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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena dirbtinio intelekto potencialą teikiant novatoriškas paslaugas įmonėms, 
vartotojams ir viešajam sektoriui; pabrėžia svarbų vaidmenį, kurį dirbtinio intelekto 
technologijos gali atlikti skaitmeninant ekonomiką daugelyje sektorių, pvz., pramonės, 
sveikatos priežiūros, statybos ir transporto, o tai gali paskatinti naujų verslo modelių 
kūrimą; pabrėžia, kad Sąjunga turi veiksmingai pasinaudoti pokyčiais šioje srityje, kad 
būtų daroma pažanga kuriant bendrąją skaitmeninę rinką; pabrėžia, kad dirbtinio 
intelekto vystymui ir naudojimui vidaus rinkoje bus naudinga patikima, subalansuota ir 
veiksminga intelektinės nuosavybės teisių sistema; pažymi, kaip svarbu atskirti dirbtinio 
intelekto taikomąsias programas ar algoritmus, dirbtinio intelekto sukurtus technologiją 
ir produktus, duomenų bazes ir individualius duomenis, kuriems reikalingos skirtingų 
formų teisės;

2. mano, kad perversminės technologijos, tokios kaip dirbtinis intelektas, suteikia 
galimybę tiek mažoms, tiek stambioms įmonėms kurti rinkoje pirmaujančius produktus; 
mano, kad visoms įmonėms ar kitiems tokių produktų savininkams turėtų būti suteikta 
vienodai veiksminga ir efektyvi intelektinės nuosavybės teisių apsauga; mano, kad tai 
gali paskatinti Europos mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) atsiradimą ir suteikti didelį 
konkurencinį pranašumą Sąjungoje; ragina atlikti vadinamųjų patentų trolių 
piktnaudžiavimo praktikos ir strateginio bylinėjimosi dėl intelektinės nuosavybės teisių, 
kurie gali tapti dirbtine kliūtimi patekti į rinką ir apsaugoti įsitvirtinusius rinkos 
dalyvius, poveikio analizę; pabrėžia dirbtinio intelekto technologijų svarbą sudarant 
sąlygas skaidriau, veiksmingiau ir patikimiau valdyti su intelektine nuosavybe 
susijusius sandorių aspektus;

3. pabrėžia, kokios svarbios yra priemonės ir informacijos kanalai, skirti padėti mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms bei startuoliams veiksmingai naudoti intelektinės nuosavybės 
teisių apsaugą dirbtinio intelekto technologijų atvejais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares pagal Bendrosios rinkos programą ir pasitelkiant Skaitmeninių inovacijų centrus 
teikti paramą startuoliams ir MVĮ, siekiant kurti ir apsaugoti jų produktus ir taip 
sudaryti jiems sąlygas visapusiškai plėtoti savo augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą 
Europoje; pabrėžia, jog svarbu, kad Komisija ir valstybės narės siektų koordinavimo su 
kitais svarbiais pasaulinio lygmens intelektinės nuosavybės teisių srities veikėjais 
dirbtinio intelekto kūrimo srityje, kad būtų priimtas visuotinai suderintas požiūris, kuris 
būtų naudingas tiek MVĮ, tiek startuoliams;

4. pabrėžia intelektinės nuosavybės teisių apsaugos svarbą, įskaitant komercines paslaptis, 
bet kurioje dirbtinio intelekto reguliavimo sistemoje, ypač kiek tai susiję su išsamiais 
reikalavimais siaurai taikomųjų programų grupei, kuri laikoma keliančia didelę riziką, 
kartu pripažindamas, kad juos reikia suderinti su kitų viešosios politikos tikslų, įskaitant 
pagarbą pagrindinėms teisėms ar laisvėms, taikymu; mano, kad, siekiant užtikrinti į 
žmogų orientuoto ir patikimo dirbtinio intelekto plėtojimą, reikia veiksmingai 
įgyvendinti teisės aktus dėl pranešėjų; 

5. pabrėžia, kad be intelektinės nuosavybės teisių apsaugos vartotojai taip pat 
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suinteresuoti, kad jiems būtų užtikrintas teisinis tikrumas dėl leidžiamo saugomų 
kūrinių naudojimo, visų pirma tada, kai tai susiję su sudėtingais algoritminiais 
produktais; ragina Komisiją pasiūlyti duomenų atsekamumo priemonių, kartu 
atsižvelgiant tiek į duomenų gavimo teisėtumą, tiek į vartotojų ir pagrindinių teisių 
apsaugą;

6. mano, kad norint įveikti sunkumus, susijusius su dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
vertinimu, reikia sukurti naujus metodus ir užtikrinti tinkamus rinkos priežiūros 
institucijų administracinius gebėjimus; pažymi, kad adaptyviosios mokymosi sistemos 
gali persikalibruoti po kiekvieno duomenų įvedimo, todėl vien tam tikros ex ante 
informacijos atskleidimas gali tapti neveiksmingas; 

7. mano, kad tais atvejais, kai dirbtinio intelekto taikomosios programos yra 
sertifikuojamos, jos turėtų būti skaidrios, suprantamos ir, kiek tai įmanoma, atitikti 
etikos standartus; pažymi, kad šio tikslo negalima pasiekti vien tik atskleidžiant 
algoritmą arba kodą, jei iš viso to neįmanoma pasiekti; primena, kad šiame procese 
svarbų vaidmenį taip pat atlieka duomenų rinkiniai;

8. ragina Komisiją apsvarstyti, kaip įvertinti būdus, kuriais būtų galima išbandyti 
produktus, pvz., moduliniu būdu arba naudojant tikrinimo priemones, kurios leistų 
tinkamai išbandyti produktus, kartu laikantis konfidencialumo, siekiant apsaugoti 
intelektinės nuosavybės teisių turėtojų komercines paslaptis.
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