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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 bi bilo treba pri uporabi umetne inteligence v izobraževanju, kulturi in 
avdiovizualnem sektorju spoštovati temeljne pravice, svoboščine in vrednote, določene 
v Pogodbah EU in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah; zato pozdravlja belo 
knjigo Komisije o umetni inteligenci in poziva Komisijo, naj izobraževalni sektor 
vključi v regulativni okvir za zelo tvegano uporabo umetne inteligence;

2. želi spomniti, da lahko umetna inteligenca povzroči večjo pristranskost in s tem različne 
oblike diskriminacije; v zvezi s tem opozarja, da je treba zagotoviti pravice vsakega 
posameznika in da ne bi smeli dopuščati pobud v zvezi z umetno inteligenco, ki vodijo 
k diskriminaciji;

3. ugotavlja, da izobraževanje, ki se opira na umetno inteligenco, prinaša številne 
možnosti in priložnosti, hkrati pa predstavlja tveganje, kar zadeva enak dostop do 
izobraževanja in enake učne možnosti; poziva k nediskriminatorni uporabi umetne 
inteligence v izobraževanju; opozarja na tveganja in diskriminacijo, ki so jih povzročila 
pred kratkim razvita orodja umetne inteligence, ki se uporabljajo za sprejem v šole;

4. pozdravlja načrt Komisije za posodobitev akcijskega načrta za digitalno izobraževanje, 
da se bodo podatki in tehnologije, ki temeljijo na umetni inteligenci, bolje izkoristili in 
bodo izobraževalni sistemi primerni za digitalno dobo; poudarja, da je ozaveščanje 
splošne javnosti o umetni inteligenci na vseh ravneh, tudi o tveganjih glede zasebnosti 
in pristranskosti, bistveno, da se bo lahko vsak posameznik informirano odločal;

5. opozarja, da lahko umetna inteligenca še posebej vpliva na varstvo podatkov in 
zasebnost; zagovarja, da se načela, uveljavljena s splošno uredbo o varstvo podatkov, 
uporabijo kot vodilna načela pri uvajanju umetne inteligence; poziva k povečanju 
varstva in zaščite v izobraževanju, kjer gre za podatke otrok;

6. poudarja, da morajo biti algoritmi umetne inteligence razložljivi in mora biti mogoče, 
da jih preveri človek, poleg tega je treba dolžno pravno postopati, vključno s pravico do 
pritožbe, zlasti kar zadeva odločitve, sprejete v okviru pristojnosti javnih organov;

7. poziva Komisijo, naj oceni tveganja za širjenje dezinformacij s pomočjo umetne 
inteligence v digitalnem okolju in naj med drugim priporoči ukrepe proti grožnjam, ki 
jih predstavlja umetna inteligenca za svobodne in poštene volitve ter demokracijo;

8. meni, da se je mogoče z orodji umetne inteligence zoperstaviti nezakonitim spletnim 
vsebinam, vseeno pa v pričakovanju predvidenega akta o digitalnih storitvah konec leta 
odločno opozarja, da morajo biti ta orodja vedno skladna s temeljnimi pravicami, zlasti 
s svobodo izražanja, in ne smejo voditi v splošni internetni nadzor;

9. je seznanjen s prednostmi in tveganji umetne inteligence na področju kibernetske 
varnosti in poudarja, da morajo biti vse rešitve umetne inteligence odporne na 
kibernetske napade ter spoštovati temeljne pravice EU; poziva Komisijo, naj oceni, ali 
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je treba bolje preprečevati tveganja na področju kibernetske varnosti in sprejeti ukrepe 
za njihovo zmanjšanje. 


