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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciának (MI) az oktatási, kulturális és 
audiovizuális ágazatokban való felhasználása során maradéktalanul tiszteletben kell 
tartani az uniós szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt 
alapvető jogokat, szabadságjogokat és értékeket, beleértve a magánélethez való jogot, a 
személyes adatok védelmét, a megkülönböztetésmentességet és a véleménynyilvánítás 
és a tájékozódás szabadságát; üdvözli e tekintetben a Bizottság mesterséges 
intelligenciáról szóló fehér könyvét, és felkéri a Bizottságot, hogy vonja be az oktatási 
ágazatot – a jelentős kockázatot jelentő területekre korlátozódóan – a magas kockázatú 
MI-alkalmazásokra vonatkozó jövőbeli szabályozási keretbe;

2. emlékeztet arra, hogy az MI előítéletekhez és ezáltal a megkülönböztetés különböző 
formáihoz, így a nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai 
tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti 
kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális 
irányultság alapján történő megkülönböztetéshez vezethet; e tekintetben emlékeztet 
arra, hogy mindenki jogait biztosítani kell, és hogy a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos kezdeményezések semmilyen módon nem lehetnek megkülönböztetőek;

3. hangsúlyozza, hogy ilyen elfogultság és hátrányos megkülönböztetés a társadalomban 
fennálló megkülönböztetést tükröző, már eleve elfogult adathalmazokból eredhet; 
hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciának el kell kerülnie a tiltott hátrányos 
megkülönböztetéshez vezető elfogultságot, és nem reprodukálhatja a megkülönböztetés 
folyamatait; hangsúlyozza, hogy ezeket a kockázatokat figyelembe kell venni az MI-
technológiák tervezésekor, valamint hangsúlyozza az MI-technológiai szolgáltatókkal 
való együttműködés fontosságát a hátrányos megkülönböztetést fokozó tartósan 
jelenlévő joghézagok eltávolítása érdekében, és javasolja, hogy az MI-tervezéssel és -
fejlesztéssel foglalkozó csoportok tükrözzék a társadalom sokszínűségét;

4. megjegyzi, hogy az MI oktatásban való használata számos lehetőséget és alkalmat kínál, 
például az információhoz való hozzáférés megkönnyítésére, a kutatási módszerek 
fejlesztésére vagy a tanulók tanulási módszereinek megértésére és személyre szabott 
lehetőségek kínálására számukra, ugyanakkor egyre fiatalabb korban, illetve a 
kiszolgáltatott és a történelmileg hátrányos helyzetű csoportok számára kockázatot 
jelent az oktatáshoz és a tanuláshoz való egyenlő hozzáférés; megfelelő adatmegosztási 
infrastruktúrát szorgalmaz az MI-alkalmazások és az állami kutatóintézetek között; 
rámutat arra, hogy a méltányosság és a befogadás alapértékek, amelyeket megfelelően 
figyelembe kell venni az MI oktatásban való felhasználására vonatkozó politikák 
kidolgozása során; felszólít a mesterséges intelligencia megkülönböztetésmentes 
használatára az oktatási ágazatban; emlékeztet az iskolai felvételhez használt, 
nemrégiben kifejlesztett Mi-eszközökben rejlő esetleges kockázatokra, és felszólít ezek 
mielőbbi kiigazítására; hangsúlyozza az oktatási ágazatban használt MI-eszközök 
megfelelő értékelésének szükségességét a gyermekek jogaira gyakorolt hatásuk 
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azonosítása érdekében;

5. elismeri, hogy a digitális és az MI-technológiák használata hozzájárulhat az egyre 
hatékonyabb oktatási eszközök kifejlesztéséhez és egy befogadóbb társadalom 
kialakulásához azáltal, hogy szembeszáll a megkülönböztetés hagyományos formáival – 
köztük a szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiányával –, valamint a hátrányos helyzetű 
közösségek, az uniós akadálymentesítési intézkedéscsomaggal összhangban a 
fogyatékossággal élő személyek és az európai polgárok egyéb, az oktatáshoz megfelelő 
hozzáféréssel nem rendelkező kategóriái számára is hozzáférhetővé teszi az oktatást, 
valamint megfelelő tanulási lehetőségeket biztosít;

6. hangsúlyozza, hogy az MI előnyeit a társadalom minden részével meg kell osztani, és 
ebből senkit nem szabad kihagyni; hangsúlyozza, hogy maradéktalanul számba kell 
venni a legkiszolgáltatottabb csoportok – például a gyermekek, a fogyatékossággal élő 
személyek, az idősek, valamint a kirekesztés által veszélyeztetett egyéb csoportok – 
sajátos igényeit; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU egyes régióiban korlátozott az 
internethez való hozzáférés, és felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
tegyenek folyamatos erőfeszítéseket a távközlési infrastruktúrák javítása érdekében;

7. elismeri az MI kulturális ágazatban kibontakoztatható lehetőségeit a zene, 
képzőművészet és egyéb kulturális művek alkotása tekintetében; hangsúlyozza, hogy a 
véleménynyilvánítás szabadsága fontos szabadság és érték, valamint egy sokszínű 
kulturális panoráma nagy értékkel bír a társadalom számára; felhívja a Bizottságot, 
hogy vegye számba ezeket az értékeket a mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
javaslatainak kidolgozása során;

8. üdvözli a Bizottság arra irányuló tervét, hogy a digitális oktatási cselekvési terv még 
ambiciózusabbá és integráltabbá tételéhez oly módon aktualizálja azt, hogy például az 
adatok és az MI-n alapuló technológiák jobb felhasználásával az oktatási rendszerek 
megfeleljenek a digitális kor követelményeinek; felszólítja az összes állami és 
magánszereplőt, hogy szorosan működjenek együtt ezen oktatási reformok 
végrehajtásában;

9. hangsúlyozza, hogy valamennyi szinten biztosítani kell a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos általánosabb lakossági tudatosságot, mivel ez kulcsfontosságú elem ahhoz, 
hogy a nyilvánosság megalapozott döntéseket hozhasson, és segítsen társadalmaink 
ellenálló képességének megerősítésében; hangsúlyozza, hogy ennek magában kell 
foglalnia a nyilvánosságnak a magánélet védelmét és a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos elfogultságokat illető tudatosságát is; felkéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a fentieket építsék be a művészeteket támogató oktatási 
programokba és programokba;

10. hangsúlyozza, hogy a közvéleményt minden szinten sürgősen meg kell tanítani az MI 
használatára, és minden európai polgárt – köztük a kiszolgáltatott csoportokat is – fel 
kell vértezni az egyenlő társadalmi és gazdasági lehetőségeket lehetővé tevő alapvető 
digitális készségekkel, valamint hogy minden szinten magas színvonalú ikt-
programokat kell biztosítani az oktatási rendszerekben; kéri, hogy ne becsüljék alá a 
nemek közötti digitális szakadékot, és hozzanak intézkedéseket annak orvoslására; 
üdvözli a készségfejlesztési program közelgő aktualizálását, melynek célja, hogy 
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mindenki élvezhesse az uniós digitális transzformáció előnyeit; hangsúlyozza a tanárok 
és pedagógusok képzésének fontosságát az MI használata terén, különös tekintettel a 
kiskorú diákokért felelős személyekre; megjegyzi, hogy a digitális és a technológiai 
ágazatban még mindig jelentős a készséghiány; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
diverzifikálják ezt az ágazatot, és arra ösztönözzék a diákokat – különösen a nőket és a 
lányokat –, hogy a karriervágyaikhoz köthető tárgyak mellett válasszanak tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematikai (TTMM) tárgyakat is, különösen a robotikával és 
a mesterséges intelligenciával kapcsolatos témákban; több pénzügyi és tudományos 
erőforrást kér ahhoz, hogy az EU-ban maradásra motiválják a szakképzetteket és 
külföldről szakképzett munkaerőt vonzzanak az EU-ba; megjegyzi továbbá a 
mesterséges intelligenciával dolgozó és az MI-technológiákat fejlesztő induló 
vállalkozások jelentős számát; hangsúlyozza, hogy a kis- és középvállalkozásoknak 
(kkv-k) további támogatásra és mesterséges intelligenciával kapcsolatos képzésre lesz 
szükségük ahhoz, hogy megfeleljenek a digitális és mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos szabályozásnak;

11. emlékeztet arra, hogy az MI különösen az adatvédelem és a magánélet védelme terén 
vet fel kérdéseket; hangsúlyozza az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben (általános adatvédelmi rendelet)1 megállapított elveket mint az MI 
alkalmazására vonatkozó kötelező elveket; emlékeztet arra, hogy a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos valamennyi alkalmazásnak teljes mértékben tiszteletben 
kell tartania az uniós adatvédelmi jogszabályokat, nevezetesen az általános adatvédelmi 
rendeletet és a (jelenleg felülvizsgálat alatt álló) 2002/58/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvet (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv)2;

12. emlékeztet arra, hogy a gyermekek kiszolgáltatott csoportnak számítanak, és különös 
figyelmet és védelmet érdemelnek; emlékeztet arra, hogy szigorúan korlátozni kell a 
természetes személyekről hozott, profilalkotáson alapuló automatizált döntéseket – 
amennyiben jogi vagy hasonló következményekkel járnak –, és az általános adatvédelmi 
rendeletnek megfelelően mindig biztosítaniuk kell az emberi beavatkozáshoz és az 
érthetőséghez való jogot; hangsúlyozza, hogy ezt szigorúan be kell tartani, különösen az 
oktatási rendszerben, ahol jövőbeli esélyekről és lehetőségekről hoznak döntéseket; 
megállapítja, hogy egyes tagállamokban néhány magánvállalat domináns helyzetben 
van az oktatási technológiai ágazatban, és úgy véli, hogy ezt az uniós versenyszabályok 
révén ellenőrizni kell; határozottan emlékeztet arra, hogy az általános adatvédelmi 
rendelet szigorúan védi a kiskorúak adatait, amelyeket csak akkor lehet feldolgozni, ha 
azokat teljesen anonimizálták, vagy ha a gyermek feletti szülői felelősség gyakorlója 
ehhez hozzájárult vagy azt engedélyezte; ezért erősebb védelemre és biztosítékokra 
szólít fel az oktatási ágazatban, ahol a gyermekek adatairól van szó; kéri, hogy többek 
között figyelemfelhívó és tájékoztató kampányok révén nyújtsanak egyértelmű 
tájékoztatást a gyermekek és szüleik számára a gyermekek adatainak lehetséges 
felhasználásáról és feldolgozásáról;

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)(HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban 
a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).
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13. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencián alapuló, jelenleg gyorsan fejlődő 
automatizált felismerési alkalmazások használata rejt bizonyos kockázatokat magában; 
emlékeztet arra, hogy a gyermekek különösen érzékeny csoportot jelentenek; javasolja, 
hogy a Bizottság és a tagállamok tiltsák be az automatizált biometrikus azonosítást, 
például az oktatási és kulturális célú arcfelismerést az oktatási és kulturális 
helyszíneken, kivéve, ha annak használatát a törvény megengedi;

14. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a közhatalom előjogai keretében 
vezessenek be egy, az MI alapján hozott automatizált egyedi döntések átláthatóságára és 
érthetőségére vonatkozó kötelezettséget, valamint szankciókat e kötelezettség 
érvényesítése érdekében; felszólít az emberi ellenőrzést és beavatkozást 
alapértelmezésként alkalmazó rendszerek bevezetésére, valamint a jogszerű eljárásra, 
beleértve a fellebbezési jogot és a jogorvoslathoz való hozzáférést; emlékeztet arra, 
hogy szigorúan korlátozni kell a természetes személyekről hozott, profilalkotáson 
alapuló automatizált döntéseket – amennyiben jogi vagy hasonló következményekkel 
járnak –, és az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően mindig biztosítaniuk kell 
az emberi beavatkozáshoz és az érthetőséghez való jogot;

15. felszólít arra, hogy rendszeresen végezzenek független ellenőrzéseket annak 
megvizsgálása érdekében, hogy a használt AI-alkalmazások, valamint fékek és 
ellensúlyok összhangban vannak-e a meghatározott feltételekkel, és megfelelő független 
felügyeleti hatóság felügyeli-e őket; konkrét stresszteszteket szorgalmaz a megfelelés 
elősegítése és érvényesítése érdekében;

16. rámutat arra, hogy az MI fontos szerepet játszhat a félretájékoztatás gyors terjedésében; 
felhívja a Bizottságot, hogy értékelje az MI azon kockázatait, amelyek segítik a 
félretájékoztatás terjedését a digitális környezetben, és javasoljon ajánlásokat többek 
között az MI-n alapuló, a szabad és tisztességes választásokat és a demokráciát 
fenyegető veszélyekkel szembeni fellépésre; megjegyzi, hogy az ún. „deepfake”-ek 
választások manipulálására, félretájékoztatásra és egyéb rosszindulatú fellépésekre is 
felhasználhatók; megjegyzi továbbá, hogy az MI által megteremtett immerzív 
élményekkel rosszhiszemű szereplők visszaélhetnek; kéri a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot ezzel kapcsolatos ajánlásokra – többek között lehetséges korlátozásokra –, 
hogy megfelelő védelmet nyújtson e technológiák illegális célokra történő 
felhasználásával szemben; kéri továbbá annak értékelését, hogy miként lehetne 
felhasználni a mesterséges intelligenciát a félretájékoztatás elleni küzdelemben; felhívja 
a Bizottságot annak biztosítására, hogy egy jövőbeli szabályozási keret ne vezessen a 
felhasználók által feltöltött, jogszerű egyéni tartalmak cenzúrázásához; emlékeztet arra, 
hogy a kritikus gondolkodásra, és a gyakorlott és magabiztos interakciós képességre 
minden eddiginél nagyobb szükség van az online környezetben;

17. megállapítja, hogy gyakran használnak mesterséges intelligenciát az automatizált 
döntéshozatali algoritmusokban a felhasználók számára megjelenített tartalom 
terjesztéséhez és rendezéséhez; hangsúlyozza, hogy ezek az algoritmusok „fekete 
dobozok” a felhasználók számára; felhívja a Bizottságot, hogy foglalkozzon azzal, hogy 
a tartalommoderálás algoritmusai milyen módon vannak optimalizálva a felhasználóik 
bevonása érdekében; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy javasoljon ajánlásokat a 
felhasználók által megtekintett tartalom feletti ellenőrzés fokozására, és annak lehetővé 
tételére kérje az MI-alkalmazásokat és az internetes platformokat, hogy a felhasználók –  
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a tartalom rangsorolásának módja feletti ellenőrzésük fokozása érdekében – semleges 
sorrendű tartalommegjelenítést választhassanak, beleértve a szokásos 
tartalomfogyasztási szokásaikon kívüli rangsorolási lehetőségeket, valamint a 
tartalomgondozásból való teljes kimaradás lehetőségét;

18. felhívja a figyelmet, hogy a személyre szabott reklámok – különösen a mikrotargetált 
reklámok és viselkedésalapú hirdetések –, valamint az egyének, főként a kiskorúak 
hozzájárulásuk nélküli értékelése az egyének magánéletébe való beavatkozással negatív 
hatásokkal járhatnak, kérdéseket vetve fel a reklámok személyre szabására, a termékek 
vagy szolgáltatások kínálására vagy az ármeghatározásra szolgáló adatok gyűjtésével és 
felhasználásával kapcsolatban; felhívja ezért a Bizottságot, hogy vezessen be szigorú 
korlátozásokat a személyes adatok gyűjtésén alapuló célzott hirdetésekre vonatkozóan, 
a platformok közötti viselkedésalapú hirdetések tilalmával kezdve, a kkv-k károsítása 
nélkül; emlékeztet arra, hogy az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv jelenleg 
csak a részvételi beleegyezéshez kötött célzott reklámot teszi lehetővé, az minden más 
esetben jogellenes; felhívja a Bizottságot, hogy tiltsa meg a megkülönböztető 
gyakorlatok alkalmazását a szolgáltatások vagy termékek nyújtása során;

19. hangsúlyozza, hogy ami jogellenes offline, az online is jogellenes; megjegyzi, hogy az 
MI-eszközök alkalmasak – és már alkalmazásban is vannak – az illegális online 
tartalmak elleni küzdelem céljaira, de a digitális szolgáltatásokról szóló, ez év végére 
várható jogi aktus előtt határozottan emlékeztet arra, hogy ezeknek az eszközöknek 
mindig tiszteletben kell tartaniuk az alapvető jogokat, különösen a véleménynyilvánítás 
és a tájékozódás szabadságát, és nem vezethetnek egy általános internet-megfigyelési 
kötelezettséghez vagy az oktatási, újságírói, művészi vagy kutatási célból terjesztett, 
legális anyagok eltávolításához; hangsúlyozza, hogy a tartalommoderálás során csak 
megjelölési mechanizmusként lehessen használni algoritmusokat, és lehetőséget kell 
biztosítani az emberi beavatkozásra, mivel az MI nem képes megbízhatóan 
megkülönböztetni a legális, illegális és káros tartalmakat; megjegyzi, hogy a szerződési 
feltételeknek mindig tartalmazniuk kell közösségi iránymutatásokat és egy fellebbezési 
eljárást;

20. rámutat az MI kiberbiztonsági előnyeire és kockázataira, illetve a  kiberbűnözés elleni 
küzdelemben kiibontakoztatható lehetőségeire, valamint hangsúlyozza, hogy az uniós 
alapvető jogok – különösen a személyes adatok és a magánélet védelme – tiszteletben 
tartása mellett minden MI-megoldásnak ellenállónak kell lennie a kibertámadásokkal 
szemben; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy figyelemmel kísérjék az MI 
biztonságos használatát, és az állami és magánszektor közötti szoros együttműködés 
szükségességét, hogy meg lehessen szüntetni a felhasználók sebezhetőségeit és az ezzel 
járó veszélyeket; felhívja a Bizottságot, hogy mérje fel, szükség van-e jobb megelőzésre 
a kiberbiztonság és annak mérséklési intézkedései tekintetében;

21. hangsúlyozza, hogy a következő generációs digitális infrastruktúra és internetes 
lefedettség stratégiai jelentőséggel bír a mesterséges intelligencián alapuló oktatás 
európai polgároknak való biztosításához; a Covid19-válság fényében felhívja a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki stratégiát egy olyan európai 5G hálózathoz, amely 
biztosítja Európa stratégiai ellenálló képességét és nem hagyatkozik olyan államokból 
érkező technológiákra, amelyek nem osztják az értékeinket;
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22. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák az MI használatát a 
digitalizált kulturális örökség terén.
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