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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciának az oktatási, kulturális és 
audiovizuális ágazatokban való felhasználása során tiszteletben kell tartani az uniós 
szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt alapvető jogokat, 
szabadságjogokat és értékeket; üdvözli e tekintetben a Bizottság mesterséges 
intelligenciáról szóló fehér könyvét, és felkéri a Bizottságot, hogy vonja be az oktatási 
ágazatot a magas kockázatú mesterségesintelligencia-alkalmazásokra vonatkozó 
szabályozási keretbe;

2. emlékeztet arra, hogy a mesterséges intelligencia elfogultsághoz és ezáltal a 
megkülönböztetés különböző formáihoz vezethet; e tekintetben emlékeztet arra, hogy 
mindenki jogait biztosítani kell, és hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, 
diszkriminatív folyamatokhoz vezető kezdeményezéseket nem szabad megengedni;

3. megjegyzi, hogy a mesterséges intelligencián alapuló oktatás számos lehetőséget és 
alkalmat kínál, ugyanakkor kockázatot jelent az oktatáshoz és a tanuláshoz való egyenlő 
hozzáférés tekintetében; felszólít a mesterséges intelligencia megkülönböztetésmentes 
használatára az oktatási ágazatban; emlékeztet az iskolai felvételhez használt, 
nemrégiben kifejlesztett mesterségesintelligencia-eszközökből eredő kockázatokra és a 
megkülönböztetés lehetőségére;

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló tervét, hogy az adatok és a mesterséges intelligencián 
alapuló technológiák jobb felhasználása érdekében aktualizálja a digitális oktatási 
cselekvési tervet annak érdekében, hogy az oktatási rendszerek megfeleljenek a digitális 
kor követelményeinek; hangsúlyozza, hogy a közvéleménynek a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos általános tudatossága minden szinten – beleértve a 
magánélet sérthetetlensége és az elfogultság kapcsán a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatosan felmerülő kockázatokat is – elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenkit 
felkészítsenek a tájékozott döntések meghozatalára;

5. emlékeztet arra, hogy a mesterséges intelligencia kérdéseket vet fel különösen az 
adatvédelem és a magánélet védelme terén; kiáll az általános adatvédelmi rendeletben 
megállapított elvek, mint a mesterséges intelligencia alkalmazásának vezérelvei mellett; 
erősebb védelemre és biztosítékokra szólít fel az oktatási ágazatban, ahol a gyermekek 
adatairól van szó;

6. hangsúlyozza a mesterségesintelligencia-algoritmusok feltárhatóságának, valamint az 
emberi ellenőrzés és a jogszerű eljárás biztosításának szükségességét, beleértve a 
fellebbezési jogot, különösen a közhatalom előjogai keretében hozott határozatok 
esetében;

7. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a mesterséges intelligencia azon kockázatait, 
amelyek segítik a félretájékoztatás terjedését a digitális környezetben, és javasoljon 
ajánlásokat többek között a mesterséges intelligencián alapuló, a szabad és tisztességes 
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választásokat és a demokráciát fenyegető veszélyekkel szembeni fellépésre;

8. megjegyzi, hogy a mesterségesintelligencia-eszközök alkalmasak az illegális online 
tartalmak elleni küzdelemre, de határozottan emlékeztet arra, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló, ez év végére várható jogi aktus előtt ezeknek az eszközöknek 
mindig tiszteletben kell tartaniuk az alapvető jogokat, különösen a véleménynyilvánítás 
szabadságát, és nem vezethetnek az internet általános megfigyeléséhez;

9. rámutat a mesterséges intelligencia kiberbiztonsági előnyeire és kockázataira, és 
hangsúlyozza, hogy az uniós alapvető jogok tiszteletben tartása mellett minden 
mesterségesintelligencia-megoldásnak ellenállónak kell lennie a kibertámadásokkal 
szemben; felhívja a Bizottságot, hogy mérje fel, szükség van-e jobb megelőzésre a 
kiberbiztonság és annak mérséklési intézkedései tekintetében. 


