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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w sektorze edukacji, kultury i 
sektorze audiowizualnym musi odbywać się w pełnym poszanowaniu podstawowych 
praw, wolności i wartości, w tym prywatności, ochrony danych osobowych, 
niedyskryminacji oraz wolności wypowiedzi i informacji, jak zapisano w traktatach UE 
i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje w tym 
względzie białą księgę Komisji w sprawie sztucznej inteligencji i zwraca się do Komisji 
o włączenie sektora edukacji, w zakresie ograniczonym do obszarów stwarzających 
znaczące ryzyko, do przyszłych ram regulacyjnych dotyczących zastosowań sztucznej 
inteligencji związanych z wysokim ryzykiem;

2. przypomina, że sztuczna inteligencja może być przyczyną uprzedzeń, a tym samym 
różnych form dyskryminacji względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne 
lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub 
wszelkie inne opinie, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; w związku z powyższym 
przypomina, że należy zagwarantować prawa wszystkich obywateli i że inicjatywy w 
dziedzinie sztucznej inteligencji nie mogą prowadzić do jakiejkolwiek dyskryminacji;

3. podkreśla, że takie uprzedzenie i dyskryminacja mogą wynikać z już nieobiektywnych 
zbiorów danych odzwierciedlających dyskryminację istniejącą w społeczeństwie; 
podkreśla, że sztuczna inteligencja musi unikać uprzedzeń prowadzących do zakazanej 
dyskryminacji i nie może powielać dyskryminującego postępowania; podkreśla 
potrzebę uwzględnienia tych zagrożeń podczas projektowania technologii sztucznej 
inteligencji, a także znaczenie, jakie ma praca z dostawcami technologii sztucznej 
inteligencji w celu rozwiązania problemu utrzymujących się luk ułatwiających 
dyskryminację, oraz zaleca, by zespoły projektujące i rozwijające sztuczną inteligencję 
odzwierciedlały różnorodność społeczeństwa;

4. odnotowuje, że wykorzystywanie sztucznej inteligencji w edukacji niesie ze sobą wiele 
szans i możliwości, na przykład w ułatwianiu dostępu do informacji, poprawie 
metodologii badań naukowych oraz zrozumieniu sposobu uczenia się przez 
poszczególnych uczniów i zaoferowaniu im zindywidualizowanego podejścia, a 
jednocześnie niesie zagrożenia w zakresie równego dostępu do edukacji, równości 
kształcenia w coraz młodszym wieku, jak również dla grup najbardziej narażonych i 
tradycyjnie mniej uprzywilejowanych; wzywa do zapewnienia wystarczającej 
infrastruktury wymiany danych między aplikacjami sztucznej inteligencji a publicznymi 
jednostkami badawczymi; podkreśla, że równość i włączenie społeczne to podstawowe 
wartości, które należy odpowiednio uwzględnić przy opracowywaniu polityki 
dotyczącej sztucznej inteligencji w edukacji; apeluje o stosowanie sztucznej inteligencji 
w sektorze edukacji tak, by nie powodować dyskryminacji; przypomina o zagrożeniach 
i dyskryminacji, które mogą wynikać z niedawno opracowanych narzędzi sztucznej 
inteligencji wykorzystywanych przy przyjmowaniu do szkół, i wzywa do jak 
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najszybszego ich poprawienia; podkreśla konieczność przeprowadzenia odpowiedniej 
oceny narzędzi opierających się na sztucznej inteligencji stosowanych w sektorze 
edukacji w celu określenia wpływu tych narzędzi na prawa dzieci;

5. uznaje, że wykorzystanie technologii cyfrowych i technologii sztucznej inteligencji 
może pomóc w rozwijaniu coraz skuteczniejszych narzędzi edukacyjnych i prowadzić 
do bardziej integracyjnego społeczeństwa, poprzez przeciwdziałanie tradycyjnym 
formom dyskryminacji, w tym brakowi dostępu do usług, poprzez zapewnienie edukacji 
społecznościom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, osobom z 
niepełnosprawnościami, zgodnie z unijnym aktem w sprawie dostępności, oraz innym 
kategoriom obywateli europejskich, którzy nie mają odpowiedniego dostępu do 
edukacji, oraz poprzez zapewnienie dostępu do odpowiednich możliwości uczenia się;

6. podkreśla, że korzyściami związanymi ze sztuczną inteligencją należy dzielić się ze 
wszystkimi grupami społecznymi, nie pozostawiając nikogo bez pomocy; podkreśla 
konieczność pełnego uwzględniania szczególnych potrzeb najsłabszych grup 
społecznych, takich jak dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze i inne 
grupy zagrożone wykluczeniem; wyraża zaniepokojenie ograniczonym dostępem do 
internetu w niektórych regionach UE oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
niezmiennego podejmowania wysiłków na rzecz poprawy infrastruktury 
telekomunikacyjnej;

7. dostrzega możliwości, jakie sztuczna inteligencja oferuje w sektorze kultury w zakresie 
tworzenia muzyki, sztuki i innych form wyrazu kulturowego; podkreśla, że wolność 
wypowiedzi jest ważną wolnością i wartością, a urozmaicony krajobraz kulturowy ma 
wielką wartość dla społeczeństwa; wzywa Komisję, by pamiętała o tych wartościach 
podczas opracowywania wniosków dotyczących sztucznej inteligencji;

8. z zadowoleniem przyjmuje plan Komisji dotyczący aktualizacji planu działania w 
dziedzinie edukacji cyfrowej, aby uczynić go bardziej ambitnym i zintegrowanym w 
celu dostosowania systemów edukacji do ery cyfrowej, zwłaszcza poprzez lepsze 
wykorzystanie danych i technologii opartych na sztucznej inteligencji; wzywa 
wszystkie zainteresowane strony, zarówno publiczne, jak i prywatne, do ścisłej 
współpracy we wdrażaniu tych reform edukacyjnych;

9. podkreśla potrzebę zwiększenia ogólnej wiedzy w społeczeństwie na wszystkich 
poziomach dotyczącej sztucznej inteligencji, co jest kluczowym elementem 
umożliwiającym społeczeństwu podejmowanie świadomych decyzji i przyczynianie się 
do wzmocnienia odporności naszych społeczeństw; podkreśla, że musi ona również 
obejmować społeczną świadomość zagrożeń w zakresie prywatności i uprzedzeń 
związanych z sztuczną inteligencją; zachęca Komisję i państwa członkowskie do 
uwzględnienia powyższych kwestii w programach edukacyjnych i programach 
wspierających sztukę;

10. podkreśla pilną potrzebę edukowania społeczeństwa na każdym szczeblu w zakresie 
stosowania sztucznej inteligencji, a także wyposażenia wszystkich europejskich 
obywateli, w tym słabszych grup społecznych, w podstawowe umiejętności cyfrowe 
umożliwiające równe szanse społeczne i gospodarcze, a także wskazuje na potrzebę 
posiadania wysokiej jakości programów ICT w systemach edukacyjnych na wszystkich 
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szczeblach; apeluje, by nie lekceważyć przepaści cyfrowej między kobietami i 
mężczyznami oraz by podjąć środki zaradcze w tym zakresie; z zadowoleniem 
przyjmuje zbliżającą się aktualizację programu na rzecz umiejętności, która ma 
zapewnić wszystkim obywatelom możliwość czerpania korzyści z unijnej transformacji 
cyfrowej; podkreśla znaczenie szkolenia nauczycieli i wychowawców w stosowaniu 
sztucznej inteligencji, zwłaszcza w przypadku osób odpowiedzialnych za studentów 
niepełnoletnich; zwraca uwagę, że w sektorze cyfrowym i sektorze technologii nadal 
występuje niedobór wykwalifikowanej kadry; podkreśla znaczenie zróżnicowania tego 
sektora i zachęcania studentów, zwłaszcza kobiet i dziewcząt, do podejmowania 
studiów w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), w 
szczególności w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji, oprócz tych związanych z 
ich aspiracjami zawodowymi; wzywa do zwiększenia zasobów finansowych i 
naukowych w celu motywowania wykwalifikowanych pracowników do pozostania w 
UE oraz w celu przyciągania wykwalifikowanych pracowników z zagranicy; ponadto 
odnotowuje, że istnieje znaczna liczba przedsiębiorstw typu start-up wykorzystujących 
sztuczną inteligencję i opracowujących technologie oparte na sztucznej inteligencji; 
podkreśla, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą wymagać dodatkowego 
wsparcia i szkoleń związanych ze sztuczną inteligencją w celu zapewnienia zgodności z 
regulacjami cyfrowymi i związanymi ze sztuczną inteligencją;

11. przypomina, że sztuczna inteligencja może mieć szczególny wpływ na ochronę danych i 
ochronę prywatności; wskazuje na zasady ustanowione w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
(RODO))1 jako wiążące zasady dotyczące wprowadzenia sztucznej inteligencji do 
użytku; przypomina, że wszystkie zastosowania w dziedzinie sztucznej inteligencji 
muszą być w pełni zgodne z unijnymi przepisami o ochronie danych, a mianowicie z 
RODO i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE (dyrektywa o 
prywatności i łączności elektronicznej)2 (obecnie poddawana przeglądowi);

12. przypomina, że dzieci stanowią grupę szczególnie wrażliwą, która zasługuje na 
szczególną uwagę i ochronę; przypomina, że jeżeli zautomatyzowane, oparte na 
profilowaniu decyzje dotyczące osób fizycznych wywołują skutki prawne lub podobne, 
decyzje te muszą mieć ściśle ograniczony charakter i w każdym wypadku wymagają 
prawa do interwencji człowieka oraz skorzystania z możliwości ich wyjaśnienia na 
mocy przepisów rozporządzenia RODO; podkreśla, że należy tego ściśle przestrzegać, 
zwłaszcza w systemie edukacji, w którym podejmowane są decyzje dotyczące 
przyszłych szans i możliwości; zwraca uwagę, że w niektórych państwach 
członkowskich niewielka grupa przedsiębiorstw prywatnych dominuje w sektorze 
technologii edukacyjnych (EDTech), i uważa, że należy to kontrolować za 
pośrednictwem unijnych reguł konkurencji; zdecydowanie przypomina, że dane 
dotyczące małoletnich są ściśle chronione na mocy rozporządzenia RODO oraz że dane 
dotyczące dzieci mogą być przetwarzane tylko wówczas, gdy są w pełni 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 
4.5.2016, s. 1).
2 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania 
danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i 
łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).
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zanonimizowane lub gdy uzyskano zgodę lub pozwolenie osoby odpowiedzialnej za 
opiekę rodzicielską nad dzieckiem; wzywa do wzmocnienia ochrony i zabezpieczeń w 
sektorze edukacji w odniesieniu do danych dotyczących dzieci; wzywa do 
przekazywania dzieciom i ich rodzicom, w tym za pomocą kampanii uświadamiających 
i informacyjnych, jasnych informacji na temat ewentualnego wykorzystania i 
przetwarzania danych dotyczących dzieci;

13. podkreśla szczególne ryzyko związane z wykorzystaniem zastosowań sztucznej 
inteligencji oferujących funkcję automatycznego rozpoznawania, które obecnie szybko 
się rozwijają; przypomina, że dzieci są publicznością szczególnie wrażliwą; zaleca 
Komisji i państwom członkowskim wprowadzenie zakazu automatycznej identyfikacji 
biometrycznej, takiej jak rozpoznawanie twarzy, do celów edukacyjnych i kulturalnych, 
w lokalach edukacyjnych i kulturalnych, chyba że jest to dozwolone prawem;

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wdrożenia obowiązku przejrzystości i 
możliwości wyjaśnienia automatycznych decyzji indywidualnych opartych na sztucznej 
inteligencji podejmowanych w ramach prerogatyw władzy publicznej oraz do 
stosowania kar w celu egzekwowania takich zobowiązań; wzywa do wdrożenia 
systemów, w których stosuje się domyślnie weryfikację przez człowieka i interwencję 
człowieka, oraz do rzetelnego procesu sądowego, w tym prawa do odwołania i do 
dostępu do środków odwoławczych; przypomina, że jeżeli zautomatyzowane, oparte na 
profilowaniu decyzje dotyczące osób fizycznych wywołują skutki prawne lub podobne, 
decyzje te mają ściśle ograniczony charakter i w każdym wypadku wymagają 
odwołania się do prawa do interwencji człowieka oraz skorzystania z możliwości ich 
wyjaśnienia na mocy przepisów rozporządzenia RODO;

15. wzywa do regularnego przeprowadzania niezależnych audytów w celu sprawdzenia, czy 
wykorzystywane zastosowania sztucznej inteligencji oraz związane z nimi mechanizmy 
kontroli i równowagi są zgodne z określonymi kryteriami, a także wzywa do 
nadzorowania tych audytów przez niezależne i wystarczające organy nadzorujące; 
wzywa do przeprowadzenia specjalnych testów warunków skrajnych w celu wsparcia i 
wzmocnienia przestrzegania przepisów;

16. zwraca uwagę, że sztuczna inteligencja może odgrywać istotną rolę w szybkim 
rozpowszechnianiu dezinformacji; wzywa zatem Komisję do oceny zagrożeń 
związanych z możliwością wykorzystywania sztucznej inteligencji do 
rozpowszechniania fałszywych informacji w otoczeniu cyfrowym, a także do 
przedstawienia propozycji zaleceń dotyczących między innymi przeciwdziałania 
wszelkim zagrożeniom dla wolnych i uczciwych wyborów oraz demokracji stwarzanym 
przez systemy zasilane sztuczną inteligencją; zwraca uwagę, że technika obróbki obrazu 
„deepfake” może być wykorzystywana do manipulowania wyborami, do 
rozpowszechniania dezinformacji i do innych niepożądanych działań; odnotowuje 
ponadto, że doświadczenia immersyjne ułatwiane przez technologie oparte na sztucznej 
inteligencji mogą zostać wykorzystane także przez podmioty działające w złym 
zamiarze; zwraca się do Komisji o przedstawienie zaleceń, w tym ewentualnych 
ograniczeń w tym zakresie, w celu odpowiedniej ochrony przed wykorzystywaniem 
tych technologii do celów niezgodnych z prawem; wzywa również do tego, by ocenić, 
w jaki sposób sztuczna inteligencja mogłaby być wykorzystywana do przeciwdziałania 
dezinformacji; wzywa Komisję, by dopilnowała, aby żadne przyszłe ramy regulacyjne 
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nie prowadziły do cenzury legalnych indywidualnych treści zamieszczanych przez 
użytkowników; przypomina, że krytyczne myślenie oraz zdolność interakcji – przy 
wykorzystaniu umiejętności i z ufnością – w środowisku cyfrowym są obecnie 
potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej;

17. zwraca uwagę, że sztuczna inteligencja jest często wykorzystywana w 
zautomatyzowanych algorytmach podejmowania decyzji w celu rozpowszechniania 
treści i ustalania kolejności, w jakiej są one przedstawiane użytkownikom; podkreśla, że 
te algorytmy to „czarna skrzynka” dla użytkowników; wzywa Komisję do zajęcia się 
sposobem optymalizacji algorytmów moderacji treści pod kątem większego 
zaangażowania ich użytkowników; ponadto wzywa Komisję, by przedstawiła 
propozycje zaleceń mających na celu zwiększenie kontroli użytkowników nad treścią, 
którą widzą, i by domagała się, by zastosowania sztucznej inteligencji i platformy 
internetowe umożliwiły użytkownikom podjęcia decyzji o wyświetleniu treści w sposób 
neutralny, w celu zapewnienia im większej kontroli nad sposobem, w jaki treści są im 
udostępniane, tym możliwości wyboru rankingu odmiennego od ich zwyczajowych 
nawyków użytkowania treści oraz możliwości całkowitej rezygnacji z jakiegokolwiek 
doboru treści;

18. zwraca uwagę na potencjalny negatywny wpływ spersonalizowanych reklam, w 
szczególności reklam ukierunkowanych i behawioralnych, oraz ocen osób fizycznych, 
zwłaszcza nieletnich, bez ich zgody, poprzez ingerowanie w ich życie prywatne, 
stawianie pytań dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych 
wykorzystywanych do personalizacji reklam, oferowania produktów lub usług bądź 
ustalania cen; w związku z tym wzywa Komisję do wprowadzenia rygorystycznych 
ograniczeń dotyczących reklamy ukierunkowanej w oparciu o gromadzenie danych 
osobowych, począwszy od wprowadzenia zakazu reklamy behawioralnej między 
platformami, jednak bez szkody dla MŚP; przypomina, że obecnie dyrektywa o 
prywatności i łączności elektronicznej zezwala jedynie na ukierunkowaną reklamę, pod 
warunkiem wyrażenia zgody na uczestnictwo, gdyż w przeciwnym razie reklama jest 
niezgodna z prawem; apeluje do Komisji, by zakazała stosowania dyskryminujących 
praktyk w zakresie świadczenia usług lub dostaw produktów;

19. podkreśla, że to, co jest nielegalne poza internetem, powinno być nielegalne w 
internecie; zwraca uwagę, że narzędzia opierające się na sztucznej inteligencji mają 
potencjał zwalczania nielegalnych treści w internecie i są już stosowane w tym celu, 
przypomina jednak z mocą w kontekście aktu prawnego o usługach cyfrowych, który 
ma wejść w życie pod koniec tego roku, że narzędzia takie muszą zawsze być zgodne z 
prawami podstawowymi, a zwłaszcza z wolnością wypowiedzi i informacji, i nie 
powinny prowadzić do ogólnego obowiązku monitorowania internetu ani do usuwania 
legalnych treści rozpowszechnianych w celach edukacyjnych, dziennikarskich, 
artystycznych lub badawczych; podkreśla, że podczas moderacji treści algorytmy 
powinny być stosowane wyłącznie jako mechanizm sygnalizujący podlegający 
interwencji człowieka, ponieważ sztuczna inteligencja nie jest w stanie niezawodnie 
odróżniać treści legalnych, nielegalnych i szkodliwych; zwraca uwagę, że w warunkach 
dotyczących korzystania należy zawsze uwzględniać wytyczne wspólnotowe, jak 
również procedurę odwoławczą;

20. zwraca uwagę na korzyści i zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją w zakresie 
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cyberbezpieczeństwa, a także jej potencjał w zwalczaniu cyberprzestępczości, oraz 
podkreśla, że wszelkie rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję muszą być 
odporne na cyberataki, a jednocześnie przestrzegać praw podstawowych UE, zwłaszcza 
w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności; podkreśla znaczenie 
monitorowania bezpiecznego wykorzystywania sztucznej inteligencji oraz potrzebę 
ścisłej współpracy między sektorem publicznym i prywatnym w celu eliminowania 
podatności użytkowników na zagrożenia oraz związanych z tym niebezpieczeństw; 
wzywa Komisję, by oceniła potrzebę skuteczniejszych działań prewencyjnych w 
dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz stosowania środków ograniczających ryzyko w 
tym zakresie;

21. podkreśla, że infrastruktura cyfrowa nowej generacji i zasięg internetu mają strategiczne 
znaczenie dla zapewnienia obywatelom Unii edukacji wspieranej sztuczną inteligencją; 
w świetle kryzysu związanego z COVID-19 wzywa Komisję do opracowania strategii 
na rzecz europejskiej sieci 5G, która zapewni Europie strategiczną odporność i nie 
będzie zależna od technologii państw, które nie podzielają naszych wartości;

22. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania wykorzystywania sztucznej 
inteligencji w dziedzinie konwersji cyfrowej dziedzictwa kulturowego.
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