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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по правни въпроси да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че изкуственият интелект (ИИ) и свързаните технологии, в по-широк 
смисъл, следва да бъдат в служба на човечеството и че ползите от тях следва да 
бъдат широко споделяни, без каквато и да било дискриминация; подчертава, че 
тъй като ИИ представляват непрекъснато променящ се набор от технологии, 
разработвани изключително бързо, и тъй като той постепенно увеличава 
способността си да осъществява все повече задачи, обичайно изпълнявани от 
хора, в дългосрочен план той може дори да надмине човешките интелектуални 
способности в някои области; поради това подчертава необходимостта от 
въвеждане на адекватни предпазни мерки, включително – при необходимост – 
системи за проектиране с човешка намеса в процесите на контрол и преглед, 
прозрачност и проверка на вземането на решения от ИИ; признава, че творците в 
сектора на културата и творчеството вече използват широко новите технологии с 
ИИ, за да създават произведенията си;

2. подчертава, че Съюзът следва да играе съществена роля при определянето на 
основните принципи за разработването, внедряването, програмирането и 
използването на ИИ, без да спъва неговия напредък или да възпрепятства 
конкуренцията, по-специално в регламентите и кодексите за поведение на Съюза; 
припомня, че Директива (ЕС) 2019/790 предоставя правна рамка за използването 
на защитени с авторски права произведения в процесите на интелигентен анализ 
на текст и данни, които са ключови при всички свързани с ИИ процеси; поради 
изтъква изискването достъпът до всяко използвано произведение да бъде 
съобразен със закона, както и да се гарантира правото на носителите на права 
предварително да изключват своите произведения от използване в свързан с ИИ 
процес без тяхното съгласие; подчертава също така необходимостта от етична 
рамка и стратегия за цифровите данни, придружени, ако е необходимо, от 
законодателство, в което да са заложени основните права и ценностите на Съюза;

3. подчертава колко е важно да се използва ИИ в училищата и университетите, като 
по този начин се позволява на тези институции да въведат нови и по-ефикасни 
методи за обучение, които ще подобрят успеваемостта на учениците и студентите; 
подчертава значението на насърчаването на учебни програми за ИИ, 
предназначени да помагат на учениците и студентите да придобият необходимото 
ноу-хау за бъдещи работни места; подчертава, че до технологиите с ИИ следва да 
има свободен достъп за целите на образованието и научно-изследователската 
дейност;

4. подчертава, че е от изключителна важност да бъде предоставен свободен и равен 
достъп до изкуствения интелект на територията на Съюза и в държавите членки; 
подчертава, че подкрепата на Съюза за иновациите и научните изследвания в 
областта на ИИ следва да бъде широко достъпна в целия Съюз; подчертава, че 
трябва да бъде предоставена специална подкрепа за разработчици и бенефициери 
на ИИ от групи в неравностойно положение и такива с увреждания;

5. счита, че е необходимо да има широко достъпно предоставяне на насоки и съвети 
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за разработчиците и ползвателите на ИИ във връзка със защитата на правата на 
интелектуална собственост;

6. припомня, че изкуственият интелект може не само да извършва дейности, които 
досега са извършвани изключително от човека, но може също така да придобива и 
развива автономни и когнитивни характеристики чрез придобиване на опит или 
чрез засилено придобиване на знания; изтъква понятието за отговорност в случая 
на информационните системи, способни на засилено придобиване на знания; 
подчертава, че обучени системи с ИИ могат самостоятелно да създават и 
генерират културни и творчески произведения с минимална човешка намеса; 
отбелязва освен това, че системите с ИИ могат да се променят по непредвидим 
начин, като създават оригинални творби, които са неизвестни дори за техните 
първоначални програмисти, факт, който също следва да бъде взет предвид при 
създаването на рамка за защита на правата на използване, произтичащи от такива 
произведения; при все това припомня, че в ИИ следва да подпомага, а не да 
замества човешкия творчески разум;

7. отбелязва, че системите с ИИ се основават на софтуер и демонстрират 
интелигентно поведение въз основа на анализ на своята среда; подчертава, че този 
анализ се основава на статистически модели, от които грешките са неизбежна 
част, понякога с вериги за обратна връзка, които възпроизвеждат, засилват и 
утвърждават във времето съществуващите предубеждения, грешки и 
предположения; отбелязва необходимостта да се гарантира, че съществуват 
системи и методи, които да позволят проверка и обяснение на алгоритмите и 
решаване на възникналите проблеми;

8. счита, че правата на интелектуална собственост за разработването на технологии с 
ИИ следва да се разграничават от правата на интелектуална собственост за 
генерирани от ИИ съдържания; изтъква необходимостта от премахването на 
ненужните законови пречки пред разработването на ИИ с оглед освобождаването 
на потенциала на тези технологии в културата и образованието;

9. подчертава необходимостта от разглеждане на въпросите, свързани с авторското 
право, които се отнасят до генерирани от ИИ произведения в областта на 
културата и творчеството; подчертава, че създаването на произведения от човека 
като автор и производител на произведения трябва да бъде в основата на 
системата на правата върху интелектуалната собственост; отбелязва освен това, че 
въпросът за това доколко е възможно произведение, създадено от ИИ, да се 
проследи до човека, който е в основата на създаването му, е от ключово значение; 
обръща внимание на необходимостта да се прецени дали съществува „оригинално 
творчество“, което не изисква никаква човешка намеса; счита, че са необходими 
задълбочени научни изследвания, за да се разбере дали автоматичното 
приписване на авторското право на генерирани от ИИ произведения на носителя 
на авторското право на софтуера, алгоритъма или програмата за изкуствен 
интелект е най-доброто решение, тъй като е необходимо авторството на нова 
творба да бъде приписано на човек; приветства призива на Комисията за 
извършване на проучване относно авторското право и новите технологии;

10. изразява загриженост във връзка с потенциалния вакуум между правата върху 
интелектуалната собственост и развитието на технологиите с ИИ, който би могъл 
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да направи сектора на културата и творчеството уязвим спрямо защитени с 
авторско право произведения, генерирани от ИИ; изразява загриженост относно 
възможни нарушения на интелектуалната собственост и подчертава 
необходимостта от наблюдение на всеки пазарен дефект или вреда за пазара, 
които възникват; призовава Комисията да подкрепи хоризонтален, основан на 
доказателства и технологично неутрален подход към общите, единни разпоредби 
в областта на авторското право, приложими за генерирани от ИИ произведения в 
Съюза, които биха увеличили растежа им и също така биха привлекли инвестиции 
от частния сектор в технологичното и икономическото развитие на сектора на ИИ 
и роботиката;

11. отбелязва развитието на възможностите на ИИ в разпространението на невярна 
информация и създаването на дезинформация; изразява загриженост, че това 
може да доведе до множество нарушения на законодателството за 
интелектуалната собственост, и освен това изразява извънредно безпокойство от 
възможността за масова манипулация на гражданите, която да бъде използвана за 
дестабилизиране на демокрациите; във връзка с това призовава за действия за 
засилване на информационната и медийната грамотност, като се вземе предвид 
фактът, че цифровата трансформация е техен неотменим аспект; призовава за 
определянето като приоритет на разработването на софтуер за проверка на факти 
и информация;

12. напомня, че данните са основният елемент от разработването и обучението на 
всяка система с ИИ; подчертава, че това включва структурирани данни, като 
например бази данни, произведения, защитени с авторско право, и други 
произведения, ползващи се със защита на интелектуалната собственост, които 
обичайно може да не се считат за данни; поради това изтъква, че също така е 
важно да се разгледа понятието за използване, имащо отношение към 
интелектуалните права, във връзка с функционирането на технологиите с ИИ;

13. изтъква, че най-ефикасният начин за намаляване на предубедеността в системите 
с ИИ е чрез осигуряване на максимално количество данни за обучаването им, за 
което е необходимо да бъдат ограничени всички ненужни пречки пред 
интелигентния анализ на текст и данни и да бъдат улеснени трансграничните 
употреби;

14. изтъква, че в случаите, в които се използва ИИ като инструмент, подпомагащ 
автора в творческия процес, настоящата законова рамка в областта на авторското 
право остава приложима към творбата и намесата на ИИ не се взема предвид;

15. препоръчва въвеждането на специални характеристики и правила за сигурност с 
оглед на защитата на правата на неприкосновеност на личния живот, свързани с 
технологиите с ИИ; изтъква, че зачитането на неприкосновеността на личния 
живот от технологиите с ИИ следва да бъде обект на задължителен контрол;

16. освен това припомня, че реформата на Съюза в областта на авторското право 
въведе изключение за интелигентния анализ на текст и данни, според което 
научно-изследователската дейност може да се ползва от свободен достъп до 
данни, а интелигентният анализ на текст и данни за други цели също ще бъде 
позволен при спазването на допълнителни изисквания;
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17. подчертава, че ИИ може също така да бъде ефикасен инструмент за установяване 
и докладване на наличието на защитено с авторски права онлайн съдържание; 
подчертава също така необходимостта от разглеждане на въпроса за 
отговорността при нарушения на авторското право и други нарушения на правата 
на интелектуална собственост, извършвани от системите с ИИ, както и на въпроса 
за собствеността върху данните; при все това изтъква, че следва да се прави ясно 
разграничение между автономните нарушения и случаите на копиране на творби 
на трети страни, които са били улеснени или не са били предотвратени от 
оператора на софтуер на ИИ; счита, че проследимостта следва да бъде 
предварително условие при определянето на отговорността, тъй като, от една 
страна, служи за основание за предприемане на правни действия, а от друга – 
позволява да се установят и коригират случаите на неправилно функциониране;

18. подчертава значението на прозрачността и отговорната употреба на алгоритми от 
услугите за стрийминг, така че да бъдат по-добре обезпечени достъпът до 
културно и творческо съдържание в различни форми и на различни езици и 
безпристрастният достъп до европейски творби;

19. припомня моралното задължение на Съюза да подкрепя развитието по света, като 
улеснява трансграничното сътрудничество в областта на ИИ, включително 
посредством ограничения и изключения за трансграничните научни изследвания и 
интелигентния анализ на текст и данни, и поради това настоятелно призовава за 
ускоряване на международните действия в рамките на Световната организация за 
интелектуална собственост за постигането на тази цел;

20. отчита, че поради технологичния напредък на някои държави Съюзът има 
основното задължение да насърчава споделянето на ползите от ИИ, като използва 
редица инструменти, включително инвестиции в научно-изследователската 
дейност във всички държави членки.
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