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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przypomina, że sztuczna inteligencja (AI) i powiązane technologie w szerszym zakresie 
powinny być na usługach ludzkości i że płynące z nich korzyści powinny być szeroko 
dzielone bez jakiejkolwiek dyskryminacji; podkreśla, że, ponieważ AI stanowi ciągle 
zmieniający się zbiór technologii, które są rozwijane z ogromną szybkością, oraz 
stopniowo zdobywa zdolności do wykonywania większej liczby zadań typowo 
wykonywanych przez ludzi, w perspektywie długoterminowej w niektórych dziedzinach 
może nawet przewyższyć potencjał intelektualny człowieka; podkreśla w związku z tym 
potrzebę ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym w uzasadnionych 
przypadkach systemów projektowania obejmujących kontrolę opartą na zasadzie 
udziału czynnika ludzkiego i przegląd procesu podejmowania decyzji przez AI, z 
zagwarantowaniem przejrzystości i weryfikacji; akceptuje fakt, że twórcy z sektora 
kultury i sektora kreatywnego już wykorzystują na dużą skalę nowe technologie AI w 
swojej pracy artystycznej;

2. podkreśla, że Unia powinna odgrywać zasadniczą rolę w określaniu podstawowych 
zasad dotyczących rozwoju, wykorzystania, programowania i stosowania AI, bez 
ograniczania jej postępów czy utrudniania konkurencji, zwłaszcza przy pomocy 
rozporządzeń i kodeksów postępowania; przypomina, że dyrektywa (UE) 2019/790 
zapewnia ramy prawne dotyczące wykorzystania utworów chronionych prawem 
autorskim w procesach eksploracji tekstów i danych, które stanowią kluczowy element 
każdego procesu związanego z AI; podkreśla w związku z tym wymóg, zgodnie z 
którym wszelkie wykorzystywane utwory muszą być dostępne zgodnie z prawem, a 
także prawo zagwarantowane posiadaczom praw do zapobiegawczej ochrony swoich 
utworów przed wykorzystaniem w procesach związanych z AI bez ich zezwolenia; 
podkreśla również potrzebę stworzenia ram etycznych i strategii w zakresie danych 
cyfrowych, w razie potrzeby wraz z przepisami gwarantującymi prawa podstawowe i 
wartości Unii;

3. podkreśla znaczenie wykorzystania AI w szkołach i na uniwersytetach, aby umożliwić 
im dostosowanie się do nowych i wydajniejszych metod uczenia się, które pozwolą 
uczniom i studentom osiągać lepsze wyniki; podkreśla znaczenie promowania 
programów nauczania opartych na AI, zaprojektowanych w celu wsparcia uczniów i 
studentów w uzyskiwaniu dostępu do wiedzy fachowej potrzebnej w przyszłej pracy; 
podkreśla, że technologie AI powinny być ogólnie dostępne do celów edukacyjnych i 
badawczych;

4. podkreśla, że otwarty i równy dostęp do AI w całej Unii i w państwach członkowskich 
ma kluczowe znaczenie; podkreśla, że wsparcie ze strony Unii dla innowacji i badań w 
obszarze AI powinno być ogólnodostępne w całej Unii; podkreśla, że twórcom AI i 
beneficjentom należącym do grup w niekorzystnej sytuacji i do grup osób z 
niepełnosprawnościami należy zapewnić szczególne wsparcie;

5. uważa, że należy zapewnić ogólnodostępne wytyczne i doradztwo dla twórców AI i 
użytkowników w zakresie ochrony praw własności intelektualnej;
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6. przypomina, że AI może nie tylko wykonywać zadania, które dotychczas były 
zarezerwowane dla człowieka, ale może również nabywać cech autonomicznych i 
kognitywnych i rozwijać je dzięki uczeniu się z doświadczenia lub poprzez 
wzmocnienie; podkreśla kwestię odpowiedzialności w przypadku systemów AI 
zdolnych do uczenia się poprzez wzmocnienie; podkreśla, że wyszkolone systemy AI 
mogą w sposób quasi-niezależny tworzyć i generować dzieła kultury i pracę twórczą, 
przy minimalnym wkładzie ludzkim; zauważa ponadto, że systemy AI mogą 
ewoluować w nieprzewidywalny sposób, tworząc oryginalne utwory nieznane nawet 
pierwotnym programistom, a fakt ten należy również uwzględnić przy ustanawianiu 
ram ochrony praw do eksploatacji powstałych w związku z takimi utworami; 
przypomina jednak, że AI powinna wspierać, a nie zastępować twórczy umysł 
człowieka;

7. odnotowuje, że systemy AI są oparte na oprogramowaniu i wykazują inteligentne 
zachowanie opierające się na analizie ich środowiska; podkreśla, że analiza ta opiera się 
na modelach statystycznych, których nieodłączną część stanowią błędy, czasami wraz z 
informacjami zwrotnymi, które powielają, wzmacniają i nadal wykorzystują uprzednio 
istniejące obciążenia, błędy i założenia; odnotowuje potrzebę zapewnienia, by 
wdrożone zostały systemy i metody umożliwiające weryfikację i wyjaśnienie 
algorytmów oraz rozwiązywanie problemów;

8. uważa, że prawa własności intelektualnej na potrzeby rozwoju technologii AI powinny 
być odróżniane od praw własności intelektualnej do treści generowanych przez AI; 
podkreśla potrzebę usunięcia zbędnych barier prawnych dla rozwoju AI, aby 
odblokować potencjał takich technologii w obszarze kultury i edukacji;

9. podkreśla potrzebę zajęcia się kwestiami związanymi z prawami autorskimi 
odnoszącymi się do dzieł kultury i pracy twórczej generowanych przez AI; podkreśla, 
że twórczość człowieka jako autora i wykonawcy prac musi stanowić podstawę systemu 
praw własności intelektualnej; zauważa ponadto, że kwestia, w jakim stopniu pracę 
stworzoną przez AI można wytłumaczyć działaniem twórcy-człowieka, zyskuje 
podstawowe znaczenie; zwraca uwagę na potrzebę oceny, czy istnieje „pierwotny akt 
stworzenia”, który nie wymaga żadnej interwencji człowieka; uważa, że konieczne są 
dogłębne badania, aby zrozumieć, czy automatyczne przydzielanie praw autorskich 
związanych z utworami wygenerowanymi przez AI właścicielowi praw autorskich do 
oprogramowania, algorytmu lub programu AI jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż 
istnieje potrzeba uznania człowieka za autora nowej pracy twórczej; z zadowoleniem 
przyjmuje apel Komisji o przeprowadzenie badania na temat praw autorskich i nowych 
technologii;

10. wyraża zaniepokojenie potencjalną próżnią powstałą między prawami własności 
intelektualnej a rozwojem AI, co może sprawić, że sektor kultury i sektor kreatywny 
oraz edukacja będą bezradne wobec generowanych przez AI utworów chronionych 
prawami autorskimi; jest zaniepokojony możliwymi naruszeniami własności 
intelektualnej i podkreśla potrzebę monitorowania wszelkich pojawiających się 
niedoskonałości rynku lub szkód; wzywa Komisję do wspierania horyzontalnego, 
opartego na dowodach i neutralnego pod względem technologicznym podejścia do 
wspólnych, jednolitych przepisów dotyczących praw autorskich mających zastosowanie 
do utworów wytwarzanych przez AI w Unii, co zwiększyłoby ich wzrost i 
przyciągnęłoby również inwestycje sektora prywatnego w rozwój technologiczny i 
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gospodarczy sektora AI i robotyki;

11. odnotowuje rozwój zdolności AI w zakresie rozpowszechniania wprowadzających w 
błąd informacji i tworzenia dezinformacji; wyraża zaniepokojenie, że może to 
prowadzić do licznych naruszeń prawa własności intelektualnej, a ponadto jest 
niezwykle zaniepokojony możliwością masowej manipulacji obywatelami w celu 
destabilizacji demokracji; wzywa wobec tego do wzmocnienia umiejętności korzystania 
z mediów i informacji, z uwzględnieniem faktu, że transformacja cyfrowa jest ich 
nieodzownym aspektem; domaga się uznania za priorytet rozwoju oprogramowania 
służącego do weryfikacji faktów i informacji;

12. przypomina, że dane stanowią centralny element rozwoju i uczenia każdego systemu 
AI; podkreśla, że obejmują one dane ustrukturyzowane, takie jak bazy danych, utwory 
chronione prawami autorskimi i inne utwory podlegające ochronie własności 
intelektualnej, które zazwyczaj mogą nie być uznawane za dane; podkreśla w związku z 
tym, że ważne jest także zajęcie się pojęciem zastosowań związanych z własnością 
intelektualną w odniesieniu do funkcjonowania technologii AI;

13. wskazuje, że najbardziej wydajnym sposobem ograniczania obciążeń w systemach AI 
jest zapewnianie dostępności maksymalnej ilości danych na potrzeby uczenia 
systemów, w związku z czym konieczne jest ograniczenie wszelkich zbędnych barier 
dla eksploracji tekstów i danych oraz ułatwienie zastosowań transgranicznych;

14. podkreśla, że w przypadku gdy AI wykorzystuje się jedynie jako narzędzie 
wspomagające autora w procesie tworzenia, obecne ramy prawa autorskiego nadal mają 
zastosowanie do tworzonych utworów, a interwencja ze strony AI nie jest brana pod 
uwagę;

15. zaleca wprowadzenie specjalnych funkcji i zasad bezpieczeństwa w celu ochrony prawa 
do prywatności związanego z technologiami AI; podkreśla, że kontrola prywatności w 
odniesieniu do technologii AI powinna być obowiązkowa;

16. przypomina ponadto, że reforma unijnego prawa autorskiego wprowadziła wyjątek dla 
eksploracji tekstów i danych, zgodnie z którym badania naukowe mogą swobodnie 
korzystać z danych, a eksploracja tekstów i danych prowadzona do innych celów także 
będzie dozwolona na podstawie nowego wyjątku, jeśli spełnione zostaną dalsze 
wymogi;

17. podkreśla, że AI może również być przydatnym narzędziem do wykrywania i zgłaszania 
treści chronionych prawami autorskimi online; podkreśla również potrzebę zajęcia się 
kwestią odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich i innej własności 
intelektualnej przez systemy AI, a także kwestią własności danych; podkreśla jednak, że 
należy wprowadzić wyraźne rozróżnienie między samoistnymi naruszeniami a 
kopiowaniem utworów osób trzecich ułatwianym przez operatora oprogramowania AI 
lub kopiowaniem, któremu taki operator nie zapobiegł; zaznacza, że niezbędnym 
warunkiem przypisania odpowiedzialności jest identyfikowalność, ponieważ z jednej 
strony umożliwia ona zastosowanie środków odwoławczych, a z drugiej strony 
rozpoznanie i korygowanie nieprawidłowości;

18. podkreśla znaczenie przejrzystości i zwiększenia odpowiedzialności w stosowaniu 
algorytmów przez usługi transmisji strumieniowej, tak aby zagwarantować lepszy 
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dostęp do treści kulturowych i kreatywnych zróżnicowanych pod względem formy i w 
różnych językach oraz równorzędny dostęp do utworów europejskich;

19. przypomina, że etycznym obowiązkiem Unii jest wspieranie rozwoju na całym świecie 
dzięki ułatwianiu współpracy transgranicznej w obszarze AI, w tym w drodze 
ograniczeń i wyjątków dla badań transgranicznych oraz eksploracji tekstów i danych, a 
w związku z tym wzywa do przyspieszenia realizacji działań międzynarodowych w 
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, aby osiągnąć ten cel;

20. dostrzega, że ze względu na rozwój technologiczny niektórych państw Unia ma 
podstawowy obowiązek promowania dzielenia się korzyściami płynącymi z AI, z 
wykorzystaniem szeregu narzędzi, w tym inwestycji w badania naukowe we wszystkich 
państwach członkowskich.
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