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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad dirbtinis intelektas ir, plačiau kalbant, susijusios technologijos turėtų būti 
skirti tarnauti žmonijai ir kad jų nauda turėtų būti dalijamasi plačiai ir 
nediskriminuojant; pabrėžia, kad dirbtinis intelektas yra nuolat kintantis itin sparčiai 
kuriamų technologijų rinkinys, pastoviai įgyjantis gebėjimų atlikti vis daugiau 
užduočių, kurios paprastai siejamos su žmonėmis, ir ilguoju laikotarpiu kai kuriuose 
srityse jis gali net viršyti žmogaus intelektiniu gebėjimus; todėl pabrėžia, kad reikia 
nustatyti tinkamas apsaugos priemones, be kita ko, kai pagrįsta, sukurti tokias dirbtinio 
intelekto sprendimų priėmimo kontrolės ir peržiūros procesų, skaidrumo ir tikrinimo 
sistemas, kad procese dalyvautų žmogus; pripažįsta, kad kultūros ir kūrybos sektoriuje 
kūrėjai jau plačiu mastu naudojasi naujomis dirbtinio intelekto technologijomis kurdami 
savo meno kūrinius;

2. pabrėžia, kad ES turėtų atlikti esminį vaidmenį nustatydama pagrindinius dirbtinio 
intelekto plėtojimo, diegimo, programavimo ir naudojimo principus nestabdant jo 
plėtros ir nesudarant kliūčių konkurencijai, visų pirma savo reglamentuose ir elgesio 
kodeksuose; primena, kad Direktyvoje (ES) 2019/790 nustatyta autorių teisėmis 
saugomų kūrinių naudojimo tekstų ir duomenų gavybai, kuri yra labai svarbi visiems su 
dirbtiniu intelektu susijusiems procesams, teisinė sistema; todėl pabrėžia reikalavimą, 
kad visi naudojami kūriniai būtų gaunami teisėtai, taip pat teisių turėtojams 
garantuojama teisė iš anksto atsisakyti leisti naudoti jų kūrinius su dirbtiniu intelektu 
susijusiam procesui be jų sutikimo; taip pat pabrėžia, kad būtina etikos sistema ir 
skaitmeninių duomenų strategija, jeigu reikia, papildyta teisės aktais, kuriuose būtų 
įtvirtintos pagrindinės teisės ir Europos vertybės;

3. pabrėžia, jog svarbu naudoti dirbtinį intelektą mokyklose ir universitetuose, kad šios 
įstaigos galėtų taikyti naujus, veiksmingesnius mokymosi metodus, kurie padėtų 
padidinti mokinių ir studentų sėkmės rodiklius; pabrėžia, kad svarbu skatinti dirbtiniu 
intelektu paremtas mokymo programas, kurios būtų skirtos tam, kad būtų galima padėti 
moksleiviams ir studentams įgyti būsimam darbui reikalingų žinių; pabrėžia, kad 
dirbtinio intelekto technologijos turėtų būti laisvai prieinamos švietimo ir mokslinių 
tyrimų tikslais;

4. pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti atvirą ir vienodą prieigą prie dirbtinio intelekto 
visoje Sąjungoje ir valstybėse narėse; pabrėžia, kad Sąjungos parama dirbtinio intelekto 
inovacijoms ir moksliniams tyrimams turėtų būti plačiai prieinama visoje Sąjungoje ; 
pabrėžia, kad speciali parama turėtų būti teikiama dirbtinio intelekto kūrėjams ir naudos 
gavėjams, priklausantiems nepalankioje padėtyje esančioms grupėms ir neįgaliesiems;

5. mano, kad dirbtinio intelekto kūrėjams ir naudotojams turėtų būti plačiai prieinamos 
orientavimo ir konsultavimo paslaugos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos 
klausimais;

6. primena, kad dirbtinis intelektas neapsiriboja tik ta veikla, kurią anksčiau vykdė vien 
žmonės, bet taip pat gali įgyti ir plėtoti savarankiškas ir kognityvines savybes per 
patirtinį arba skatinamąjį mokymąsi; todėl pabrėžia IT sistemų, kurios geba mokytis per 
skatinamąjį mokymąsi, atsakomybės sąvoką; pabrėžia, kad parengtos dirbtinio intelekto 
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sistemos gali beveik savarankiškai kurti ir generuoti kultūros ir kūrybos produktus, 
žmonėms prie to prisidedant tik minimaliai; be to, pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sistemos gali vystytis nenuspėjamu būdu, sukurdamos originalius kūrinius, kurie 
nežinomi net jų pirminiams programuotojams, į tai taip pat reikėtų atsižvelgti nustatant 
iš tokių kūrinių kylančių naudojimo teisių apsaugos sistemą; vis dėlto primena, kad 
dirbtinis intelektas turėtų padėti žmogaus kūrybiškumui, o ne jį pakeisti;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad dirbtinio intelekto sistemos pagrįstos programine įranga ir 
pasižymi intelektiniu elgesiu, paremtu jų aplinkos analize; atkreipia dėmesį į tai, kad ši 
analizė grindžiama statistiniais modeliais, kurių neišvengiama dalis yra klaidos, dėl to 
kartais patenkama į užburtą ratą kai kartojamos ir sustiprinamos ankstesnės paklaidos, 
klaidos ir prielaidos bei pailgėja jų egzistavimas; pažymi, kad reikia užtikrinti, jog būtų 
įdiegtos sistemos ir metodai tam, kad būtų galima patikrinti algoritmą, jį paaiškinti ir 
išspręsti problemas;

8. mano, kad dirbtinio intelekto technologijų kūrimo intelektinės nuosavybės teisės turėtų 
būti atskirtos nuo dirbtinio intelekto sukurto turinio intelektinės nuosavybės teisių; 
pabrėžia, jog reikia pašalinti nereikalingas teisines dirbtinio intelekto plėtojimo kliūtis, 
kad būtų išnaudotos tokių technologijų galimybės kultūros ir švietimo srityse;

9. pabrėžia, kad reikia spręsti autorių teisių klausimus, susijusius su dirbtinio intelekto 
sukurtais kultūros ir kūrybos produktais; pabrėžia, kad žmogaus, kaip kūrinių autoriaus 
ir gamintojo, kūrybinė veikla turi būti intelektinės nuosavybės teisių pagrindas; be to, 
pažymi, kad ypatinga svarba tenka klausimui, kokiu mastu dirbtinio intelekto sukurti 
kūriniai gali būti susieti su žmogumi kūrėju; atkreipia dėmesį į poreikį įvertinti, ar yra 
toks dalykas kaip „pirminė kūryba“, kuriai nereikia jokio žmogaus įsikišimo; mano, kad 
reikia atlikti išsamius tyrimus norint suprasti, ar automatinis dirbtinio intelekto sukurtų 
kūrinių autorių teisių priskyrimas dirbtinio intelekto programinės įrangos, algoritmo ar 
programos autorių teisių turėtojui yra tinkamiausias sprendimas siekiant pažangos šioje 
srityje, nes norint būti pripažintu naujo kūrinio autoriumi reikalingas žmogaus 
įsikišimas; palankiai vertina Komisijos raginimą atlikti autorių teisių ir naujų 
technologijų tyrimą;

10. reiškia susirūpinimą dėl to, kad galėjo likti spraga tarp intelektinės nuosavybės teisių ir 
dirbtinio intelekto plėtros, nes kultūros ir kūrybos sektoriai bei švietimas gali tapti 
pažeidžiami, kiek tai susiję su dirbtinio intelekto sukurtais autorių teisių saugomais 
kūriniais; yra susirūpinęs dėl galimų intelektinės nuosavybės pažeidimų ir pabrėžia, kad 
reikia stebėti bet kokį rinkos nepakankamumą ar padarytą žalą; ragina Komisiją remti 
horizontalų, įrodymais pagrįstą ir technologiniu požiūriu neutralų požiūrį į bendras 
vienodas autorių teisių nuostatas, taikomas dirbtiniu intelektu sukurtiems kūriniams 
Sąjungoje, nes tai padidintų jų augimą ir pritrauktų privačiojo sektoriaus investicijas į 
technologinę ir ekonominę dirbtinio intelekto ir robotikos sektoriaus plėtrą;

11. atkreipia dėmesį į dirbtinio intelekto pajėgumų plėtojimą skleidžiant neteisingą 
informaciją ir kuriant dezinformaciją; yra susirūpinęs dėl to, kad dėl to gali būti daug 
intelektinės nuosavybės teisės aktų pažeidimų, taip pat yra labai susirūpinęs dėl 
galimybės masiškai manipuliuoti piliečiais siekiant destabilizuoti demokratiją; šiuo 
atžvilgiu ragina didinti gebėjimus naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir informacinį 
raštingumą, atsižvelgiant į tai, kad skaitmeninė transformacija yra neatskiriamas jų 
aspektas; ragina pirmenybę skirti faktų ir informacijos tikrinimo programinės įrangos 
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kūrimui;

12. primena, kad duomenys yra pagrindinis bet kurios dirbtinio intelekto sistemos kūrimo ir 
rengimo elementas; pabrėžia, kad tai apima struktūrizuotus duomenis, pvz., duomenų 
bazes, autorių teisėmis saugomus kūrinius ir kitą kūrybinį turinį, kuriam taikoma 
intelektinės nuosavybės apsauga ir kuris paprastai negali būti laikomas duomenimis; 
todėl pabrėžia, kad taip pat svarbu atsižvelgti į atitinkamų intelektinės nuosavybės 
naudojimo būdų, susijusių su dirbtinio intelekto technologijų veikimu, sąvoką;

13. atkreipia dėmesį į tai, kad veiksmingiausias būdas sumažinti dirbtinio intelekto sistemų 
šališkumą yra užtikrinti, kad būtų galima gauti kuo daugiau duomenų joms parengti, 
todėl būtina sumažinti bet kokias nereikalingas tekstų ir duomenų gavybos kliūtis ir 
sudaryti palankesnes sąlygas jų tarpvalstybiniam naudojimui;

14. pabrėžia, kad tais atvejais, kai dirbtinis intelektas naudojamas tik kaip priemonė padėti 
autoriui kūrybos procese, sukurtam kūriniui ir toliau taikoma dabartinė autorių teisių 
sistema, neatsižvelgiant į dirbtinio intelekto įsikišimą;

15. rekomenduoja nustatyti specialias saugumo priemones ir taisykles, kad dirbtinio 
intelekto technologijomis būtų apsaugotos teisės į privatumą; pabrėžia, kad dirbtinio 
intelekto technologijų privatumo auditas turėtų būti privalomas;

16. be to, primena, kad vykdant Sąjungos autorių teisių reformą nustatyta tekstų ir duomenų 
gavybos išimtis, pagal kurią atliekant mokslinius tyrimus duomenimis gali būti 
naudojamasi nemokamai ir pagal naująją išimtį taip pat bus leidžiama tekstus ir 
duomenis gauti kitais tikslais, jei laikomasi papildomų reikalavimų;

17. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas taip pat gali būti veiksminga autorių teisių saugomo 
turinio internete aptikimo ir pranešimo apie jį priemonė; pabrėžia, kad reikia spręsti 
atsakomybės už dirbtinio intelekto sistemų padarytus autorių teisių ir kitų intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimus klausimą, taip pat duomenų nuosavybės klausimą; vis 
dėlto pabrėžia, kad reikia aiškiai atskirti autonominius pažeidimus ir trečiųjų šalių 
kūrinių kopijavimą, kuriems dirbtinio intelekto programinės įrangos operatorius sudarė 
palankesnes sąlygas arba nesudarė kliūčių; pažymi, kad atsekamumas yra būtina sąlyga 
nustatant atsakomybę, nes, pirma, juo gali būti grindžiamas ieškinys ir, antra, jis sudaro 
galimybes nustatyti ir ištaisyti trūkumus;

18. pabrėžia skaidrumo ir atskaitomybės svarbą, kai srautinio duomenų siuntimo paslaugų 
teikėjos naudoja algoritmus, siekiant užtikrinti geresnę prieigą prie formų ir kalbiniu 
požiūriu įvairaus kultūrinio ir kūrybinio turinio ir sąžiningą prieigą prie Europos 
kūrinių;

19. primena Sąjungos etinę pareigą remti vystymąsi visame pasaulyje sudarant palankesnes 
sąlygas tarpvalstybiniam bendradarbiavimui dirbtinio intelekto srityje, be kita ko, 
nustatant apribojimus ir išimtis tarpvalstybiniams moksliniams tyrimams bei tekstų ir 
duomenų gavybai, todėl siekiant šio tikslo primygtinai ragina sparčiau imtis tarptautinių 
veiksmų Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje;

20. pripažįsta, kad dėl tam tikrų valstybių technologinės pažangos Sąjungai tenka esminė 
pareiga skatinti dalijimąsi dirbtinio intelekto teikiama nauda, naudojant įvairias 
priemones, taip pat ir investicijas į mokslinius tyrimus visose valstybėse narėse.
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