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WSKAZÓWKI

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

– uwzględniając art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając art. 10, 19, 21 i 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE),

– uwzględniając prawo do składania petycji przewidziane w art. 20 i 227 TFUE oraz w 
art. 44 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 21 i 22 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając preambułę TUE,

– uwzględniając dokumenty przyjęte przez Radę Europy, jakimi są Konwencja ramowa o 
ochronie mniejszości narodowych, Protokół nr 12 do Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz Europejska karta języków regionalnych lub 
mniejszościowych,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą 
w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne1 (dyrektywę w sprawie równości rasowej),

– uwzględniając dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą 
ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy2 
(dyrektywę o równym traktowaniu w zakresie zatrudnienia),

– uwzględniając 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)3 (RODO) i dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 
2008/977/WSiSW4,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 11 grudnia 2019 r. 

1  Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22.
2  Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16.
3  Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.
4  Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89.
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dotyczący Europejskiego Zielonego Ładu,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2017 r. zawierającą zalecenia dla 
Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki5,

– uwzględniając zalecenie Rady OECD w sprawie sztucznej inteligencji przyjęte w dniu 
22 maja 2019 r.,

A. mając na uwadze, że rozwijaniem i projektowaniem tzw. sztucznej inteligencji, robotyki 
i powiązanych z nimi technologii zajmują się ludzie, a dokonywane przez nich wybory 
decydują o potencjalnych korzyściach, jakie te technologie mogą przynieść 
społeczeństwu;

B. mając na uwadze, że rozliczalność w dziedzinie algorytmów powinna oznaczać 
wdrażanie środków technicznych i operacyjnych gwarantujących przejrzystość, jasno 
określone łańcuchy odpowiedzialności, brak dyskryminacji wynikającej ze 
zautomatyzowanych procesów decyzyjnych lub z obliczeń prawdopodobieństwa 
indywidualnych zachowań; mając na uwadze, że przejrzystość powinna dawać osobom 
fizycznym istotne informacje na temat stosowanej logiki, znaczenia i przewidywanych 
konsekwencji; mając na uwadze, że powinno to obejmować informacje o danych 
wykorzystywanych do uczenia sztucznej inteligencji oraz umożliwiać osobom 
fizycznym zrozumienie i monitorowanie decyzji mających na nie wpływ;

C. mając na uwadze poważne obawy, że obecne ramy prawne UE, w tym dorobek w 
zakresie prawa ochrony konsumentów, przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów i 
nadzoru rynku, a także prawo antydyskryminacyjne, nie zawsze nadają się do 
przeciwdziałania zagrożeniom stwarzanym przez sztuczną inteligencję, robotykę i 
powiązane z nimi technologie;

D. mając na uwadze, że sztuczna inteligencja, robotyka i powiązane z nimi technologie 
mogą mieć poważny wpływ na dobrostan materialny i niematerialny osób fizycznych, 
grup i społeczeństwa jako całości oraz że takie szkody indywidualne i zbiorowe muszą 
znaleźć odzwierciedlenie w reakcjach legislacyjnych;

E. mając na uwadze, że kwestie zarządzania w związku z wdrażaniem sztucznej 
inteligencji w sektorze publicznym muszą być należycie uwzględnione w odniesieniu 
do ich konsekwencji dla demokracji, w szczególności legitymacji demokratycznej, 
rozliczalności, znaczącego zaangażowania społeczeństwa i nadzoru;

F. mając na uwadze, że analiza danych i sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu 
wpływają na informacje udostępniane obywatelom; mając na uwadze, że takie 
technologie, jeśli zostaną niewłaściwie wykorzystane, mogą zagrozić podstawowym 
prawom do informacji, a także wolności i pluralizmowi mediów;

G. mając na uwadze, że wytyczne etyczne, takie jak zasady przyjęte przez grupę ekspertów 
wysokiego szczebla ds. AI, stanowią dobry punkt wyjścia, ale nie są wystarczające, aby 
zapewnić uczciwe działanie przedsiębiorstw i zagwarantować skuteczną ochronę osób 

5 Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 239.
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fizycznych;

1. podkreśla, że obywatele, sektor publiczny i prywatny oraz środowiska akademickie i 
naukowe będą mogły w pełni wykorzystać perspektywy i możliwości, jakie niesienie ze 
sobą sztuczna inteligencja, tylko w przypadku gdy zostanie zapewnione publiczne 
zaufanie do tych technologii dzięki zdecydowanemu egzekwowaniu praw 
podstawowych i obowiązujących w UE przepisów o ochronie danych, a także dzięki 
pewności prawa dla wszystkich zainteresowanych podmiotów; podkreśla, że 
przetwarzanie danych osobowych możliwe jest jedynie w oparciu o podstawy prawne 
określone w art. 6 rozporządzenia (UE) 2016/679; uważa, że przejrzystość i należyte 
informowanie zainteresowanych grup docelowych ma kluczowe znaczenie dla 
budowania zaufania publicznego oraz dla ochrony praw indywidualnych;

2. podkreśla, że przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych, w 
połączeniu z solidnymi standardami naukowymi, etycznymi i prawnymi oraz metodami 
demokratycznego nadzoru, ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania do 
rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji oraz zapewniania ich niezawodności; 
podkreśla ponadto, że informacje ujawniane przez sztuczną inteligencję nie 
przedstawiają żadnej kwestii w sposób bezstronny i są wiarygodne jedynie na tyle, na 
ile umożliwiają to dane bazowe; podkreśla, że analizy prognostyczne oparte na 
sztucznej inteligencji mogą zaoferować jedynie prawdopodobieństwo statystyczne i 
wobec tego nie zawsze mogą służyć do dokładnego przewidywania indywidualnych 
zachowań; w związku z tym podkreśla, że kluczowe znaczenie dla zarządzania 
gromadzeniem danych i oceny wyników takich analiz opartych na sztucznej inteligencji 
mają solidne standardy naukowe, etyczne i prawne;

3. uważa, że wszelkie ramy zasad etycznych dotyczących opracowywania, wdrażania i 
stosowania sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii powinny 
być w pełni zgodne z Kartą praw podstawowych UE, a tym samym szanować godność 
ludzką, autonomię i samostanowienie jednostki, zapobiegać szkodom, promować 
sprawiedliwość, włączenie i przejrzystość, eliminować uprzedzenia i dyskryminację, 
również mniejszości, a także szanować i przestrzegać zasad ograniczania negatywnych 
efektów zewnętrznych wykorzystywanej technologii i wyjaśnialności technologii, a 
także gwarantować, że technologie te mają służyć ludziom, a nie ich zastępować, a 
ostatecznym celem jest zwiększenie dobrostanu każdego człowieka;

4. zwraca uwagę na asymetrię między podmiotami stosującymi technologie sztucznej 
inteligencji a podmiotami wchodzącymi w interakcje z tymi technologiami i 
podlegającymi ich działaniu; w tym kontekście podkreśla, że zaufanie obywateli do 
sztucznej inteligencji można zbudować jedynie w oparciu o ramy prawne 
uwzględniające aspekty etyczne „domyślnie i już w fazie projektowania”, które 
zapewnią, aby każda oddana do użytku sztuczna inteligencja była w pełni zgodna z 
Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, prawem Unii i traktatami; uważa, że 
powinno to być zgodne z zasadą ostrożności, która przyświeca prawodawstwu UE, i 
powinno być centralnym elementem wszelkich ram dotyczących sztucznej inteligencji; 
apeluje w związku z tym o jasny i spójny model zarządzania, który umożliwi 
przedsiębiorstwom i innowatorom dalsze rozwijanie sztucznej inteligencji, robotyki i 
powiązanych z nimi technologii; 
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5. apeluje do Unii Europejskiej i państw członkowskich o szerzenie świadomości 
społecznej zagrożeń i możliwości, jakie niesie ze sobą wykorzystanie sztucznej 
inteligencji, traktując to jako wymóg etyczny;

6. uważa, że obecne unijne ramy prawne, w szczególności dotyczące ochrony, 
prywatności i danych osobowych, będą musiały mieć w pełni zastosowanie do sztucznej 
inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii oraz podlegać regularnemu 
przeglądowi, nadzorowi i, w razie potrzeby, aktualizacji w celu skutecznego 
przeciwdziałania zagrożeniom stwarzanym przez sztuczną inteligencję, robotykę i 
powiązane z nimi technologie, a w związku z tym korzystne byłoby uzupełnienie ich o 
solidne wytyczne dotyczące zasad etycznych; zwraca uwagę, że w przypadkach, w 
których przyjęcie aktów prawnych byłoby przedwczesne, należy stosować ramy prawa 
miękkiego; 

7. oczekuje od Komisji włączenia solidnych ram etycznych do wniosku ustawodawczego 
przygotowywanego w następstwie białej księgi w sprawie sztucznej inteligencji, w tym 
w zakresie bezpieczeństwa, odpowiedzialności i praw podstawowych, dzięki czemu 
zmaksymalizowane zostaną możliwości oferowane przez technologie sztucznej 
inteligencji i zminimalizuje się związane z nimi zagrożenia; oczekuje, że 
przygotowywany wniosek ustawodawczy będzie obejmować rozwiązania polityczne 
odnoszące się do głównych rozpoznanych zagrożeń związanych ze sztuczną 
inteligencją, w tym m.in. w zakresie etycznego gromadzenia i wykorzystywania dużych 
zbiorów danych oraz kwestii przejrzystości i stronniczości algorytmów; wzywa 
Komisję do opracowania kryteriów i wskaźników służących do oznaczania technologii 
sztucznej inteligencji w celu stymulowania przejrzystości, wyjaśnialności i 
odpowiedzialności oraz zachęcania podmioty opracowujące do podejmowania 
dodatkowych środków ostrożności; podkreśla potrzebę inwestowania we włączanie 
dyscyplin nietechnicznych dostosowanych do kontekstu społecznego do studiów i 
badań nad sztuczną inteligencją;

8. przypomina, że sztuczna inteligencja, w zależności od sposobu jej opracowania, 
wykorzystywania i stosowania, ma potencjał tworzenia i wzmacniania stronniczości, w 
tym poprzez nieodłączne uprzedzenia w podstawowych zbiorach danych, a tym samym 
tworzenia różnych form zautomatyzowanej dyskryminacji, w tym dyskryminacji 
pośredniej, w szczególności w odniesieniu do grup osób o podobnych cechach; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, aby podjęły wszelkie możliwe środki w celu unikania 
takich uprzedzeń i zapewnienia pełnej ochrony praw podstawowych;

9. odnotowuje, że dziedzina sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi 
technologii jest uderzająco homogeniczna i pozbawiona różnorodności; dostrzega 
potrzebę zapewnienia, aby zespoły, które projektują, opracowują, testują, utrzymują, 
wdrażają i nabywają takie systemy, odzwierciedlały różnorodność ich wykorzystania 
oraz społeczeństwa w ogóle, mając na celu zagwarantowanie, aby w te technologie te 
zostało nieświadomie „wbudowane” żadne uprzedzenie;

10. jest zdania, że skuteczną współpracę transgraniczną i normy etyczne można osiągnąć 
tylko wtedy, gdy wszystkie zainteresowane strony zobowiążą się do zapewnienia 
ludzkiego czynnika i nadzoru, solidności technicznej i bezpieczeństwa, przejrzystości i 
odpowiedzialności, różnorodności, niedyskryminacji i sprawiedliwości, dobrostanu 
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społecznego i środowiskowego oraz poszanowania ustalonych zasad prywatności, 
zarządzania danymi i ochrony danych – w szczególności tych zapisanych w 
rozporządzeniu (UE) 2016/679 (RODO);

11. wzywa do przyjęcia opartego na analizie ryzyka i zorientowanego na przyszłość 
podejścia do regulowania sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi 
technologii, w tym neutralnych pod względem technologicznym norm we wszystkich 
sektorach, a w stosownych przypadkach wraz z normami sektorowymi; wyraża 
zdecydowane przekonanie, że możliwe do stosowania ramy etyczne UE powinny 
dotyczyć każdego podmiotu, który zamierza opracowywać lub wykorzystywać 
zastosowania sztucznej inteligencji w UE, aby uniknąć fragmentacji; apeluje, aby Unia 
propagowała solidną i przejrzystą współpracę oraz wymianę wiedzy między sektorem 
publicznym i prywatnym w celu stworzenia najlepszych praktyk oraz identyfikowania 
obarczonych wysokim ryzykiem zastosowań sztucznej inteligencji;

12. opowiada się za dobrowolną odpowiedzialnością cyfrową przedsiębiorstw; uważa, że 
Unia powinna wspierać przedsiębiorstwa, które w swojej działalności z wyboru 
używają technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji w sposób etyczny; stwierdza, że 
Unia powinna zachęcać przedsiębiorstwa do przyjmowania proaktywnej postawy przez 
ustanowienie dla nich platformy umożliwiającej wymianę doświadczeń w zakresie 
etycznej cyfryzacji, a także przez koordynację działań i strategii uczestniczących 
przedsiębiorstw;

13. podkreśla, że ważna jest ochrona sieci obejmujących połączenie sztucznej inteligencji i 
robotyki, że należy podejmować stanowcze kroki, by zapobiegać naruszeniom 
bezpieczeństwa, wyciekaniu i „zatruwaniu” danych, cyberatakom i niewłaściwemu 
wykorzystywaniu danych osobowych oraz że będzie to wymagać od odpowiednich 
agencji, organów i instytucji na szczeblu zarówno europejskim, jak i krajowym 
współpracy z użytkownikami końcowymi tych technologii; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dopilnowały stałego przestrzegania europejskich wartości i praw 
podstawowych podczas opracowywania i wdrażania technologii sztucznej inteligencji w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa i odporności infrastruktury cyfrowej UE;

14. odnotowuje w związku z tym przepisy zawarte w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2019/881 w sprawie ENISA oraz w akcie o 
cyberbezpieczeństwie, w szczególności dotyczące roli, jaką ENISA odgrywa pod 
względem promowania świadomości społecznej oraz kampanii edukacyjnych 
kierowanych do użytkowników końcowych, w tym dotyczących potencjalnych 
cyberzagrożeń i działalności przestępczej w internecie, a także promowania 
niezbędnych środków ochrony danych; dostrzega wartość dodaną, jaką wnosi w tym 
zakresie wspomniana agencja UE;

15. podkreśla, że użycie sztucznej inteligencji w złej wierze może stwarzać zagrożenie dla 
wartości naszych demokracji oraz praw podstawowych obywateli Unii Europejskiej; 
apeluje do Komisji aby zaproponowała ramy nakładające sankcje na podmioty, które, 
używając tej technologii, zaburzają postrzeganie rzeczywistości przez kampanie 
dezinformacyjne lub które prowokują cyberataki w celu naruszenia 
cyberbezpieczeństwa cyfrowego;
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16. zauważa, że sztuczna inteligencja, robotyka i powiązane z nimi technologie w obszarze 
egzekwowania prawa i kontroli granic mogą zwiększyć bezpieczeństwo publiczne, ale 
również wymagają szerokiej i rygorystycznej kontroli publicznej oraz najwyższego 
możliwego poziomu przejrzystości zarówno w odniesieniu do oceny ryzyka 
poszczególnych zastosowań, jak i ogólnego przeglądu wykorzystania sztucznej 
inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii w obszarze egzekwowania 
prawa i kontroli granic; uważa, że technologie te wiążą się ze znacznym ryzykiem 
etycznym, z którym należy sobie odpowiednio poradzić, biorąc pod uwagę możliwe 
niekorzystne skutki dla obywateli, w szczególności ich prawa do prywatności, ochrony 
danych i niedyskryminacji; podkreśla, że nadużywanie tych technologii może stać się 
bezpośrednim zagrożeniem dla demokracji, a ich wdrażanie i stosowanie musi odbywać 
się z poszanowaniem zasad proporcjonalności i konieczności, Karty praw 
podstawowych i odpowiedniego prawa wtórnego Unii, takiego jak unijne przepisy o 
ochronie danych; podkreśla, że sztuczna inteligencja nigdy nie powinna zastępować 
człowieka przy wydawaniu wyroków; podkreśla, że decyzje takie jak zwolnienie za 
kaucją, zawieszenie wyroku, umożliwienie wysłuchania przed sądem czy decyzje oparte 
wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych, wywołujące skutek prawny w 
odniesieniu do osoby lub mające na nią istotny wpływ, muszą zawsze obejmować 
wnikliwą ocenę i osąd człowieka;

17. ostrzega, że ze względu na inwazyjny charakter decyzji i środków podejmowanych 
przez organy ścigania – w tym przy wykorzystaniu przetwarzania danych i sztucznej 
inteligencji – w stosunku do życia i praw obywateli, wymagana jest maksymalna 
ostrożność, aby zapobiegać sprzecznej z prawem dyskryminacji oraz 
ukierunkowywaniu działań na określone osoby lub grupy osób definiowane według 
kryteriów rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub społecznego, cech 
genetycznych, języka, religii lub przekonań, poglądów politycznych lub innych, stanu 
posiadania, urodzenia, niepełnosprawności, wieku, płci, ekspresji lub tożsamości 
płciowej, orientacji seksualnej, statusu rezydenta, stanu zdrowia lub przynależności do 
mniejszości narodowej często będącej przedmiotem profilowania etnicznego lub 
bardziej intensywnych działań organów ścigania, a także ukierunkowywaniu działań na 
osoby posiadające określone cechy; wzywa do właściwego szkolenia osób bezpośrednio 
odpowiedzialnych za gromadzenie danych i użytkowników informacji uzyskiwanych od 
sztucznej inteligencji;

18. zwraca uwagę, że możliwości oferowane przez te technologie w zakresie 
wykorzystywania danych osobowych i nieosobowych do kategoryzacji i 
mikrotargetowania osób, określania słabych stron poszczególnych osób lub 
wykorzystywania precyzyjnej wiedzy predykcyjnej należy równoważyć skutecznie 
egzekwowanymi zasadami ochrony danych i prywatności, takimi jak minimalizacja 
danych, prawo do sprzeciwu wobec profilowania oraz do kontroli nad własnymi 
danymi, prawo do uzyskania wyjaśnienia decyzji opartej na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu oraz uwzględnianie ochrony prywatności już w fazie projektowania, a 
także zasadami proporcjonalności, konieczności i ograniczenia do ściśle określonego 
celu; zauważa, ze chociaż pewne modele predykcyjnej działalności policyjnej bardziej 
sprzyjają prywatności niż inne, np. jeśli prognozy probabilistyczne dotyczą miejsc lub 
zdarzeń, a nie pojedynczych osób, wykazano, że predykcyjne systemy policyjne 
prowadzą do stosowania nadmiaru środków policyjnych ze względu na istniejące 
uprzedzenia, takie jak profilowanie rasowe, lub na pochodzenie ze środowiska 
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migrantów lub z klasy robotniczej, nawet w przypadkach gdy nie znajduje to 
odzwierciedlenia w faktycznych poziomach przestępczości;

19. podkreśla, że obywatele mają prawo ufać technologii, z której korzystają sami, i 
technologii wykorzystywanej przez innych; podkreśla, że sztuczna inteligencja i 
robotyka nie są odporne na popełnianie błędów, i w związku z tym zwraca uwagę na 
znaczenie prawa do wyjaśnienia, kiedy osoby są poddawane algorytmicznemu 
podejmowaniu decyzji, a także na potrzebę przejrzystości algorytmów, ponieważ 
przejrzystość w odniesieniu do podstawowej logiki algorytmu ma duże znaczenie dla 
osób, których to dotyczy, w celu zapewnienia pełnej ochrony ich praw podstawowych; 
uważa, że konieczna jest refleksja ustawodawców nad złożonym zagadnieniem 
odpowiedzialności oraz że odpowiedzialność za wszystkie zastosowania sztucznej 
inteligencji powinna zawsze spoczywać na człowieku, tj. na osobie fizycznej lub 
prawnej; 

20. podkreśla, że sztuczna inteligencja, robotyka i powiązane z nimi technologie mają 
charakter globalny i że odpowiednie normy muszą być przyjęte na całym świecie, aby 
zagwarantować, że ich przyszły rozwój będzie odpowiadał europejskim wartościom i 
normom etycznym; apeluje do Komisji o zaangażowanie się w dyplomację w zakresie 
sztucznej inteligencji na forach międzynarodowych, z partnerami o podobnym 
nastawieniu, takimi jak Stany Zjednoczone, G-7, G-20 i OECD, na rzecz ustanowienia 
wspólnych norm etycznych oraz wytycznych dotyczących rozwoju sztucznej 
inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii;

21 podkreśla, że należy wprowadzić jasne ramy użytkowania sztucznej inteligencji przez 
platformy społeczne oraz wymogi transparentności używanych algorytmów i ich 
kalibracji tak, aby nie dopuścić do nadmiernego usuwania treści oraz jakichkolwiek 
form filtrowania lub cenzurowania internetu;

22 zauważa, że sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do manipulowania twarzą, 
głosem i wyglądem przedstawianej osoby, a powstałe w ten sposób materiały często 
określa się mianem deepfake; przypomina, że technika ta może być wykorzystywana do 
manipulowania wyborami, do rozpowszechniania dezinformacji i do innych 
niepożądanych działań; zwraca się w związku z tym do Komisji o wprowadzenie 
wymogu, aby wszelkie materiały typu deepfake lub wszelkie inne realistycznie 
opracowane syntetyczne materiały wideo były opatrzone informacją o tym, że nie są to 
materiały oryginalne, a także o wprowadzenie ścisłego ograniczenia ich wykorzystania 
w celach wyborczych;

23. sugeruje utworzenie centrum wiedzy specjalistycznej, łączącego środowiska 
akademickie, badaczy, przemysł i poszczególnych ekspertów na szczeblu europejskim, 
albo jako integralnej części takiej agencji, albo jako podmiotu z nią powiązanego, w 
celu wspierania wymiany wiedzy, w tym wiedzy specjalistycznej, a także ułatwiania 
współpracy w całej UE i poza nią;

24. przypomina o znaczeniu różnorodności językowej i kulturowej; wzywa z związku z tym 
Komisję, aby, korzystając ze swoich ram etycznych, nie pozwoliła sztucznej inteligencji 
na ograniczanie tej różnorodności, lecz aby nadal oferowała dostęp do szerokiej gamy 
treści, w których nie byłby nadmiernie reprezentowany jeden język lub model 
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kulturowy, oraz aby potępiła wszelkie próby ograniczania przez algorytmy tej 
różnorodności i oferowania jedynie treści odpowiadających niektórym już istniejącym 
wzorcom lub działania w charakterze kabiny pogłosowej uniemożliwiającej dostęp do 
większej różnorodności;

25. zaleca, aby Komisja jasno wykazała, że dokonała przeglądu, oceny i dostosowania 
swojego skoordynowanego planu w sprawie sztucznej inteligencji z uwzględnieniem 
poważnych konsekwencji, jakie sztuczna inteligencja ma w zakresie praw 
podstawowych, a także ze wskazaniem, jak takie zagrożenia mogą być ograniczane w 
unijnym podejściu ustawodawczym oraz we wdrażaniu krajowych strategii państw 
członkowskich;
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