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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. emlékeztet, hogy a mesterséges intelligenciának (MI) és átfogóbban a kapcsolódó 
technológiáknak az emberiség szolgálatában kell állniuk, és hogy azok előnyeit széles 
körben és megkülönböztetésmentesen meg kell osztani; hangsúlyozza, hogy mivel a 
mesterséges intelligencia a technológiák folyamatosan változó gyűjteménye, amelyet 
nagy sebességgel fejlesztenek, és mivel fokozatosan egyre több, jellemzően emberek 
által végzett feladat elvégzésére válik képessé, hosszú távon egyes területeken akár túl 
is szárnyalhatja az ember szellemi kapacitását; hangsúlyozza ezért, hogy megfelelő 
biztosítékokat kell kialakítani, ideértve észszerű esetben a tervezési rendszerek emberi 
beavatkozással történő felügyeletét és a mesterséges intelligencia általi döntéshozás 
felülvizsgálatának, átláthatóságának és ellenőrzésének folyamatait; elismeri, hogy a 
kulturális és a kreatív ágazat alkotói műveik elkészítéséhez már széles körben 
alkalmazzák a mesterséges intelligencián alapuló új technológiákat;

2. hangsúlyozza, hogy az Uniónak alapvető szerepet kell játszania a mesterséges 
intelligencia fejlesztésére, alkalmazására, programozására és felhasználására vonatkozó 
alapelvek meghatározásában anélkül, hogy különösen az uniós rendeletekben vagy 
magatartási kódexekben hátráltatná annak fejlődését vagy akadályozná a versenyt; 
emlékeztet arra, hogy az (EU) 2019/790 irányelv jogi keretet biztosít a szerzői joggal 
védett művek szöveg- és adatbányászati (TDM) eljárások során történő 
felhasználásához, amelyek kulcsfontossággal bírnak a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos folyamatokban; hangsúlyozza ezért azt a követelményt, hogy minden 
felhasznált műhöz jogszerűen kell hozzáférni, valamint azt a jogosultak számára 
garantált jogot, mely szerint előzetesen dönthetnek úgy, hogy engedélyük nélkül nem 
lehet műveiket felhasználni mesterséges intelligenciával kapcsolatos eljárásokban; 
hangsúlyozza továbbá, hogy szükség van a digitális adatokra vonatkozó etikai keretre és 
stratégiára, amelyet szükség esetén olyan jogszabályoknak kell kísérniük, amelyek 
rögzítik az alapvető jogokat és az uniós értékeket;

3. hangsúlyozza a mesterséges intelligencia iskolákban és egyetemeken történő 
használatának fontosságát, aminek segítségével olyan új, hatékonyabb tanulási 
módszereket lehet bevezetni, amelyek javítják a tanulók és a diákok eredményességi 
mutatóit; kiemeli, hogy népszerűsíteni kell a mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
tananyagokat, amelyek célja segítséget nyújtani a tanulóknak és a diákoknak ahhoz, 
hogy megszerezhessék a jövőbeli álláslehetőségekhez szükséges szakértelmet; 
hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencián alapuló technológiáknak nyilvánosan 
elérhetőknek kell lenniük oktatás és kutatás céljára;

4. hangsúlyozza annak rendkívüli fontosságát, hogy a mesterséges intelligenciához Unió-
szerte és a tagállamokon belül biztosított legyen a nyilvános és egyenlő hozzáférés; 
hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos innovációhoz és 
kutatáshoz nyújtott uniós támogatást széles körben elérhetővé kell tenni az Unióban; 
kiemeli, hogy külön támogatást kell biztosítani a mesterséges intelligencia hátrányos 
helyzetű és fogyatékossággal élő csoportokhoz tartozó fejlesztőinek és felhasználóinak;

5. úgy véli, hogy széles körben elérhetővé kell tenni a szellemitulajdon-jogok védelmével 



PE648.351v02-00 4/8 AD\1211697HU.docx

HU

kapcsolatos útmutatást és tanácsadást a mesterséges intelligencia fejlesztői és 
felhasználói számára;

6. emlékeztet, hogy a mesterséges intelligencia nem csak olyan tevékenységeket képes 
elvégezni, amelyek korábban kizárólag emberi tevékenységek voltak, hanem autonóm 
és kognitív tulajdonságokra is szert tehet és fejleszthet ki tapasztalás vagy megerősítés 
révén történő tanulással; hangsúlyozza a felelősség fogalmát a megerősítés révén 
tanulásra képes mesterségesintelligencia-rendszerek tekintetében; hangsúlyozza, hogy a 
betanított mesterségesintelligencia-rendszerek képesek szinte önállóan kulturális és 
kreatív alkotásokat létrehozni minimális emberi ráfordítás mellett; megjegyzi továbbá, 
hogy a mesterségesintelligencia-rendszerek előre nem látható módon fejlődhetnek 
azáltal, hogy még az eredeti programozóik számára is ismeretlen eredeti műveket 
hoznak létre, amit ugyancsak figyelembe kell venni az ilyen művekből származó 
hasznosítási jogok védelmére szolgáló keret létrehozásakor; emlékeztet mindamellett 
arra, hogy a mesterséges intelligenciának segítenie, nem pedig helyettesítenie kell a 
kreatív emberi elmét;

7. megállapítja, hogy a mesterségesintelligencia-rendszerek szoftveralapú rendszerek, 
amelyek a környezetük elemzése alapján képesek intelligens viselkedés megjelenítésére; 
hangsúlyozza, hogy ez az elemzés statisztikai modelleken alapul, amelyeknek 
elkerülhetetlen részei a hibák, olykor olyan visszacsatolási hurkokkal, amelyek 
megismétlik, megerősítik és tartósan fenntartják a már előzetesen meglévő torzításokat, 
hibákat és feltevéseket; megállapítja, hogy olyan rendszereket és a módszereket kell 
biztosítani, amelyek lehetővé teszik az algoritmusok ellenőrzését, magyarázhatóságát és 
a problémák megoldását;

8. úgy véli, hogy a mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez 
kapcsolódó szellemitulajdon-jogokat meg kell különböztetni a mesterséges intelligencia 
által létrehozott tartalomhoz fűződő szellemitulajdon-jogoktól; hangsúlyozza, hogy a 
mesterséges intelligencia fejlesztésének útjában álló felesleges jogi akadályokat fel kell 
számolni annak érdekében, hogy ki lehessen aknázni az említett technológiákban rejlő 
lehetőségeket a kultúrában és az oktatásban;

9. hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell a mesterséges intelligencia által létrehozott 
kulturális és kreatív alkotásokkal kapcsolatos szerzői jogi kérdésekkel; hangsúlyozza, 
hogy a szellemitulajdon-jogok rendszerének alapját a művek szerzőjeként és 
létrehozójaként az emberi alkotásnak kell képeznie; megállapítja továbbá, hogy 
központi jelentősége van annak, hogy a mesterséges intelligencia által létrehozott mű 
mennyire vezethető vissza egy emberi alkotóra; felhívja a figyelmet arra, hogy meg kell 
vizsgálni, vajon olyan „eredeti alkotásról” van-e szó, amely nem igényel semmilyen 
emberi beavatkozást; úgy véli, hogy alapos kutatásra van szükség annak megértéséhez, 
hogy vajon a mesterséges intelligenciával előállított művek szerzői jogának a 
mesterségesintelligencia-szoftver, -algoritmus vagy -program szerzői jogtulajdonosára 
történő automatikus átruházása a legjobb megoldás-e, mivel ahhoz, hogy valakit egy új 
kreatív mű szerzőjének lehessen tekinteni, szükség van egy emberre; üdvözli a 
Bizottság egy szerzői jogokkal és az új technológiákkal foglalkozó tanulmány 
elkészítésére irányuló felhívását;

10. aggodalmát fejezi ki a szellemi tulajdonjogok és a mesterséges intelligencia fejlődése 
közötti lehetséges vákuum miatt, amely sebezhetővé teheti a kulturális és kreatív 
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iparágakat és az oktatást a mesterséges intelligencia által létrehozott, szerzői jogi 
védelem alá eső művekkel szemben; aggodalmát fejezi ki a szellemi tulajdon lehetséges 
megsértése miatt, és hangsúlyozza, hogy nyomon kell követni az esetleges piaci 
hiányosságokat vagy károkat; felhívja a Bizottságot, hogy támogassa az Unióban a 
mesterséges intelligenciával előállított művekre alkalmazandó közös, egységes szerzői 
jogi rendelkezésekre vonatkozó horizontális, tényeken alapuló és technológiasemleges 
megközelítést, amely fokozná e művek növekedését, és a mesterséges intelligenciával és 
a robotikával foglalkozó ágazat technológiai és gazdasági fejlődésébe történő 
magánberuházásokat is vonzaná;

11. megállapítja a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kapacitások bővülését a 
félretájékoztatás terjesztése és a dezinformáció létrehozása terén; aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy ez a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogszabályok számos megsértéséhez 
vezethet, továbbá rendkívül aggasztja annak lehetősége, hogy tömegesen manipulálják a 
polgárokat a demokráciák destabilizálására; e tekintetben felszólít az információs és 
médiaműveltség megerősítésére, nem feledkezve meg arról, hogy a digitális 
transzformáció ennek elengedhetetlen szempontja; kéri, hogy fektessenek hangsúlyt a 
tények és információk ellenőrzésére szolgáló szoftverek fejlesztésére;

12. emlékeztet arra, hogy az adatok központi szerepet töltenek be a 
mesterségesintelligencia-rendszerek fejlesztése és betanítása során; hangsúlyozza, hogy 
ebbe beletartoznak az olyan strukturált adatok is, mint például az adatbázisok, a szerzői 
jogi védelem alatt álló művek és egyéb, szellemitulajdon-jogi védelmet élvező 
alkotások, amelyek általában nem tekinthetők adatnak; hangsúlyozza ezért, hogy fontos 
foglalkozni a mesterséges intelligencián alapuló technológiák működésével kapcsolatos, 
szellemi tulajdont érintő felhasználások fogalmával;

13. rámutat arra, hogy a mesterségesintelligencia-rendszerekben előforduló torzulások 
csökkentésének leghatékonyabb módja annak biztosítása, hogy a lehető legtöbb adat 
álljon rendelkezésre a betanításhoz, amihez korlátozni kell a szöveg- és adatbányászat 
előtt álló felesleges akadályokat és elő kell segíteni a határokon átívelő 
felhasználásokat;

14. hangsúlyozza, hogy amennyiben a mesterséges intelligenciát csak eszközként 
használják ahhoz, hogy segítséget nyújtson a szerzőnek az alkotás folyamatában, 
továbbra is a mindenkori szerzői jogi keret alkalmazandó a létrehozott műre, figyelmen 
kívül hagyva a mesterséges intelligencia beavatkozását;

15. különleges biztonsági jellemzők és szabályok bevezetését ajánlja a mesterséges 
intelligencián alapuló technológiákhoz kapcsolódó adatvédelmi jogok megvédése 
érdekében; hangsúlyozza, hogy kötelezővé kell tenni a mesterséges intelligencián 
alapuló technológiák adatvédelmi ellenőrzését;

16. emlékeztet továbbá arra, hogy az uniós szerzői jogok reformja kivételt vezetett be a 
szöveg- és adatbányászatra vonatkozóan, mely szerint a tudományos kutatáshoz 
szabadon felhasználhatók adatok, az egyéb célokból alkalmazott szöveg- és 
adatbányászat pedig szintén lehetséges lesz az új kivétel alapján, ha a további 
követelmények teljesülnek;

17. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia hatékony eszközként szolgálhat a 
szerzői jogi védelem alatt álló online tartalmak észleléséhez és jelzéséhez; hangsúlyozza 
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azt is, hogy foglalkozni kell a mesterségesintelligencia-rendszerek által elkövetett 
szerzői jogi és egyéb szellemitulajdon-jogi jogsértésekért való felelősség, valamint az 
adatok tulajdonjogának kérdésével; hangsúlyozza azonban, hogy világosan meg kell 
különböztetni az önálló jogsértéseket és a harmadik fél műveinek oly módon történő 
másolását, amelyet a mesterségesintelligencia-szoftver üzemeltetője tett lehetővé, illetve 
nem akadályozott meg; felveti, hogy a felelősség megállapításának elengedhetetlen 
feltétele a nyomonkövethetőség, amely egyrészről alapul szolgál a jogi lépésekhez, 
másrészről pedig lehetővé teszi a nem megfelelő működés diagnosztizálását és javítását;

18. hangsúlyozza az átláthatóság és a felelősség fontosságát a streamingszolgáltatások 
algoritmushasználata során annak érdekében, hogy jobban garantálható legyen a nyelvi 
és formai szempontból változatos kulturális és kreatív tartalmakhoz való hozzáférés, 
valamint az európai művekhez való pártatlan hozzáférés;

19. emlékeztet az Unió azon etikai kötelességére, hogy világszerte támogassa a fejlődést, 
elősegítve a határokon átívelő együttműködést a mesterséges intelligenciát illetően, 
többek között a határokon átívelő kutatásra és szöveg- és adatbányászatra vonatkozó 
korlátozások és kivételek révén, és ennek elérése érdekében sürgeti a nemzetközi 
fellépés felgyorsítását a Szellemi Tulajdon Világszervezeténél;

20. elismeri, hogy bizonyos államok technológiai fejlettsége miatt az Uniónak alapvető 
kötelessége előmozdítani a mesterséges intelligencia előnyeinek megosztását számos 
eszköz, többek között valamennyi tagállamban a kutatásba történő beruházás 
felhasználásával.
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