинформация в цифровата 
среда, и да предложи, наред с другото, препоръки за действия срещу 
произтичащите от ИИ заплахи за провеждането на свободни и честни избори и за 
демокрацията; отбелязва, че дълбинните фалшификати може да се използват и за 
манипулиране на избори, за разпространение на дезинформация и за други 
нежелани действия; освен това отбелязва, че потапящите изживявания, които се 
улесняват от ИИ, могат да бъдат използвани от злонамерени субекти; изисква от 
Комисията да предложи препоръки, включително евентуални ограничения в това 
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отношение, с цел да се осигури подходяща защита срещу използването на тези 
технологии за незаконни цели; също така призовава за оценка на начина, по който 
ИИ може да се използва за подпомагане на борбата с дезинформацията; призовава 
Комисията да гарантира, че всяка бъдеща регулаторна рамка не води до цензура 
на законно индивидуално съдържание, качено от ползвателите; припомня, че 
критичното мислене и умението за умело и уверено взаимодействие в онлайн 
средата са по-необходими от когато и да било;

17. отбелязва, че ИИ често се използва, за да могат алгоритми за автоматизирано 
вземане на решения да разпространяват и подреждат съдържанието, което се 
показва на потребителите; подчертава, че тези алгоритми са „черна кутия“ за 
потребителите; призовава Комисията да разгледа начините, по които алгоритмите 
за модериране на съдържание са оптимизирани с цел ангажиране на техните 
ползватели; призовава също така Комисията да предложи препоръки за 
увеличаване на контрола от страна на потребителите върху съдържанието, което 
те виждат, и да поиска от приложенията с ИИ и интернет платформите да 
предоставят на потребителите възможност да избират дали да имат съдържание, 
което се показва в неутрален ред, за да им се даде повече контрол върху 
подреждането на съдържанието им, включително възможности за класиране 
извън обичайното им потребление на съдържание, както и за пълен отказ от 
всякакво филтриране на съдържанието;

18. отбелязва потенциалното отрицателно въздействие на персонализираната 
реклама, по-специално на микроцелевите и поведенческите реклами, и на 
оценките на лицата, особено на непълнолетните лица, без тяхно съгласие, чрез 
намеса в личния им живот, като задава въпроси относно събирането и 
използването на данните, използвани за персонализиране на рекламата, 
предлагане на продукти или услуги или ценообразуване; поради това призовава 
Комисията да въведе строги ограничения върху целевата реклама въз основа на 
събирането на лични данни, като се започне с въвеждането на забрана на 
поведенческата реклама между различни платформи, без същевременно да се 
ощетяват МСП; припомня, че понастоящем Директивата за правото на 
неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации позволява целево 
рекламиране единствено при условие на съгласие за участие, в противен случай 
то е незаконно; призовава Комисията да забрани използването на 
дискриминационни практики при предоставянето на услуги или продукти;

19. подчертава, че това, което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн; отбелязва, 
че инструментите на ИИ имат потенциала да се борят срещу незаконното 
съдържание онлайн и вече се използват за това, но отново набляга, преди 
очаквания в края на тази година Закон за цифровите услуги, че тези инструменти 
трябва винаги да зачитат основните права, особено свободата на изразяване и 
информация, и да не водят до общо задължение за наблюдение на интернет, нито 
до премахване на законни материали, разпространявани с образователни, 
журналистически, артистични или научно-изследователски цели; подчертава, че 
алгоритмите следва да се използват само като механизъм за обозначаване при 
модерирането на съдържание, което подлежи на човешка намеса, тъй като ИИ не 
може надеждно да разграничава законно, незаконно и вредно съдържание; 
отбелязва, че условията за ползване следва винаги да включват общностните 
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насоки, както и процедура за обжалване;

20. отбелязва ползите и рисковете от ИИ по отношение на киберсигурността и 
неговия потенциал за борба с кибепрестъпността и подчертава необходимостта 
всички решения в областта на ИИ да бъдат устойчиви на кибератаки, като 
същевременно зачитат основните права на ЕС, по-специално защитата на личните 
данни и неприкосновеността на личния живот; подчертава важността на 
мониторинга на безопасното използване на ИИ и необходимостта от тясно 
сътрудничество между публичния и частния сектор с цел противодействие на 
уязвимостта на ползвателите и на опасностите, възникващи в тази връзка; 
призовава Комисията да направи оценка на необходимостта от по-добра 
превенция по отношение на киберсигурността и мерките за смекчаване на 
свързаните с нея рискове;

21. подчертава, че цифровата инфраструктура и интернет покритието от следващо 
поколение са от стратегическо значение за предоставянето на основаващо се на 
ИИ образование на европейските граждани; в контекста на кризата, предизвикана 
от COVID-19, призовава Комисията да изготви стратегия за европейска 5G мрежа, 
която да гарантира стратегическата устойчивост на Европа и да не зависи от 
технологии от държави, които не споделят нашите ценности;

22. призовава Комисията и държавите членки да подкрепят употребата на ИИ в 
областта на цифровизираното културно наследство.
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