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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru cultură și 
educație, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că utilizarea IA în educație, cultură și sectorul audiovizual trebuie să respecte 
pe deplin drepturile, libertățile și valorile fundamentale, viața privată, protecția datelor 
cu caracter personal, nediscriminarea și libertatea de exprimare și de informare, 
consacrate în tratatele UE și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; 
salută, în acest sens, Cartea albă a Comisiei privind inteligența artificială și invită 
Comisia să includă sectorul educației - limitându-se la domeniile care implică riscuri 
semnificative - în viitorul cadru de reglementare ce vizează aplicațiile cu grad ridicat de 
risc ale IA;

2. reamintește că IA poate duce la prejudecăți și, prin urmare, la diferite forme de 
discriminare pe motive de gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, trăsături 
genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o 
minoritate națională, proprietate, naștere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală; în 
acest sens, reamintește că trebuie garantate drepturile tuturor și că nu ar trebui să fie 
permise inițiativele în domeniul IA care sunt discriminatorii în orice mod;

3. subliniază că astfel de prejudecăți și forme de discriminare pot apărea din seturile deja 
părtinitoare de date, care reflectă discriminarea existentă în societate; subliniază că IA 
trebuie să evite prejudecăți care conduc la o discriminare interzisă și nu trebuie să 
reproducă procesele de discriminare; subliniază necesitatea de a lua în considerare 
aceste riscuri la conceperea tehnologiilor IA, precum și importanța colaborării cu 
furnizorii de tehnologie IA pentru eliminarea lacunelor persistente care facilitează 
discriminarea și recomandă ca echipele care concep și dezvoltă IA să reflecte 
diversitatea societății;

4. ia act de faptul că utilizarea IA în educație oferă o gamă largă de posibilități și de 
oportunități, de exemplu, pentru a facilita accesul la informații, pentru a îmbunătăți 
metodele de cercetare sau pentru a înțelege modul în care elevii învață și pentru a le 
propune o învățare personalizată, dar că ea prezintă, în același timp, riscuri în ceea ce 
privește accesul egal la educație și învățare la o vârstă din ce în ce mai fragedă și pentru 
persoanele vulnerabile și tradițional dezavantajate; solicită o infrastructură suficientă de 
schimb de date între aplicațiile IA și entitățile publice de cercetare; subliniază că 
echitatea și incluziunea reprezintă valori fundamentale care ar trebui luate în 
considerare în mod corespunzător atunci când se elaborează politici privind IA în 
domeniul educației; solicită utilizarea nediscriminatorie a IA în sectorul educației; 
reamintește riscurile și discriminarea care pot apărea din utilizarea instrumentelor IA 
recent dezvoltate pentru admiterile în școli și solicită să fie rectificate cât mai rapid; 
subliniază că este necesară o evaluare corespunzătoare a instrumentelor bazate pe IA 
utilizate în sectorul educației, pentru a identifica impactul pe care îl au asupra 
drepturilor copiilor;

5. recunoaște că utilizarea tehnologiilor digitale și a IA poate contribui la dezvoltarea unor 
instrumente educaționale din ce în ce mai eficiente și poate conduce la o societate mai 
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favorabilă incluziunii, prin combaterea formelor tradiționale de discriminare, inclusiv 
lipsa accesului la servicii, prin educarea comunităților defavorizate, a persoanelor cu 
dizabilități, în conformitate cu Actul european privind accesibilitatea, precum și a altor 
categorii de cetățeni europeni lipsiți de acces adecvat la educație, și prin furnizarea 
accesului la oportunități de învățare adecvate;

6. subliniază că beneficiile IA ar trebui să fie partajate cu toate segmentele societății, fără a 
lăsa pe nimeni deoparte. subliniază necesitatea de a lua pe deplin în considerare nevoile 
specifice ale grupurilor celor mai vulnerabile, cum ar fi copiii, persoanele cu dizabilități, 
persoanele în vârstă și alte grupuri care se confruntă cu riscul de excluziune; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la accesul limitat la internet în anumite regiuni din UE și invită 
Comisia și statele membre să depună eforturi susținute în vederea îmbunătățirii 
infrastructurilor de telecomunicații;

7. ia în considerare posibilitățile oferite de IA în sectorul cultural pentru dezvoltarea 
muzicii, artei și a altor expresii culturale; subliniază că libertatea de exprimare este o 
libertate și o valoare importantă și că un peisaj cultural plurivalent este extrem de 
valoros pentru societate; invită Comisia să țină cont de aceste valori în elaborarea 
propunerilor sale privind IA;

8. salută planul Comisiei de a actualiza Planul de acțiune pentru a-l face mai ambițios și 
mai integrat, cu scopul de a adapta sistemele educaționale la era digitală, în special 
printr-o mai bună utilizare a datelor și a tehnologiilor bazate pe date și pe IA; invită 
toate părțile interesate, atât publice, cât și private, să coopereze îndeaproape pentru 
punerea în aplicare a acestor reforme educaționale;

9. subliniază necesitatea de a asigura o mai bună informare a publicului cu privire la IA la 
toate nivelurile, ca element esențial care să permită publicului să ia decizii în cunoștință 
de cauză și să contribuie la consolidarea rezilienței societăților noastre; subliniază că 
acest lucru trebuie să includă, de asemenea, sensibilizarea publicului cu privire la 
riscurile legate de viața privată și prejudecățile legate de IA; invită Comisia și statele 
membre să includă cele de mai sus în programele educative și programele care sprijină 
artele;

10. subliniază nevoia urgentă de a educa publicul la fiecare nivel în ceea ce privește 
utilizarea IA și de a le oferi tuturor cetățenilor europeni, inclusiv grupurilor vulnerabile, 
competențe digitale de bază care să le ofere oportunități sociale și economice egale, 
precum și necesitatea de a avea programe TIC de înaltă calitate în sistemele de educație, 
la toate nivelurile; solicită ca disparitatea de gen în domeniul digital să nu fie 
subestimată și să se ia măsuri pentru a o remedia; salută viitoarea actualizare a agendei 
pentru competențe cu obiectivul de a permite tuturor să beneficieze de transformarea 
digitală a Uniunii; subliniază importanța formării profesorilor și educatorilor în 
utilizarea IA, în special a celor responsabili de elevii minori; ia act de faptul că există în 
continuare deficite semnificative de competențe în sectorul digital și în cel tehnologic; 
subliniază importanța diversificării acestui sector și a încurajării studenților, în special a 
femeilor și a fetelor, să se înscrie în cursurile de științe, tehnologie, inginerie și 
matematică (STIM), în special în disciplinele roboticii și IA, în plus față de cele legate 
de aspirațiile lor profesionale; solicită mai multe resurse financiare și științifice pentru a 
motiva persoanele calificate să rămână în UE și pentru a atrage persoanele cu 
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competențe din străinătate; în plus, ia act de faptul că există un număr considerabil de 
întreprinderi nou-înființate care lucrează cu IA și dezvoltă tehnologii bazate pe IA; 
subliniază că întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) vor avea nevoie de sprijin 
suplimentar și de formare în domeniul IA pentru a se conforma reglementărilor digitale 
și celor privind IA;

11. reamintește că mai ales protecția datelor și viața privată pot fi afectate de IA; subliniază 
principiile stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului [Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)]1 ca principii 
obligatorii pentru utilizarea IA; reamintește că toate aplicațiile de IA trebuie să respecte 
pe deplin legislația Uniunii privind protecția datelor, și anume RGPD și Directiva 
2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor electronice)2 (în prezent în curs de revizuire);

12. reamintește faptul că copiii constituie un public vulnerabil, care merită o atenție și o 
protecție deosebită; reamintește că, atunci când au implicații legale sau similare, 
deciziile automatizate cu privire la persoanele fizice, bazate pe crearea de profiluri, 
trebuie să fie strict limitate și necesită întotdeauna dreptul de a obține intervenția umană 
și o explicație, în conformitate cu RGPD; subliniază că această dispoziție ar trebui 
respectată cu strictețe în sistemul educativ atunci când se iau decizii cu privire la șansele 
și oportunitățile viitoare; observă că un număr mic de întreprinderi private domină 
sectorul tehnologiei educaționale în unele state membre și consideră că acest lucru ar 
trebui controlat prin intermediul normelor UE în materie de concurență; reamintește cu 
fermitate că datele privind minorii sunt strict protejate de RGPD, iar datele copiilor pot 
fi prelucrate doar dacă sunt complet anonimizate sau în cazul în care consimțământul a 
fost acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului; solicită, 
prin urmare, mai multă protecție și garanții în sectorul educației, unde se dețin date 
despre copii; solicită să se furnizeze informații clare copiilor și părinților acestora, 
inclusiv prin campanii de sensibilizare și de informare, cu privire la posibila utilizare și 
prelucrare a datelor copiilor;

13. subliniază riscurile specifice existente în utilizarea aplicațiilor de recunoaștere automată 
a IA, care se dezvoltă în prezent în mod rapid; reamintește faptul că copiii reprezintă un 
public deosebit de sensibil; recomandă Comisiei și statelor membre să interzică 
identificarea biometrică automată, cum ar fi recunoașterea facială în scopuri educative și 
culturale, în spații educative și culturale, cu excepția cazului în care utilizarea sa este 
permisă de lege;

14. invită Comisia și statele membre să pună în aplicare obligații de transparență și claritate 
a deciziilor individuale automate bazate pe IA în cadrul prerogativelor autorităților 
publice și să pună în aplicare sancțiuni pentru a asigura respectarea acestor obligații; 
solicită punerea în aplicare a unor sisteme care să utilizeze verificarea și intervenția 

1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, 
p. 1).
2 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).
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umană în mod implicit, precum și respectarea garanțiilor procedurale, inclusiv dreptul la 
o cale de atac și accesul la măsuri reparatorii; reamintește că, atunci când au implicații 
legale sau similare, deciziile automatizate cu privire la persoanele fizice, bazate pe 
crearea de profiluri, trebuie să fie strict limitate și necesită întotdeauna dreptul de a 
obține intervenția umană și o explicație, în conformitate cu RGPD;

15. solicită efectuarea unor audituri independente, pentru a examina în mod regulat dacă 
aplicațiile de IA utilizate și controalele și bilanțurile aferente respectă criterii 
specificate, iar auditurile respective trebuie să fie supravegheate de autorități de 
independente cu competențe suficiente de supraveghere; solicită efectuarea unor teste de 
stres specifice, care să sprijine și să asigure respectarea normelor;

16. subliniază faptul că IA poate juca un rol major în răspândirea rapidă a dezinformării; 
invită Comisia să evalueze riscul ca IA să contribuie la răspândirea dezinformării în 
mediul digital și să propună recomandări, de exemplu de acțiuni îndreptate împotriva 
oricărei amenințări ce folosește IA la adresa alegerilor libere și corecte și a democrației; 
reamintește că falsurile ultrarealiste pot fi utilizate și pentru a manipula alegeri, pentru a 
răspândi știri false și pentru alte acțiuni nedorite; mai constată că experiențele imersive 
facilitate de IA pot fi  exploatate de terți răuvoitori; solicită Comisiei să propună 
recomandări, inclusiv posibile restricții în acest sens, pentru a asigura o protecție 
adecvată împotriva utilizării acestor tehnologii în scopuri ilegale; solicită, de asemenea, 
o evaluare a modului în care IA ar putea fi utilizată pentru a contribui la combaterea 
dezinformării; invită Comisia să se asigure că orice cadru de reglementare viitor nu 
conduce la cenzurarea conținutului individual legal încărcat de utilizatori; reamintește 
că este nevoie mai mult ca oricând de o gândire critică și de capacitatea de a interacționa 
competent și cu încredere în mediul online;

17. ia act de faptul că IA este adesea utilizată pentru a permite algoritmilor de luare 
automată a deciziilor să difuzeze și să organizeze conținutul prezentat utilizatorilor; 
subliniază că acești algoritmi sunt o „cutie neagră” pentru utilizatori; invită Comisia să 
abordeze modalitățile de optimizare a algoritmilor de moderare a conținutului în ceea ce 
privește implicarea utilizatorilor lor; invită, de asemenea, Comisia să propună 
recomandări pentru a extinde controlul utilizatorilor asupra conținutului pe care îl 
afișează și să solicite aplicațiilor și platformelor online de utilizare a IA să le ofere 
utilizatorilor posibilitatea de a alege conținutul afișat într-o ordine neutră, pentru a le 
oferi un control mai mare asupra modului în care conținutul este clasificat, inclusiv 
opțiunile de clasificare în afara obiceiurilor lor obișnuite de consum și pentru a renunța 
complet la orice restrângere a conținutului;

18. ia act de impactul negativ potențial al publicității personalizate, în special al reclamelor 
orientate cu maximă precizie și al celor comportamentale, precum și al evaluărilor 
persoanelor, în special asupra minorilor, ea constituind o imixtiune în viața privată a 
oamenilor, ridicând semne de întrebate în ceea ce privește colectarea și utilizarea datelor 
pentru a personaliza publicitatea cu scopul de a oferi produse sau servicii sau a stabili 
prețuri; invită, prin urmare, Comisia să introducă limitări stricte în ceea ce privește 
publicitatea specifică bazată pe colectarea de date cu caracter personal, începând cu 
introducerea unei interdicții privind publicitatea comportamentală încrucișată, fără a 
afecta IMM-urile; reamintește că, în prezent, Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice permite numai publicitatea specifică, sub rezerva 
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consimțământului prealabil explicit; invită Comisia să interzică practicile 
discriminatorii pentru furnizarea de servicii sau produse;

19. subliniază că ceea ce este ilegal offline trebuie să fie ilegal și online; ia act de faptul că 
instrumentele de IA au potențialul și sunt deja utilizate în scopul de a combate 
conținutul ilegal online, însă reamintește insistent, în perspectiva actului legislativ 
privind serviciile digitale preconizat pentru sfârșitul acestui an, că astfel de instrumente 
trebuie să respecte întotdeauna drepturile fundamentale, în special libertatea de 
exprimare și de informare, și nu ar trebui să ducă la o obligație de monitorizare 
generalizată a internetului și nici la eliminarea materialelor legate diseminate în scopuri 
educative, jurnalistice, artistice sau de cercetare; subliniază că algoritmii ar trebui să fie 
folosiți numai ca mecanism de marcare pentru moderarea conținutului, sub rezerva 
intervenției umane, întrucât IA nu poate face distincția în mod fiabil între conținutul 
legal, cel ilegal și cel dăunător; ia act de faptul că termenii și condițiile ar trebui să 
includă întotdeauna orientările comunitare, precum și procedura de recurs;

20. ia act de beneficiile și riscurile legate de IA în domeniul securității cibernetice, precum 
și potențialul său de a combate criminalitatea informatică și subliniază necesitatea ca 
orice soluție de IA să fie rezilientă în fața atacurilor cibernetice, respectând totodată 
drepturile fundamentale ale UE, în special protecția datelor cu caracter personal și a 
vieții private; evidențiază că folosirea în siguranța a AI trebuie controlată și trebuie să 
existe o strânsă colaborare între sectorul public și cel privat pentru a combate 
vulnerabilitățile și riscurile legate de utilizarea AI; invită Comisia să evalueze 
necesitatea unei prevenții mai bune în domeniul securității cibernetice și măsurile de 
atenuare aferente;

21. subliniază că noua generație de infrastructură digitală și de acoperire internet au o 
importanță strategică pentru oferirea unei educații în materie de IA cetățenilor europeni; 
având în vedere criza provocată de COVID-19, invită Comisia să elaboreze o strategie 
pentru o 5G europeană care să asigure reziliența strategică a Europei și să nu fie 
dependentă de tehnologiile din state care nu împărtășesc valorile noastre;

22. invită Comisia și statele membre să sprijine utilizarea IA în domeniul patrimoniului 
cultural digitalizat.
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