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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka mākslīgajam intelektam (MI) un saistītajam tehnoloģijām būtu jāsniedz 
pakalpojumi cilvēcei un ka ar to saistītie ieguvumi būtu plaši jāizplata, izvairoties no 
jebkādas diskriminācijas; uzsver, ka, tā kā MI ir aizvien mainīgs tādu tehnoloģiju 
kopums, kuras tiek izstrādātas milzīgā ātrumā, un tā kā tas arvien vairāk iegūst spēju 
veikt aizvien vairāk uzdevumu, ko parasti veic cilvēki, tās ilgtermiņā dažās jomās var 
pat pārsniegt cilvēku intelektuālo spēju; tādēļ uzsver, ka ir jānosaka atbilstoši 
aizsardzības pasākumi, tostarp, kad tas ir lietderīgi, jāizstrādā sistēmas ar cilvēka veiktu 
kontroli un MI lēmumu pieņemšanas pārskatīšanas procesi, pārredzamība un pārbaude; 
atzīst, ka kultūras un radošajās nozarēs autori MI tehnoloģijas jau plaši izmanto, radot 
savus darbus;

2. uzsver, ka Savienībai būtu jāuzņemas būtiska loma MI izstrādes, ieviešanas, 
programmēšanas un izmantošanas pamatprincipu noteikšanā, netraucējot tā attīstību un 
nekavējot konkurenci, jo īpaši Savienības pieņemtajā regulējumā un rīcības kodeksos; 
atgādina, ka Direktīva (ES) 2019/790 paredz tiesisko regulējumu ar autortiesībām 
aizsargātu darbu izmantošanai tekstizraces un datizraces (TDM) procesos, kas ir būtiski 
visos ar MI saistītajos procesos; tādēļ uzsver prasību, ka jebkuram izmantotajam 
darbam ir jāpiekļūst likumīgi un ka tiesību subjektiem ir jābūt garantētām tiesībām jau 
iepriekš liegt izmantot savus darbus ar MI saistītā procesā bez viņu piekrišanas; uzsver 
arī, ka attiecībā uz digitālajiem datiem ir vajadzīgs ētisks satvars un stratēģija, ko 
vajadzības gadījumā papildina tiesību akti, kuros ir nostiprinātas pamattiesības un 
Savienības vērtības;

3. uzsver, cik svarīgi ir izmantot MI skolās un universitātēs, ļaujot tām pieņemt jaunas un 
efektīvākas mācību metodes, kas uzlabos skolēnu un studentu panākumus; uzsver, ka ir 
svarīgi veicināt MI mācību programmas, kas paredzētas, lai palīdzētu skolēniem un 
studentiem iegūt nākotnes darbvietās nepieciešamo zinātību; uzsver, ka MI 
tehnoloģijām vajadzētu būt brīvi pieejamām izglītības un pētniecības mērķiem;

4. uzsver, ka ārkārtīgi svarīga ir atvērta un vienlīdzīga piekļuve MI visā Savienībā un 
dalībvalstīs; uzsver, ka Savienības atbalstam MI inovācijai un pētniecībai vajadzētu būt 
plaši pieejamam visā Savienībā; uzsver nozīmi, kāda ir īpašajam atbalstam, kas būtu 
jāsniedz nelabvēlīgā stāvoklī esošām personām un invalīdiem, kas izstrādā MI un tās 
izmanto;

5. uzskata, ka MI izstrādātājiem un lietotājiem vajadzētu būt plaši pieejamiem 
norādījumiem un konsultācijām par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību;

6. atgādina, ka mākslīgais intelekts var ne tikai veikt tādas darbības, ko agrāk spēja tikai 
cilvēks, bet arī pieredzes vai uzlabošanās ceļā iegūt un attīstīt autonomas un kognitīvas 
īpašības; uzsver atbildības jēdzienu attiecībā uz MI sistēmām, kas spēj mācīties 
uzlabošanās ceļā; uzsver, ka apmācītas MI sistēmas var gandrīz autonomi radīt kultūras 
un radošos darbus ar minimālu cilvēka ieguldījumu; turklāt norāda, ka MI sistēmas var 
attīstīties neprognozējamā veidā, radot oriģināldarbus, kas nav zināmi pat sākotnējiem 
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programmētājiem, un tas arī būtu jāņem vērā, izveidojot sistēmu no šādiem darbiem 
izrietošo izmantošanas tiesību aizsardzībai; tomēr atgādina, ka MI cilvēka radošo garu 
aizstāt nedrīkstētu, bet gan tam vajadzētu radošajam garam palīdzēt;

7. ņem vērā, ka MI sistēmas ir balstītas uz programmatūru un demonstrē inteliģentu 
uzvedību, pamatojoties uz to vides analīzi; uzsver, ka šīs analīzes pamatā ir statistikas 
modeļi, kuru neatņemama daļa ir kļūdas, dažkārt ar atgriezeniskās saites cilpām, kas 
atkārto, pastiprina un paildzina iepriekš pastāvošos priekšstatus, kļūdas un pieņēmumus; 
norāda uz nepieciešamību nodrošināt, ka ir ieviestas sistēmas un metodes ļauj pārbaudīt 
un izskaidrot algoritmus, kā arī risināt jebkādas problēmas;

8. uzskata, ka intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz MI tehnoloģiju izstrādi būtu 
jānošķir no intelektuālā īpašuma tiesībām attiecībā uz MI radīto saturu; uzsver 
nepieciešamību likvidēt nevajadzīgus juridiskos šķēršļus MI attīstībai, lai atraisītu šādu 
tehnoloģiju potenciālu kultūrā un izglītībā;

9. uzsver, ka ir nepieciešams risināt autortiesību jautājumus, kas saistīti ar MI radītiem 
kultūras un radošiem darbiem; uzsver, ka cilvēku kā autoru un producentu radītajiem 
darbiem ir jākalpo par intelektuālā īpašuma tiesību sistēmas (IPR) pamatu; papildus tam 
konstatē, ka galvenais jautājums ir par to, cik lielā mērā MI radītais darbs ir 
piedēvējams cilvēkam autoram; vērš uzmanību uz to, ka ir jāizvērtē, vai pastāv tāds 
jēdziens kā „sākotnējā jaunrade”, kurai nav nepieciešama nekāda cilvēka iejaukšanās; 
uzskata, ka ir nepieciešama pamatīga izpēte, lai saprastu, vai MI radīto darbu 
autortiesību automātiska piešķiršana MI programmatūras, algoritma vai programmas 
autortiesību subjektam ir labākais risinājums, jo, lai kāds tiktu uzskatīts par jauna radoša 
darba autoru, ir nepieciešama cilvēka iejaukšanās; atzinīgi vērtē Komisijas aicinājumu 
veikt pētījumu par autortiesībām un jaunajām tehnoloģijām;

10. pauž bažas par potenciālu vakuumu starp IĪT un MI attīstību, kas varētu padarīt kultūras 
un radošās nozares un izglītību neaizsargātas pret MI radītiem ar autortiesībām 
aizsargātiem darbiem; pauž bažas par iespējamiem intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumiem un uzsver, ka ir jānovēro visas radušās tirgus nepilnības vai kaitējums; 
aicina Komisiju atbalstīt horizontālu, uz pierādījumiem balstītu un tehnoloģiski neitrālu 
pieeju kopīgiem, vienotiem autortiesību noteikumiem, ko Savienībā piemēro MI 
radītiem darbiem, kas palielinātu to izaugsmi un arī piesaistītu privātā sektora 
ieguldījumus MI un robotikas nozares tehnoloģiskajā un ekonomiskajā attīstībā;

11. norāda uz MI spēju attīstību attiecībā uz maldinošas informācijas izplatīšanu un 
dezinformācijas radīšanu; pauž bažas, ka tas varētu izraisīt daudzus intelektuālā 
īpašuma tiesību aktu pārkāpumus, un turklāt ir ļoti nobažījies par masveida 
manipulācijas ar iedzīvotājiem iespēju, ko izmanto, lai destabilizētu demokrātiju; šajā 
sakarībā aicina palielināt plašsaziņas līdzekļu un informācijas lietotprasmi, obligāti 
ņemot vērā to, ka digitalizācija ir tās neatņemams aspekts; prasa par prioritāti noteikt 
tādas programmatūras izstrādi, kas ir paredzēta faktu un informācijas pārbaudei;

12. atgādina, ka dati ir jebkuras MI sistēmas izstrādes un apmācības centrālais elements; 
uzsver, ka tas ietver strukturētus datus, piemēram, datubāzes, ar autortiesībām 
aizsargātus darbus un citus darbus, uz kuriem attiecas intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzība un kurus parasti nevar uzskatīt par datiem; tādēļ uzsver, ka ir svarīgi 
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pievērsties arī jautājumam par izmantošanu, kas ir svarīga attiecībā intelektuālo 
īpašumu un ir saistīta ar MI tehnoloģiju darbību;

13. norāda, ka visefektīvākais veids, kā samazināt MI sistēmu neobjektivitāti, ir nodrošināt, 
ka to apmācībai ir pieejams maksimālais datu apmērs, un šajā nolūkā ir jāierobežo visi 
nevajadzīgie šķēršļi tekstizracei un datizracei un jāatvieglo pārrobežu izmantošana;

14. uzsver, ka gadījumos, kad MI izmanto tikai kā līdzekli, lai palīdzētu autoram radīšanas 
procesā, pašreizējais autortiesību regulējums joprojām ir radītajam darbam un MI 
iejaukšanās netiek ņemta vērā;

15. iesaka ieviest īpašus drošības elementus un noteikumus, lai aizsargātu tās tiesības uz 
privātumu, kas ir saistītas ar MI tehnoloģijām; uzsver, ka MI tehnoloģiju privātuma 
kontrolei vajadzētu būt obligātai;

16. turklāt atgādina, ka ar Savienības autortiesību reformu tika ieviests tekstizraces un 
datizraces izņēmums, saskaņā ar kuru zinātniskā pētniecība var gūt labumu no 
bezmaksas datu izmantošanas, un saskaņā ar jauno izņēmumu tiks atļauta arī tekstizrace 
un datizrace, ko veic citiem mērķiem, ja tiks izpildītas papildu prasības;

17. uzsver, ka arī MI var kalpot par efektīvu līdzekli, ar kura palīdzību atklāj un dara 
zināmu tāda satura esamību tiešsaistē, kas ir aizsargāts ar autortiesībām; turklāt uzsver 
nepieciešamību risināt jautājumu par atbildību par MI sistēmu izdarītiem autortiesību un 
citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kā arī jautājumu par datu 
īpašumtiesībām; tomēr uzsver, ka ir skaidri jānošķir autonomi pārkāpumi un trešo 
personu darbu kopēšana, ko atvieglojuši vai nav novērsuši MI programmatūras 
operatori; uzsver, ka izsekojamībai būtu jākļūst par neaizstājamu atbildības noteikšanas 
nosacījumu, jo, pateicoties tai, no vienas puses, rodas pamats vērsties tiesā, un, no otras 
puses, tā ļauj atklāt un novērst pārkāpumus;

18. uzsver pārredzamības un atbildības noteikšanas nozīmību attiecībā uz to, kā 
straumēšanas pakalpojumu sniedzēji izmanto algoritmus, lai varētu labāk garantēt 
kultūras un radošā satura dažādos veidos un dažādās valodās pieejamību, kā arī neitrālu 
piekļuvi Eiropas darbiem;

19. atgādina par Savienības ētisko pienākumu atbalstīt attīstību visā pasaulē, atvieglojot 
pārrobežu sadarbību MI jomā, tostarp nosakot ierobežojumus un izņēmumus attiecībā 
uz pārrobežu pētniecību un tekstizraci un datizraci, un tādēļ mudina paātrināt 
starptautisku rīcību Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijā, lai to panāktu;

20. atzīst, ka, ņemot vērā dažu valstu tehnoloģisko progresu, Savienībai ir pamatpienākums 
veicināt MI sniegto ieguvumu kopīgu izmantošanu ar vairāku instrumentu palīdzību, 
tostarp ieguldījumus pētniecībā visās dalībvalstīs.
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