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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za kulturo in 
izobraževanje kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je treba pri uporabi umetne inteligence v izobraževalnem, kulturnem in 
avdiovizualnem sektorju v celoti spoštovati temeljne pravice, svoboščine in vrednote, 
med katere spadajo tudi zasebnost, varstvo osebnih podatkov, nediskriminacija ter 
svoboda izražanja in obveščanja, kot določata Pogodbi EU in Listina Evropske unije o 
temeljnih pravicah; zato pozdravlja belo knjigo o umetni inteligenci, ki jo je predložila 
Komisija, in jo poziva, naj v regulativni okvir za zelo tvegane vrste uporabe umetne 
inteligence vključi tista področja izobraževalnega sektorja, kjer so tveganja velika;

2. želi spomniti, da lahko umetna inteligenca povzroči večjo pristranskost in s tem različne 
oblike diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega 
porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega 
mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali 
spolne usmerjenosti; v zvezi s tem opozarja, da je treba spoštovati pravice vseh in da 
pobude na področju umetne inteligence ne bi smele dopuščati nobene oblike 
diskriminacije;

3. poudarja, da lahko pride do pristranske obravnave in diskriminacije na podlagi 
pristranskih zbirk podatkov, ki so odraz obstoječe diskriminacije v družbi; poudarja, da 
mora umetna inteligenca preprečevati pristranskost, ki vodi v prepovedano 
diskriminacijo, in se primeri diskriminacije ne smejo ponoviti; poudarja, da je treba pri 
zasnovi tehnologij umetne inteligence upoštevati ta tveganja in pomen sodelovanja z 
njenimi ponudniki, če želimo odpraviti večje vrzeli, ki omogočajo diskriminacijo, in 
priporoča, da ekipe, ki sodelujejo pri oblikovanju in razvoju umetne inteligence, 
odražajo raznolikost družbe;

4. ugotavlja, da uporaba umetne inteligence ponuja v izobraževanju številne možnosti in 
priložnosti, recimo lažji dostop do informacij, boljše raziskovalne metode ali 
razumevanje, kako se učenci učijo, da se jim pouk lahko prilagodi, hkrati pa predstavlja 
tveganje, kar zadeva enak dostop do izobraževanja in enake učne možnosti čedalje 
mlajših otrok ter za ranljive in zgodovinsko prikrajšanih skupine; poziva k ustrezni 
infrastrukturi za deljenje podatkov med aplikacijami umetne inteligence in javnimi 
raziskovalnimi ustanovami; poudarja, da sta enakost in vključevanje osrednji vrednoti, 
ki bi ju morali pri oblikovanju politik na področju umetne inteligence v izobraževanju 
ustrezno upoštevati; poziva k nediskriminatorni uporabi umetne inteligence v 
izobraževanju; opozarja na tveganja in diskriminacijo, ki jih lahko povzročijo pred 
kratkim razvita orodja umetne inteligence, ki se uporabljajo za sprejem v šole, ter 
poziva k njihovi čimprejšnji odpravi; poudarja, da je treba orodja umetne inteligence, ki 
se uporabljajo v izobraževalnem sektorju, ustrezno oceniti, da bi opredelili njihov 
učinek na pravice otrok;

5. priznava, da je mogoče z uporabo digitalnih tehnologij in tehnologij umetne inteligence 
razvijati vse učinkovitejša izobraževalna orodja in ustvarjati bolj vključujočo družbo, 
tako da se odpravijo tradicionalne oblike diskriminacije, vključno s pomanjkanjem 
dostopa do storitev, omogoči izobraževanje prikrajšanih skupnosti, invalidov v skladu z 
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aktom EU o dostopnosti in drugih kategorij evropskih državljanov, ki ne morejo 
dostopati do izobraževanja, in se omogoči dostop do ustreznih učnih priložnosti;

6. poudarja, da bi bilo treba koristi umetne inteligence deliti z vsemi deli družbe, da nihče 
ne bo zapostavljen. poudarja, da je treba v celoti upoštevati specifične potrebe najbolj 
ranljivih skupin, kot so otroci, invalidi, starejši in druge skupine, ki jim grozi 
izključenost; izraža zaskrbljenost nad omejeno dostopnostjo interneta v nekaterih 
regijah EU ter poziva Komisijo in države članice, naj si stalno prizadevajo za 
izboljšanje telekomunikacijske infrastrukture;

7. priznava možnosti umetne inteligence v kulturnem sektorju v smislu razvoja 
glasbenega, likovnega in drugega kulturnega izražanja; poudarja, da je svoboda 
izražanja pomembna svoboščina in vrednota ter da je raznolika kulturna krajina zelo 
pomembna za družbo; poziva Komisija, naj to upošteva pri pripravi predlogov o umetni 
inteligenci;

8. pozdravlja načrt Komisije za posodobitev akcijskega načrta za digitalno izobraževanje, 
da bi postal ambicioznejši in bolj celosten, tako da izobraževalne sisteme usposobi za 
digitalno dobo, zlasti z boljšo uporabo podatkov in tehnologije umetne inteligence; 
poziva vse deležnike, tako javne kot zasebne, naj tesno sodelujejo pri izvajanju teh 
izobraževalnih reform;

9. poudarja, da je treba povečati ozaveščenost splošne javnosti o umetni inteligenci na 
vseh ravneh, kar je bistveno za njeno informirano odločanje in krepitev odpornosti naših 
družb; poudarja, da mora to vključevati tudi ozaveščenost javnosti v smislu zasebnosti 
in pristranskosti v zvezi z umetno inteligenco; poziva Komisijo in države članice, naj 
zgoraj omenjeno vključijo v izobraževalne programe in programe, ki podpirajo 
umetnost; 

10. poudarja, da je nujno izobraževati javnost na vseh ravneh o uporabi umetne inteligence 
ter vse evropske državljane, vključno z ranljivimi skupinami, opremiti z osnovnimi 
digitalnimi spretnostmi, ki jim bodo omogočale enake družbene in gospodarske 
priložnosti, ter da je treba imeti visokokakovostne programe informacijske in 
komunikacijske tehnologije v izobraževalnih sistemih na vseh ravneh; opozarja, da ne 
gre podcenjevati digitalnih razlik med spoloma in jih je treba z ukrepi odpraviti; 
pozdravlja prihodnjo posodobitev programa znanj in spretnosti, ki naj bi omogočil, da 
bodo imeli vsi korist od digitalne preobrazbe EU; poudarja, kako pomembno je za 
uporabo umetne inteligence usposobiti učitelje in vzgojitelje, zlasti tiste, ki se ukvarjajo 
z mladoletnimi učenci; ugotavlja, da so znanja in spretnosti v digitalnem in tehnološkem 
sektorju še vedno zelo pomanjkljiva; poudarja, da je potrebna v tem sektorju 
diverzifikacija, in spodbuja študente, zlasti ženske in dekleta, naj se poleg poklicnih 
smeri, za katere so se odločile, vpisujejo v programe znanosti, tehnologije, inženirstva 
in matematike, zlasti predmete, povezane z robotiko in umetno inteligenco; poziva k 
povečanju finančnih in znanstvenih virov, da ne bi v EU ljudi z znanjem in spretnostmi 
le zadržali, ampak jih pritegnili tudi iz tujine; poleg tega ugotavlja, da mnoga zagonska 
podjetja delajo z umetno inteligenco in razvijajo tehnologije umetne inteligence; 
poudarja, da bodo mala in srednja podjetja potrebovala dodatno podporo in 
usposabljanje na področju umetne inteligence, če bodo želela izpolnjevati predpise na 
tem področju;
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11. opozarja, da lahko umetna inteligenca še posebej vpliva na varstvo podatkov in 
zasebnost; poudarja načela, ki jih določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta (splošna uredba o varstvu podatkov)1 kot zavezujoča načela za 
uvedbo umetne inteligence; opozarja, da je treba pri vseh načinih uporabe umetne 
inteligence dosledno spoštovati zakonodajo Unije na področju varstva podatkov, in sicer 
splošno uredbo o varstvu podatkov in Direktivo (ES) 2002/58 Evropskega parlamenta in 
Sveta (direktivo o e-zasebnosti)2 (ki se trenutno pregleduje); 

12. želi spomniti, da so otroci ranljiva javnost, ki si zasluži posebno pozornost in zaščito; 
opozarja, da so avtomatizirane odločitve o fizičnih osebah, ki temeljijo na profiliranju, 
če imajo pravne ali podobne učinke, strogo omejene in da je v skladu s splošno uredbo o 
varstvu podatkov vedno potrebna pravica do človeškega posredovanja in razložljivosti; 
opozarja, da je treba to strogo upoštevati, še posebej v izobraževalnem sistemu, kjer se 
sprejemajo odločitve o prihodnjih možnostih in priložnostih; ugotavlja, da v nekaterih 
državah članicah nad sektorjem izobraževalne tehnologije prevladuje nekaj zasebnih 
podjetij, in meni, da bi bilo treba to preučiti na podlagi pravil EU o konkurenci; odločno 
opozarja, da so podatki mladoletnikov po splošni uredbi o varstvu pod strogim 
nadzorom in jih je mogoče obdelati le, če so povsem anonimizirani ali če je v to privolil 
ali to dovolil nosilec starševske odgovornosti za otroka; zato poziva k boljšemu varstvu 
in zaščiti podatkov otrok v izobraževalnem sektorju; poziva, naj se otrokom in njihovim 
staršem zagotovijo jasne informacije o morebitni uporabi in obdelavi podatkov otrok, 
tudi s kampanjami ozaveščanja in obveščanja;

13. poudarja posebna tveganja pri uporabi aplikacij umetne inteligence za samodejno 
prepoznavanje, ki se trenutno hitro razvijajo; opozarja, da so otroci posebej občutljiva 
javnost; priporoča, naj Komisija in države članice prepovejo samodejno biometrično 
identifikacijo, kot je prepoznavanje obrazov za izobraževalne in kulturne namene v 
izobraževalnih in kulturnih ustanovah, razen če je uporaba po zakonu dovoljena;

14. poziva Komisijo in države članice, naj določijo obveznost, da morajo biti samodejne 
posamezne odločitve na podlagi umetne inteligence, sprejete v okviru pristojnosti javne 
oblasti, pregledne in razložljive, ter naj izvrševanje teh obveznosti podkrepijo s 
kaznimi; poziva k uvedbi sistemov s privzetim človeškim preverjanjem ali 
posredovanjem, k dolžnemu pravnemu postopanju, vključno s pravico do pritožbe, in k 
dostopu do pravnih sredstev; opozarja, da morajo biti samodejne odločitve o fizičnih 
osebah, ki temeljijo na profiliranju in imajo pravne ali podobne učinke, strogo omejene 
in da je v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov vedno obvezna pravica do 
človeškega posredovanja in razložljivosti;

15. poziva k rednemu izvajanju neodvisnih revizij, da bi preučili, ali so načini uporabe 
umetne inteligence ter z njimi povezani sistemi nadzora in ravnotežja v skladu z 
določenimi merili, in k temu, da revizije nadzira ustrezen neodvisni organ, ki ima 
zadostne nadzorne pristojnosti; poziva k posebnim stresnim testom in zagotavljanju 

1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 
uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
2 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in 
varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) 
(UL L 201, 31.7.2002, str. 37).
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spoštovanja pravil;

16. opozarja, da lahko ima umetna inteligenca pomembno vlogo pri hitrem širjenju 
dezinformacij; zato poziva Komisijo, naj oceni tveganja za širjenje dezinformacij z 
umetno inteligenco v digitalnem okolju in naj med drugim predlaga priporočila za 
ukrepe proti grožnjam, ki jih predstavlja umetna inteligenca za svobodne in poštene 
volitve ter demokracijo; ugotavlja, da se lahko globoki ponaredki uporabijo za 
manipulacijo volitev, širjenje dezinformacij in druge neželene dejavnosti; poleg tega se 
zaveda, da se lahko potopitvena izkušnja, ki jo omogoča umetna inteligenca, tudi 
zlorabi; poziva Komisijo, naj predlaga priporočila in po potrebi morebitne omejitve, da 
bi ustrezno preprečila uporabo teh tehnologij v nezakonite namene; poziva tudi k oceni, 
kako bi lahko umetno inteligenco uporabili za preprečevanje dezinformacij; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da prihodnji regulativni okvir ne bo povzročil cenzuriranja 
zakonitih posameznih vsebin, ki jih objavijo uporabniki; opozarja, da sta kritično 
mišljenje in sposobnost vešče in samozavestne interakcije v spletnem okolju potrebna 
bolj kot kdajkoli prej;

17. ugotavlja, da se umetna inteligenca pogosto uporablja za algoritme za samodejno 
odločanje glede širjenja in urejanja vsebine, ki se prikaže uporabnikom; poudarja, da so 
ti algoritmi „črna skrinjica“ za uporabnike; poziva Komisijo, naj obravnava, kako se 
algoritmi za moderiranje vsebin izboljšujejo, da bi omogočili sodelovanje uporabnikov; 
poziva jo tudi, naj predlaga priporočila za povečanje nadzora nad vsebino, ki jo vidijo, 
ter upravljavce sistemov umetne inteligence in spletnih platform pozove, naj 
uporabnikom za večji nadzor nad razvrstitvijo vsebin ponudijo možnost, da izberejo 
njihov prikaz v nevtralnem vrstnem redu, tudi z možnostjo, da jih ne razvrstijo po svojih 
običajnih potrošniških navadah in da v celoti izključijo kakršno koli urejanje vsebine;

18. meni, da utegne imeti personalizirano oglaševanje, zlasti če je ciljno usmerjeno in 
vedenjsko, in ocenjevanje posameznikov, še posebej mladoletnikov, brez njihove 
privolitve negativne posledice zaradi vmešavanja v njihovo zasebnost, pri čemer se 
porajajo tudi vprašanja glede zbiranja in uporabe podatkov, ki se uporabljajo za 
personalizirano oglaševanje, ponujanje proizvodov ali storitev ali določanje cen; zato 
poziva Komisijo, naj uvede stroge omejitve za ciljno usmerjeno oglaševanje na podlagi 
zbiranja osebnih podatkov, in za začetek prepove vedenjsko oglaševanje na različnih 
platformah, ne da bi škodila malim in srednjim podjetjem; opozarja, da je ciljno 
usmerjeno oglaševanje v skladu z direktivo o e-zasebnosti možno le s privolitvijo, sicer 
pa velja za nezakonito; poziva Komisijo, naj prepove uporabo diskriminatorne prakse 
pri zagotavljanju storitev ali proizvodov;

19. poudarja, da je vse, kar je nezakonito zunaj spleta, nezakonito tudi v spletu; meni, da se 
je mogoče z orodji umetne inteligence zoperstaviti nezakonitim spletnim vsebinam in se 
ta orodja že uporabljajo v ta namen, vseeno pa v pričakovanju predvidenega akta o 
digitalnih storitvah konec leta odločno opozarja, da morajo biti ta orodja vedno skladna 
s temeljnimi pravicami, zlasti svobodo izražanja in obveščanja, in ne bi smela voditi v 
splošno obveznost internetnega nadzora ali odstranjevanja zakonitih vsebin, ki se 
razširjajo v izobraževalne, novinarske, umetniške ali raziskovalne namene; poudarja, da 
bi bilo treba pri moderiranju vsebin algoritme uporabljati le za označevanje, nato pa bi 
posredoval človek, saj umetna inteligenca ne more zanesljivo ločevati med zakonitimi, 
nezakonitimi in škodljivimi vsebinami; ugotavlja, da bi morali pogoji uporabe vedno 
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vključevati smernice skupnosti ter pritožbeni postopek;

20. je seznanjen s prednostmi in tveganji umetne inteligence na področju kibernetske 
varnosti in njenemu potencialu za boj proti kibernetskemu kriminalu in poudarja, da 
morajo biti vse rešitve umetne inteligence odporne na kibernetske napade, obenem pa 
spoštovati temeljne pravice EU, zlasti do varstva osebnih podatkov in zasebnosti; 
poudarja, da je treba nadzorovati varno uporabo umetne inteligence in da je potrebno 
tesno sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem pri odpravljanju šibkih točk, kar 
zadeva uporabnike, in s tem povezanih tveganj; poziva Komisijo, naj oceni, ali je treba 
bolje preprečevati tveganja na področju kibernetske varnosti in sprejeti ukrepe za 
njihovo zmanjšanje;

21. poudarja, da bo digitalna infrastruktura naslednje generacije in pokritost z internetom 
strateškega pomena, da se evropskim državljanom omogoči izobraževanje, ki se opira 
na umetno inteligenco; v luči pandemije covida-19 poziva Komisijo, naj pripravi 
strategijo za evropsko infrastrukturo 5G, ki bo zagotavljala strateško odpornost Evrope 
in ne bo odvisna od tehnologije držav, ki ne delijo naših vrednot;

22. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo uporabo umetne inteligence na 
področju digitalizirane kulturne dediščine;
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Giner, Tineke Strik

ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Malin Björk, Clare Daly, Sira Rego

NI Laura Ferrara, Martin Sonneborn, Milan Uhrík

7 -
PPE Javier Zarzalejos

ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Peter Kofod, Tom Vandendriessche 

1 0
ID Annalisa Tardino

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani


