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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že umelá inteligencia a súvisiace technológie v širšom zmysle slova by mali 
byť v službách ľudstva a ich prínosy by mali sa vo veľkom rozsahu využívať spoločne 
bez akejkoľvek diskriminácie; zdôrazňuje, že umelá inteligencia predstavuje stále sa 
meniaci súbor technológií, ktoré sa veľkou rýchlosťou rozvíjajú, a keďže dokáže plniť 
čoraz viac úloh, ktoré zvyčajne vykonávajú ľudia, môže v niektorých oblastiach z 
dlhodobého hľadiska dokonca prevýšiť ľudskú intelektuálnu kapacitu; zdôrazňuje preto, 
že je potrebné zaviesť primerané záruky, ktoré by v odôvodnených prípadoch zahŕňali 
aj systémy navrhovania obsahujúce procesy riadenia, kontroly, transparentnosti a 
overovania rozhodnutí umelej inteligencie s dohľadom človeka (human-in-the-loop 
(HITL)); uznáva, že tvorcovia v kultúrnom a kreatívnom priemysle už vo veľkej miere 
využívajú nové technológie umelej inteligencie na tvorbu svojich umeleckých diel;

2. zdôrazňuje, že Únia by mala zohrávať zásadnú úlohu pri stanovovaní základných zásad 
pre rozvoj, zavádzanie, programovanie a využívanie umelej inteligencie bez toho, aby 
brzdila jej pokrok alebo bránila hospodárskej súťaži, a to najmä v právnych predpisoch 
a kódexoch správania Únie; pripomína, že smernica (EÚ) 2019/790 poskytuje právny 
rámec na používanie diel chránených autorským právom v procesoch vyťažovania 
textov a dát, ktoré sú kľúčové z hľadiska akéhokoľvek procesu súvisiaceho s umelou 
inteligenciou; zdôrazňuje preto požiadavku, že prístup ku všetkým použitým dielam 
musí byť v súlade s právnymi predpismi, ako aj zaručené právo držiteľov práv vopred 
rozhodnúť, že bez ich povolenia nemôžu byť ich diela použité v procese súvisiacom s 
umelou inteligenciou; zdôrazňuje tiež potrebu etického rámca a stratégie pre digitálne 
údaje, ktoré môžu byť v prípade potreby doplnené právnymi predpismi, v ktorých sú 
zakotvené základné práva a hodnoty Únie;

3. zdôrazňuje, že je dôležité používať umelú inteligenciu v školách a na univerzitách, lebo 
im umožní prijímať nové a účinnejšie metódy učenia, ktoré zvýšia mieru úspešnosti 
žiakov a študentov; zdôrazňuje, že je dôležité podporiť začleňovanie umelej inteligencie 
do výučby, pretože to žiakom a študentom pomôže získať know-how potrebné v ich 
budúcich zamestnaniach; zdôrazňuje, že technológie umelej inteligencie by sa mali 
sprístupniť na vzdelávacie a výskumné účely;

4. zdôrazňuje, že otvorený a rovnaký prístup k umelej inteligencii v celej Únii a v rámci 
členských štátov je mimoriadne dôležitý; zdôrazňuje, že podpora Únie pre inovácie a 
výskum v oblasti umelej inteligencie by mala byť široko dostupná v celej EÚ; 
zdôrazňuje, že osobitná podpora by sa mala poskytovať vývojárom technológií umelej 
inteligencie a ich prijímateľom zo znevýhodnených skupín a zo skupín so zdravotným 
postihnutím;

5. domnieva sa, že by mali byť široko dostupné usmernenia a poradenstvo pre vývojárov a 
používateľov umelej inteligencie v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva;

6. pripomína, že umelá inteligencia môže nielen vykonávať činnosti, ktoré bývali 
vykonávané výlučne ľuďmi, ale prostredníctvom učenia sa zo skúseností alebo učenia 
posilňovaním môže získavať a rozvíjať aj autonómne a kognitívne charakteristiky; 
poukazuje na koncepciu zodpovednosti, pokiaľ ide o systémy umelej inteligencie 
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schopné učiť sa posilňovaním; zdôrazňuje, že trénované systémy umelej inteligencie 
dokážu takmer autonómne vytvárať a generovať kultúrne a kreatívne diela, a to len s 
minimálnym zapojením človeka; okrem toho konštatuje, že systémy umelej inteligencie 
sa môžu vyvíjať nepredvídateľným spôsobom, pričom môžu vytvárať originálne diela, 
ktoré nie sú známe ani ich pôvodným programátorom, a táto skutočnosť by sa mala 
zohľadniť aj pri vytváraní rámca na ochranu s tým súvisiacich práv na využívanie 
takýchto diel; pripomína však, že umelá inteligencia by mala ľudskému tvorivému 
duchu pomáhať, a nie ho nahrádzať;

7. berie na vedomie, že systémy umelej inteligencie sú založené na softvéri a prejavujú 
inteligentné správanie vychádzajúce z analýzy svojho prostredia; zdôrazňuje, že táto 
analýza je založená na štatistických modeloch, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú 
chyby, v niektorých prípadoch so slučkami spätnej väzby, ktoré opakujú, posilňujú a 
predlžujú už existujúce predsudky, chyby a domnienky; poznamenáva, že treba 
zabezpečiť, aby boli zavedené systémy a metódy, ktoré umožnia overenie a vysvetlenie 
algoritmov a vyriešenie prípadných problémov;

8. domnieva sa, že práva duševného vlastníctva týkajúce sa rozvoja technológií umelej 
inteligencie by sa mali odlišovať od práv duševného vlastníctva týkajúcich sa obsahu 
vytvoreného umelou inteligenciou; zdôrazňuje, že treba odstrániť zbytočné právne 
prekážky rozvoja umelej inteligencie, aby sa uvoľnil potenciál týchto technológií v 
oblasti kultúry a vzdelávania;

9. kladie dôraz na to, že je nutné riešiť otázky autorských práv v súvislosti s kultúrnymi a 
kreatívnymi dielami vytvorenými umelou inteligenciou; zdôrazňuje, že tvorba človeka 
ako autora a tvorcu diel musí tvoriť základ systému práv duševného vlastníctva; ďalej 
konštatuje, že otázka rozsahu, v akom možno dielo vytvorené umelou inteligenciou 
spätne vysledovať k ľudskému tvorcovi, má kľúčový význam; poukazuje na to, že je 
potrebné posúdiť, či vôbec existuje „originálna tvorba“, ktorá si nevyžaduje žiadny 
ľudský zásah; domnieva sa, že treba uskutočniť dôkladný prieskum, aby sme 
porozumeli tomu, či automatické postúpenie autorských práv na diela vytvorené umelou 
inteligenciou držiteľovi autorských práv k softvéru, algoritmu alebo programu umelej 
inteligencie je tým najlepším riešením do budúcnosti, keďže autorom nového tvorivého 
diela musí byť človek; víta výzvu Komisie na vypracovanie štúdie o autorských právach 
a nových technológiách;

10. vyjadruje znepokojenie nad potenciálnym vákuom medzi právami duševného 
vlastníctva a rozvojom umelej inteligencie, ktoré by mohlo viesť k tomu, že sa kultúrne 
a kreatívne odvetvia a oblasť vzdelávania stanú zraniteľnými vo vzťahu k dielam 
vytvoreným umelou inteligenciou a chráneným autorským právom; vyjadruje 
znepokojenie nad možnými porušeniami duševného vlastníctva a zdôrazňuje, že je 
potrebné monitorovať akékoľvek zlyhania trhu alebo vzniknuté škody;  vyzýva 
Komisiu, aby podporovala horizontálny, na dôkazoch založený a technologicky 
neutrálny prístup k spoločným a jednotným ustanoveniam o autorských právach 
uplatniteľným na diela vytvorené umelou inteligenciou v Únii, ktorý by podporil nárast 
ich tvorby a zároveň by prilákal investície súkromného sektora do technologického a 
hospodárskeho rozvoja odvetvia umelej inteligencie a robotiky;

11. poukazuje na rozvoj kapacít umelej inteligencie v oblasti šírenia a vytvárania 
dezinformácií; vyjadruje znepokojenie nad tým, že by to mohlo viesť k mnohým 
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porušeniam právnych predpisov v oblasti duševného vlastníctva, a je tiež mimoriadne 
znepokojený možnosťou masovej manipulácie občanov v snahe destabilizovať 
demokratické krajiny; v tejto súvislosti požaduje kroky zamerané na zvýšenie 
informačnej a mediálnej gramotnosti, pričom treba zohľadniť skutočnosť, že digitálna 
transformácia je jej neoddeliteľnou súčasťou; žiada, aby sa prvoradý dôraz kládol na 
vývoj softvéru na overovanie skutočností a informácií;

12. pripomína, že údaje sú ústredným prvkom vývoja a učenia každého systému umelej 
inteligencie; zdôrazňuje, že to zahŕňa štruktúrované údaje, ako sú databázy, diela 
chránené autorským právom a iné výtvory, na ktoré sa vzťahuje ochrana duševného 
vlastníctva a ktoré sa zvyčajne nemusia považovať za údaje; zdôrazňuje preto, že je 
rovnako dôležité zaoberať sa koncepciou použitia relevantného z hľadiska duševného 
vlastníctva v súvislosti s fungovaním technológií umelej inteligencie;

13. poukazuje na to, že najúčinnejším spôsobom na zníženie zaujatosti v systémoch umelej 
inteligencie je zabezpečiť, aby bolo pri ich učení k dispozícii maximálne množstvo 
údajov, čo si vyžaduje obmedzenie akýchkoľvek zbytočných prekážok týkajúcich sa 
vyťažovania textov a dát a uľahčenie cezhraničného používania;

14. zdôrazňuje, že ak sa umelá inteligencia používa len ako nástroj, ktorý autorovi pomáha 
v tvorivom procese, na vytvorené dielo sa naďalej uplatňuje súčasný rámec autorských 
práv a zásah umelej inteligencie sa nezohľadňuje;

15. odporúča zavedenie osobitných bezpečnostných prvkov a pravidiel s cieľom chrániť 
práva na súkromie spojené s technológiami umelej inteligencie; zdôrazňuje, že kontrola 
ochrany súkromia v oblasti technológií umelej inteligencie by mala byť povinná;

16. ďalej pripomína, že reforma autorských práv Únie zaviedla výnimku týkajúcu sa 
vyťažovania textov a dát, podľa ktorej vedecký výskum môže profitovať z bezplatného 
používania údajov, pričom na základe novej výnimky bude povolené aj vyťažovanie 
textov a dát vykonávané na iné účely, ak sú splnené ďalšie požiadavky;

17. zdôrazňuje, že umelá inteligencia môže byť aj účinným nástrojom na odhaľovanie a 
oznamovanie prítomnosti obsahu chráneného autorským právom na internete; 
zdôrazňuje tiež potrebu vyriešiť problém zodpovednosti za porušovanie autorských práv 
a iné prípady porušovania v oblasti duševného vlastníctva zo strany systémov umelej 
inteligencie, ako aj otázku vlastníctva údajov; zdôrazňuje však, že treba jasne rozlišovať 
medzi samostatnými porušeniami a kopírovaním diel tretej strany, ktoré prevádzkovateľ 
softvéru umelej inteligencie umožnil alebo im nezabránil; zdôrazňuje, že 
vysledovateľnosť by mala byť nevyhnutnou podmienkou na určenie zodpovednosti, 
keďže jednak pôsobí ako základ pre právne opatrenia a jednak umožňuje diagnostiku a 
nápravu nedostatkov;

18. zdôrazňuje, že je dôležité, aby streamingové služby používali algoritmy transparentným 
a zodpovedným spôsobom, tak aby bol lepšie zabezpečený prístup ku kultúrnemu a 
tvorivému formálne a jazykovo rôznorodému obsahu a spravodlivý prístup k európskym 
dielam;

19. pripomína etickú povinnosť Únie podporovať rozvoj na celom svete uľahčovaním 
cezhraničnej spolupráce v oblasti umelej inteligencie, a to aj prostredníctvom 
obmedzení a výnimiek týkajúcich sa cezhraničného výskumu a vyťažovania textov a 
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dát, a preto v záujme dosiahnutia tohto cieľa naliehavo vyzýva na urýchlenie 
medzinárodnej činnosti v rámci Svetovej organizácie duševného vlastníctva,

20. uznáva, že vzhľadom na technologický pokrok niektorých štátov je hlavnou 
povinnosťou Únie podporovať spoločné využívanie prínosov umelej inteligencie 
prostredníctvom celého radu nástrojov, a to vrátane investícií do výskumu vo všetkých 
členských štátoch.



AD\1211697SK.docx 7/8 PE648.351v02-00

SK

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia 1.9.2020

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

28
1
1

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, 
Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo 
Franz, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi 
Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Peter 
Pollák, Marcos Ros Sempere, Andrey Slabakov, Massimiliano 
Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Milan 
Zver

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler, Ibán García Del Blanco, 
Bernard Guetta, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Martina Michels



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

SK

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O 
STANOVISKO

28 +
PPE Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, 

Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

S&D Ibán García del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor 
Negrescu, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Smeriglio

RENEW Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva

ID Gilbert Collard

VERTS/ALE Romeo Franz, Marcel Kolaja, Salima Yenbou

ECR Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

NI Isabella Adinolfi

1 -
ID Christine Anderson

1 0
ID Gianantonio Da Re

Vysvetlenie použitých znakov:
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania


