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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį intelektą švietimo, kultūros ir audiovizualiniame 
sektoriuose turi būti visapusiškai gerbiamos pagrindinės teisės, laisvės ir vertybės, 
įskaitant privatumą, asmens duomenų apsaugą, nediskriminavimą ir saviraiškos bei 
informacijos laisvę, kaip įtvirtinta ES Sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje; šiuo atžvilgiu palankiai vertina Komisijos baltąją knygą dėl dirbtinio 
intelekto ir ragina Komisiją įtraukti švietimo sektorių, apsiribojant didelės rizikos 
sritimis, į būsimą didelės rizikos dirbtinio intelekto taikomosioms programoms skirtą 
reguliavimo sistemą;

2. primena, kad dirbtinis intelektas gali lemti šališkumą, taigi ir įvairių formų 
diskriminaciją, pvz., diskriminaciją dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės 
kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, 
priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar 
seksualinės orientacijos; atsižvelgdamas į tai, primena, kad turi būti užtikrintos 
kiekvieno asmens teisės ir kad dirbtinio intelekto iniciatyvos neturi lemti jokios formos 
diskriminacijos;

3. pabrėžia, kad toks šališkumas ir diskriminacija gali atsirasti dėl jau šališkų duomenų 
rinkinių, atspindinčių esamą diskriminaciją visuomenėje; pabrėžia, kad dirbtinis 
intelektas turi vengti šališkumo, dėl kurio atsiranda draudžiama diskriminacija, ir neturi 
atkartoti diskriminacijos procesų; pabrėžia, kad kuriant dirbtinio intelekto technologijas 
reikia atsižvelgti į šią riziką, taip pat pabrėžia, kad svarbu bendradarbiauti su dirbtinio 
intelekto technologijų teikėjais siekiant pašalinti vis dar išliekančias spragas, dėl kurių 
sudaromos palankesnės sąlygos diskriminacijai, ir rekomenduoja, kad dirbtinio intelekto 
kūrimo ir plėtojimo grupėse būtų atspindėta visuomenės įvairovė;

4. pažymi, kad dirbtinio intelekto naudojimas švietimo srityje suteikia daug įvairių 
galimybių, pvz., galimybę palengvinti prieigą prie informacijos, patobulinti mokslinių 
tyrimų metodus arba suprasti, kaip mokiniai mokosi, ir pasiūlyti jiems specialiai 
pritaikytas paslaugas, tačiau kartu kelia pavojų vienodoms galimybėms įgyti 
išsilavinimą ir mokymosi lygybei, kalbant apie vis jaunesnio amžiaus vaikus ir 
pažeidžiamas ir istoriškai nepalankioje padėtyje esančias grupes; ragina sukurti 
pakankamą dirbtinio intelekto taikomųjų programų ir viešųjų mokslinių tyrimų subjektų 
dalijimosi duomenimis infrastruktūrą; atkreipia dėmesį į tai, kad lygybė ir įtrauktis yra 
pagrindinės vertybės, į kurias reikėtų tinkamai atsižvelgti rengiant dirbtinio intelekto 
politikos strategijas švietimo srityje; ragina švietimo sektoriuje dirbtinį intelektą naudoti 
nediskriminuojant; primena apie riziką ir diskriminaciją, kurios gali atsirasti dėl 
neseniai sukurtų dirbtinio intelekto priemonių, naudojamų priėmimo į mokyklas tikslais, 
ir ragina jas nedelsiant ištaisyti; pabrėžia, kad reikia tinkamai įvertinti švietimo 
sektoriuje naudojamas dirbtinio intelekto priemones, siekiant nustatyti šių priemonių 
poveikį vaikų teisėms;

5. pripažįsta, kad skaitmeninių ir dirbtinio intelekto technologijų naudojimas gali padėti 
plėtoti vis veiksmingesnes švietimo priemones ir prisidėti prie įtraukesnės visuomenės 
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kūrimo, kovojant su tradicinių formų diskriminacija, įskaitant prieigos prie paslaugų 
trūkumą, užtikrinant prieigą prie švietimo nepalankioje padėtyje esančioms 
bendruomenėms, neįgaliesiems, kaip numatyta pagal ES prieinamumo aktą, ir kitų 
kategorijų Europos Sąjungos piliečiams, neturintiems tinkamų galimybių gauti 
išsilavinimą, ir suteikiant galimybę naudotis tinkamomis mokymosi galimybėmis;

6. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto nauda turėtų būti dalijamasi su visų visuomenės dalių 
atstovais, nė vieno nepaliekant nuošalyje; pabrėžia, kad reikia visapusiškai atsižvelgti į 
konkrečius pažeidžiamiausioms grupėms priklausančių asmenų, pvz., vaikų, neįgaliųjų, 
pagyvenusių žmonių ir kitų grupių, kurioms gresia atskirtis, poreikius; reiškia 
susirūpinimą dėl riboto interneto prieinamumo kai kuriuose ES regionuose ir ragina 
Komisiją ir valstybes nares dėti ilgalaikes pastangas siekiant pagerinti telekomunikacijų 
infrastruktūrą;

7. pripažįsta dirbtinio intelekto galimybes kultūros sektoriuje kurti muziką, meną ir kitą 
kultūros raišką; pabrėžia, kad saviraiškos laisvė yra svarbi laisvė ir vertybė, o 
daugialypis kultūrinis kraštovaizdis yra labai vertingas visuomenei; ragina Komisiją 
rengiant pasiūlymus dėl dirbtinio intelekto atsižvelgti į šias vertybes;

8. palankiai vertina Komisijos planą atnaujinti Skaitmeninio švietimo veiksmų planą 
siekiant, kad jis būtų platesnių užmojų ir geriau integruotas, ir taip užtikrinti, kad 
švietimo sistemos būtų pritaikytos skaitmeniniam amžiui, visų pirma geriau 
panaudojant duomenis ir dirbtiniu intelektu grindžiamas technologijas; ragina visus 
viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotuosius subjektus glaudžiai bendradarbiauti 
įgyvendinant šias švietimo reformas;

9. pabrėžia, kad reikia užtikrinti platesnį visuomenės informuotumą apie dirbtinį intelektą 
visais lygmenimis, nes tai yra pagrindinis elementas, leidžiantis visuomenei priimti 
informacija pagrįstus sprendimus ir padedantis stiprinti mūsų visuomenės atsparumą; 
pabrėžia, kad tai taip pat turi apimti visuomenės informuotumą apie riziką dėl 
privatumo ir šališkumo, kiek tai susiję su dirbtiniu intelektu; ragina Komisiją ir 
valstybes nares pirmiau minėtus dalykus įtraukti į švietimo programas ir programas, 
kuriomis remiami menai;

10. pabrėžia, kad reikia skubiai visais lygmenimis šviesti visuomenę dirbtinio intelekto 
naudojimo klausimais ir suteikti visiems Europos Sąjungos piliečiams, įskaitant 
pažeidžiamas grupes, pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, užtikrinančius vienodas 
socialines ir ekonomines galimybes, taip pat tai, kad būtinos aukštos kokybės IRT 
programos visų lygmenų švietimo sistemose; ragina tinkamai įvertinti lyčių skaitmeninę 
nelygybę ir imtis priemonių jai panaikinti; palankiai vertina būsimą Įgūdžių 
darbotvarkės atnaujinimą siekiant, kad ES skaitmeninė transformacija būtų naudinga 
visiems; pabrėžia, kad svarbu mokyti mokytojus ir pedagogus naudotis dirbtiniu 
intelektu, ypač tuos, kurie atsakingi už nepilnamečius mokinius; pažymi, kad 
skaitmeniniame ir technologijų sektoriuose vis dar labai trūksta įgūdžių; pabrėžia, kad 
svarbu įvairinti šį sektorių ir skatinti mokinius, ypač moteris ir mergaites, rinktis 
mokytis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (angl. STEM) dalykus, 
ypač susijusius su robotika ir su dirbtiniu intelektu, greta dalykų, susijusių su jų karjeros 
siekiais; ragina skirti daugiau finansinių ir mokslinių išteklių, kad kvalifikuoti žmonės 
būtų motyvuoti likti ES ir būtų pritraukta įgūdžių turinčių asmenų iš užsienio; be to, 
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pažymi, kad esama daug startuolių, dirbančių dirbtinio intelekto srityje ir kuriančių 
dirbtinio intelekto technologijas; pabrėžia, kad mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
(MVĮ) reikės papildomos paramos ir su dirbtiniu intelektu susijusių mokymų, kad jos 
galėtų užtikrinti atitiktį skaitmeninio ir su dirbtiniu intelektu susijusio reglamentavimo 
nuostatoms;

11. primena, kad dirbtinis intelektas gali daryti ypač didelį poveikį duomenų apsaugai ir 
privatumui; pabrėžia, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)1 nustatyti principai yra privalomi dirbtinio 
intelekto diegimo principai; primena, kad visos dirbtinio intelekto taikomosios 
programos turi visapusiškai atitikti Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus, t. y. 
Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/58/EB (E. privatumo direktyva)2 (šiuo metu ši direktyva persvarstoma);

12. primena, kad vaikai yra pažeidžiama visuomenės grupė, kuriai turi būti skiriamas 
ypatingas dėmesys ir apsauga; primena, kad automatizuoti sprendimai dėl fizinių 
asmenų, pagrįsti profiliavimu, kai jie turi teisinį ar panašų poveikį, turi būti griežtai 
ribojami ir turi būti visada reikalaujama užtikrinti teisę į žmogaus įsikišimą ir 
paaiškinamumą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą; pabrėžia, kad to turėtų 
būti griežtai laikomasi, ypač švietimo sistemoje, kur priimami sprendimai dėl ateities 
galimybių; pažymi, kad kai kuriose valstybėse narėse švietimo technologijų („EdTech“) 
sektoriuje dominuoja kelios privačios įmonės, ir mano, kad tai turėtų būti tikrinama 
taikant ES konkurencijos taisykles; tvirtai primena, kad nepilnamečių duomenys 
griežtai saugomi pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kad vaikų duomenys 
gali būti tvarkomi tik visiškai anonimiškai arba gavus vaiko atžvilgiu tėvų pareigas 
turinčio asmens sutikimą ar leidimą; todėl ragina užtikrinti didesnę apsaugą ir apsaugos 
priemones švietimo sektoriuje, kai tai susiję su vaikų duomenimis; ragina vaikams ir jų 
tėvams teikti aiškią informaciją apie galimą vaikų duomenų naudojimą ir tvarkymą, be 
kita ko, rengiant sąmoningumo didinimo ir informavimo kampanijas;

13. pabrėžia konkrečią riziką, kylančią naudojant dirbtiniu intelektu grindžiamas 
automatinio atpažinimo taikomąsias programas, kurios šiuo metu sparčiai vystomos; 
primena, kad vaikai yra ypač jautri visuomenės grupė; rekomenduoja Komisijai ir 
valstybėms narėms uždrausti automatinį biometrinių duomenų identifikavimą, pvz., 
veido atpažinimą švietimo ir kultūros tikslais, vykdomą švietimo ir kultūros paskirties 
patalpose, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal teisės aktus;

14. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti dirbtiniu intelektu grindžiamų 
automatizuotų individualių sprendimų, priimamų naudojantis viešosios valdžios 
prerogatyvomis, skaidrumo ir paaiškinimo prievolę ir taikyti sankcijas, kad būtų 
užtikrintas tokių prievolių vykdymas; ragina įgyvendinti sistemas, pagal kurias 
standartiškai numatomas žmogaus atliekamas tikrinimas ir įsikišimas, ir užtikrinti 
tinkamą procesą, įskaitant teisę pateikti apeliacinį skundą ir galimybę pasinaudoti teisių 

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
2 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir 
privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 
2002 7 31, p. 37).
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gynimo priemonėmis; primena, kad automatizuoti sprendimai dėl fizinių asmenų, 
pagrįsti profiliavimu, kai jie turi teisinį ar panašų poveikį, turi būti griežtai ribojami ir 
turi būti visada reikalaujama užtikrinti teisę į žmogaus įsikišimą ir paaiškinamumą pagal 
Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;

15. ragina reguliariai atlikti nepriklausomus auditus siekiant patikrinti, ar naudojamos 
dirbtinio intelekto taikomosios programos ir ar susijusi stabdžių ir atsvarų sistema 
atitinka nustatytus kriterijus, ir ragina, kad šiuos auditus prižiūrėtų nepriklausomos ir 
pakankamos priežiūros institucijos; ragina atlikti specialų testavimą nepalankiausiomis 
sąlygomis siekiant padėti laikytis reikalavimų ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad dirbtinis intelektas gali atlikti svarbų vaidmenį sparčiai 
skleidžiant dezinformaciją; todėl ragina Komisiją įvertinti riziką, kurią kelia dirbtinis 
intelektas, padėdamas skleisti dezinformaciją skaitmeninėje aplinkoje, ir pasiūlyti 
rekomendacijas, be kita ko, dėl veiksmų prieš bet kokias dirbtiniu intelektu grindžiamas 
grėsmes laisviems ir sąžiningiems rinkimams ir demokratijai; pažymi, kad sintetinė 
vaizdakaita gali būti naudojama manipuliuojant rinkimais, skleidžiant dezinformaciją ir 
vykdant kitus nepageidaujamus veiksmus; be to, pažymi, kad piktavališki subjektai gali 
pasinaudoti imersijos potyriu, kurį suteikia dirbtinis intelektas; prašo Komisijos 
pasiūlyti rekomendacijų, įskaitant galimus šios srities apribojimus, siekiant tinkamai 
apsisaugoti nuo šių technologijų naudojimo neteisėtais tikslais; taip pat ragina įvertinti, 
kaip dirbtinis intelektas galėtų būti naudojamas kovojant su dezinformacija; ragina 
Komisiją užtikrinti, kad bet kokia būsima reglamentavimo sistema nelemtų naudotojų 
įkelto teisėto individualaus turinio cenzūros; primena, kad labiau nei bet kada interneto 
aplinkoje reikalingas kritinis mąstymas ir gebėjimas veikti, pasitelkiant įgūdžius ir 
pasitikėjimą;

17. pažymi, kad dirbtinis intelektas dažnai naudojamas siekiant sudaryti sąlygas 
automatizuotiems sprendimų priėmimo algoritmams platinti ir tvarkyti naudotojams 
rodomą turinį; pabrėžia, kad šie algoritmai naudotojams atlieka vadinamosios juodosios 
dėžės funkciją; ragina Komisiją išnagrinėti būdus, kuriais turinio moderavimo 
algoritmai būtų optimizuojami siekiant užtikrinti naudotojų dalyvavimą; taip pat ragina 
Komisiją pasiūlyti rekomendacijų, kaip padidinti naudotojų vykdomą jų matomo turinio 
kontrolę, ir prašyti užtikrinti, kad dirbtinio intelekto taikomosios programos ir interneto 
platformos suteiktų naudotojams galimybę pasirinkti, kad turinys būtų rodomas 
neutralia eilės tvarka, kad jie galėtų geriau kontroliuoti, kaip reitinguojamas jiems 
rodomas turinys, įskaitant galimybes reitinguoti ne pagal įprastus turinio vartojimo 
įpročius ir visiškai atsisakyti bet kokio turinio kuravimo;

18. atkreipia dėmesį į galimą neigiamą prie individualių poreikių pritaikytos reklamos, visų 
pirma itin tikslios ir vartotojų elgesiu grindžiamos reklamos, ir asmenų, ypač 
nepilnamečių, vertinimo neturint jų sutikimo poveikį, kadangi taip kišamasi į asmenų 
privatų gyvenimą ir užduodami klausimai, siekiant rinkti ir naudoti duomenis, kad būtų 
galima pritaikyti reklamą prie individualių poreikių, siūlyti produktus ar paslaugas arba 
nustatyti kainas; todėl ragina Komisiją nustatyti griežtus apribojimus tikslinei reklamai, 
grindžiamai asmens duomenų rinkimu, pirmiausia uždraudžiant tarpplatforminiu mastu 
naudojamą elgesiu grindžiamą reklamą, nepakenkiant MVĮ; primena, kad šiuo metu 
pagal E. privatumo direktyvą tikslinė reklama leidžiama tik tuo atveju, jei duodamas 
sutikimas gavus teisę pasirinkti, priešingu atveju ji tampa neteisėta; ragina Komisiją 
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uždrausti diskriminacinę praktiką teikiant paslaugas ar produktus;

19. pabrėžia, kad tai, kas neteisėta realiame gyvenime, yra neteisėta ir internete; pažymi, 
kad dirbtinio intelekto priemonės gali padėti kovoti su neteisėtu turiniu internete ir jau 
naudojamos šiuo tikslu, tačiau, prieš priimant Skaitmeninių paslaugų aktą, kurio 
tikimasi šių metų pabaigoje, primygtinai primena, kad tokiomis priemonėmis visada turi 
būti gerbiamos pagrindinės teisės, ypač saviraiškos ir informacijos laisvė, ir jos neturėtų 
nulemti bendros interneto stebėsenos įpareigojimo arba teisėto turinio, platinamo 
švietimo, žurnalistiniais, kūrybos ar mokslinių tyrimų tikslais, pašalinimo; pabrėžia, kad 
algoritmai turėtų būti naudojami tik kaip žymėjimo mechanizmas vykdant turinio 
moderavimo veiklą prižiūrint žmogui, nes dirbtinis intelektas negali patikimai atskirti 
teisėto, neteisėto ir žalingo turinio; pažymi, kad į bendrąsias sąlygas visada turėtų būti 
įtrauktos Bendrijos gairės ir apeliacijos procedūra;

20. atkreipia dėmesį į dirbtinio intelekto naudą ir riziką kibernetinio saugumo požiūriu ir jo 
potencialą kovoti su kibernetiniais nusikaltimais ir pabrėžia, kad visi dirbtinio intelekto 
sprendimai turi būti atsparūs kibernetiniams išpuoliams, kartu gerbiant ES pagrindines 
teises, ypač saugant asmens duomenis ir privatumą; pabrėžia, kad svarbu stebėti saugų 
dirbtinio intelekto naudojimą ir būtinybę glaudžiai bendradarbiauti viešajam ir 
privačiajam sektoriams, kad būtų kovojama su naudotojų pažeidžiamumu ir su tuo 
susijusiais pavojais; ragina Komisiją įvertinti, ar kibernetinio saugumo srityje reikia 
geresnių prevencijos ir rizikos mažinimo priemonių;

21. pabrėžia, kad naujos kartos skaitmeninė infrastruktūra ir interneto aprėptis yra 
strategiškai svarbios užtikrinant dirbtiniu intelektu pagrįstą Europos Sąjungos piliečių 
švietimą; atsižvelgdamas į COVID-19 krizę, ragina Komisiją parengti strategiją dėl 
Europos 5G ryšio, kuri užtikrintų Europos strateginį atsparumą ir leistų nepriklausyti 
nuo technologijų iš valstybių, kurios nesiremia mūsų vertybėmis;

22. ragina Komisiją ir valstybes nares remti dirbtinio intelekto naudojimą suskaitmeninto 
kultūros paveldo srityje.
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