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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver mākslīgā intelekta (MI) un saistīto tehnoloģiju izmantošanas stratēģisko nozīmi 
un uzsver, ka Eiropas pieejai šajā jomā jābūt antropocentriskai, lai MI patiešām kļūtu 
par instrumentu, kas kalpotu cilvēku un kopējo interešu labā, veicinot iedzīvotāju 
vispārējo interešu īstenošanu, tostarp audiovizuālajā, kultūras un izglītības nozarē; 
norāda, ka MI var atbalstīt satura radīšanu šajās nozarēs; uzsver, ka MI var atbalstīt 
satura radīšanu izglītības, kultūras un audiovizuālajā nozarē, kā arī informācijas un 
izglītības platformas, tostarp dažādu veidu kultūras priekšmetu sarakstus un daudzus 
datu avotus; norāda uz intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) pārkāpumu risku, apvienojot 
MI un dažādas tehnoloģijas ar avotu dažādību (dokumentiem, fotogrāfijām, filmām), lai 
uzlabotu veidu, kā šādus datus parāda, izpēta un vizualizē; aicina izmantot MI, lai 
pašreizējā tiesiskā regulējuma ietvaros nodrošinātu augsta līmeņa IĪT aizsardzību, 
piemēram, brīdinot privātpersonas un uzņēmumus, ja pastāv risks, ka tie varētu netīši 
pārkāpt noteikumus, vai palīdzot IĪT subjektiem, ja noteikumi patiešām tiek pārkāpti; 
tādēļ uzsver, ka ir svarīgi izveidot atbilstošu Eiropas tiesisko regulējumu intelektuālā 
IĪT saistībā ar MI izmantošanu;

2. uzsver, ka MI konsekventa integrācija izglītības nozarē var risināt dažas no lielākajām 
izglītības problēmām, nākt klajā ar inovatīvu mācīšanas un mācīšanās praksi un, 
visbeidzot, paātrināt virzību uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, lai īstenotu 
izglītības programmas 2030. gadam uzdevumus;

3. atgādina, cik svarīga ir kultūras pieejamība ikvienam iedzīvotājam visā Savienībā; šajā 
sakarībā uzsver, cik svarīga ir paraugprakses apmaiņa starp dalībvalstīm, izglītības 
iestādēm, kultūras iestādēm un līdzīgām ieinteresētajām personām; turklāt uzskata, ka ir 
ļoti svarīgi, lai gan ES, gan valstu līmenī pieejamie resursi tiktu maksimāli izmantoti, lai 
vēl vairāk uzlabotu piekļuvi kultūrai; uzsver, ka ir daudz iespēju, kā piekļūt kultūrai, un 
ka būtu jāizpēta visi varianti, lai noteiktu vispiemērotāko iespēju; uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt saskaņotību ar Marrākešas līgumu;

4. aicina Komisiju pilnībā izmantot mākslīgā intelekta (MI) potenciālu, lai uzlabotu saziņu 
ar iedzīvotājiem, iesaistot kultūras un audiovizuālās tiešsaistes platformas, piemēram, 
informējot iedzīvotājus par to, kas notiek lēmumu pieņemšanas līmenī, samazinot plaisu 
starp ES un tautu un veicinot sociālo kohēziju starp ES iedzīvotājiem;

5. uzsver, ka izglītība, kultūra un audiovizuālā nozare ir jutīgas jomas MI un saistīto 
tehnoloģiju izmantošanai, jo tās var ietekmēt mūsu sabiedrību un pamattiesības, ko tā 
ievēro; tādēļ uzskata, ka to ieviešanā, izstrādē un izmantošanā būtu jāievēro juridiski 
saistoši ētikas principi;

6. norāda, kā mākslīgo intelektu un ar to saistītās tehnoloģijas var izmantot, lai izstrādātu 
vai piemērotu jaunas izglītības metodes tādās jomās kā valodu apguve, akadēmiskās 
aprindas, specializēta mācīšanās utt.; uzsver, ka ir svarīgi izmantot šādas tehnoloģijas ne 
tikai izglītības nolūkos, bet arī digitālo pratību un sabiedrības informētības nolūkos par 
šīm tehnoloģijām; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pedagogus, pasniedzējus un citus ar 
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pareizajiem instrumentiem un zinātību attiecībā uz MI un saistītajām tehnoloģijām, 
precizējot, kas tās ir, kā tās tiek lietotas un kā tās pareizi  un saskaņā ar tiesību aktiem 
izmantot kā rīkus, lai izvairītos no IĪT pārkāpumiem; jo īpaši uzsver, cik svarīga ir 
izglītības darbinieku digitālā pratība, kā arī vecāka gadagājuma cilvēku digitālās 
apmācības uzlabošana, ņemot vērā, ka jaunākajām paaudzēm jau ir pamatiespaids par 
šīm tehnoloģijām, jo šī paaudze ir augusi kopā ar tām;

7. uzsver, ka Eiropas mākslīgajam intelektam būtu jāaizsargā un jāveicina mūsu 
Savienības pamatvērtības, piemēram, demokrātija, neatkarīgi un brīvi plašsaziņas 
līdzekļi un informācijas avoti, kvalitatīva izglītība, vides ilgtspēja, dzimumu līdzsvars 
un kultūras un valodu daudzveidība;

8. aicina Komisiju, dalībvalstis un uzņēmējus aktīvi un pilnībā izmantot MI potenciālu, 
sniedzot faktus un apkarojot viltus ziņas, dezinformāciju, ksenofobiju un rasismu 
kultūras un audiovizuālajās tiešsaistes platformās, vienlaikus izvairoties no cenzūras;

9. norāda, ka radošā procesa neatkarība rada problēmas saistībā ar IĪT; šajā sakarībā 
uzskata, ka nebūtu lietderīgi censties MI tehnoloģijas nodrošināt ar juridiskas personas 
statusu;

10. norāda ka MI var būt svarīga nozīme Eiropas un valstu kultūras daudzveidības 
veicināšanā un aizsardzībā, jo īpaši, ja to izmanto audiovizuālās tiešsaistes platformas, 
popularizējot saturu klientiem;

11. norāda, ka MI varētu veicināt pētniecības nozari, piemēram, pateicoties lomai, kas 
prognozējošajai analītikai var būt datu analīzes precizēšanā, piemēram, attiecībā uz 
kultūras priekšmetu iegādi un apriti; uzsver, ka ES ir jāpalielina ieguldījumi un 
jāveicina partnerības starp rūpniecību un akadēmiskajām aprindām, lai uzlabotu 
pētniecības izcilību Eiropas līmenī;

12. norāda uz neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu svarīgo nozīmi kultūrā un iedzīvotāju 
ikdienas dzīvē; uzsver, ka viltus plašsaziņas līdzekļi ir būtiska problēma, jo autortiesības 
un IĪT parasti tiek pastāvīgi pārkāptas; aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm 
turpināt darbu, lai palielinātu informētību par šo problēmu, cīnoties pret viltus 
plašsaziņas līdzekļu ietekmi, kā arī avotu problēmām; turklāt uzskata, ka ir svarīgi 
izstrādāt izglītības stratēģijas, lai īpaši uzlabotu digitālo pratību šajā jomā; 

13. norāda, ka uz MI balstīta programmatūra, piemēram, attēlu atpazīšanas programmatūra, 
varētu ievērojami uzlabot izglītības iestāžu un skolotāju spēju nodrošināt un attīstīt 
modernas, inovatīvas un kvalitatīvas izglītības metodes, uzlabot visu iedzīvotāju 
digitālās prasmes un e-prasmes un padarīt izglītību pieejamāku; uzskata, ka šādas 
izglītības metodes tomēr būtu jānovērtē pēc to uzticamības un precizitātes un ka tām 
būtu jānodrošina taisnīgums izglītībā, nediskriminācija un bērnu un nepilngadīgo 
drošība gan izglītības iestādēs, gan tad, ja tie izglītības kontekstā ir savienoti 
attālināti; uzsver privātuma un datu aizsardzības tiesību aktu nozīmi, lai nodrošinātu 
personas datu, jo īpaši bērnu datu, pienācīgu aizsardzību, izmantojot pārredzamus un 
uzticamus datu avotus, kuros tiek ievērotas IĪT; uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai šīs 
tehnoloģijas tiktu integrētas esošajās sistēmās tikai tad, ja tiek pilnībā nodrošināta 
pamattiesību un privātuma aizsardzība; tomēr uzsver, ka atpazīšanas programmatūra ir 
jāizmanto tikai izglītības nolūkos, bet nekādos apstākļos to nedrīkst izmantot, lai 
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uzraudzītu piekļuvi iestādēm; šajā sakarībā uzsver atkarību no ārējiem datiem un 
dažiem tirgū dominējošiem programmatūras piegādātājiem; atgādina, ka tehnoloģijas, 
kas iepirktas par publiskiem līdzekļiem, būtu jāattīsta kā atklātā pirmkoda 
programmatūra, lai nodrošinātu resursu koplietošanu un atkārtotu izmantošanu, padarot 
tos pieejamus visā ES un tādējādi palielinot ieguvumus un samazinot publiskos 
izdevumus, vienlaikus nodrošinot, ka tiek pilnībā ievēroti piemērojamie tiesību akti, 
tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Direktīva (ES) 2019/790 
par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū1;

14. norāda – lai MI izmantošana sekmētu izglītības un pētniecības nozari, ES ir jāveicina 
apmācība par nākotnes prasmēm un jo īpaši ētiska un atbildīga pieeja MI tehnoloģijām; 
ņemot vērā šo mērķi, piebilst, ka šo apmācību nedrīkst rezervēt vienīgi skolēniem, kuri 
specializējušies zinātnes un tehnikas priekšmetos un kuri jau pārzina šos instrumentus, 
bet tai vajadzētu būt pieejamai pēc iespējas vairāk cilvēkiem, jo īpaši tiem, kas pieder 
pie  jaunākās paaudzes;

15. uzsver, ka šajā sakarībā galvenais apsvērums ir nepieciešamība veikt ieguldījumus 
pētniecībā un inovācijā attiecībā uz MI izmantošanu un attīstību un tā kultūras, 
izglītības un audiovizuālajām lietotnēm; aicina Komisiju rast papildu finansējumu, lai 
veicinātu pētniecību un inovāciju attiecībā uz MI lietotnēm šajās nozarēs;

16. pauž nopietnas bažas par to, ka skolas un citi publiskie izglītības sniedzēji kļūst arvien 
atkarīgāki no tādiem izglītības tehnoloģiju pakalpojumiem, tostarp MI lietotnēm, ko 
sniedz uzņēmumi, kas dominē tirgū un kuri pārsvarā atrodas ārpus ES;

17. uzsver, ka visā ES ir jānodrošina digitālā un MI lietotprasme, jo īpaši attīstot 
mācībspēku apmācības iespējas; uzstāj, ka MI tehnoloģiju izmantošanai skolās būtu 
jāpalīdz mazināt sociālo un reģionālo digitālo plaisu;

18. uzsver, ka Covid-19 pandēmijas krīzi var uzskatīt par pārbaudes laiku digitālo un ar MI 
saistīto tehnoloģiju izstrādei un izmantošanai izglītības un kultūras nozarē, kā to 
apliecina daudzās tiešsaistes skolu platformas un tiešsaistes kultūras veicināšanas rīki, 
ko izmanto visās dalībvalstīs; tādēļ aicina Komisiju ņemt vērā šos piemērus, apsverot 
kopēju ES pieeju šādu tehnoloģisko risinājumu plašākai izmantošanai;

19. norāda, ka MI var īpaši nopietni ietekmēt datu aizsardzību un privātumu; atbalsta 
Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR) paredzēto principu ievērošanu;

20. aicina Komisiju veikt efektīvākus pasākumus, lai aizsargātu skolēnu un skolotāju 
personas datus izglītības jomā;

21. uzsver, ka mijiedarbība starp MI un radošajām nozarēm ir sarežģīta un prasa padziļinātu 
novērtējumu; atzinīgi vērtē notiekošo pētījumu „Mākslīgā intelekta tendences un 
attīstība – problēmas IĪT sistēmā” un pētījumu „Autortiesības un jaunās tehnoloģijas — 
autortiesību datu pārvaldība un mākslīgais intelekts”; uzsver, ka ir svarīgi precizēt ar 
autortiesībām aizsargāta satura izmantošanu datu ievadē (attēlos, mūzikā, filmās, 
datubāzēs u. c.) un kultūras un audiovizuālo darbu ražošanā neatkarīgi no tā, vai to rada 
cilvēki, izmantojot mākslīgo intelektu, vai mākslīgā intelekta tehnoloģijas; aicina 

1 OV L 130, 17.5.2019., 92. lpp. 
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Komisiju izpētīt MI ietekmi uz Eiropas radošajām nozarēm; atkārtoti uzsver Eiropas 
datu nozīmi un atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumus šajā sakarībā, kā arī mākslīgā 
intelekta un saistīto tehnoloģiju iekļaušanu programmā;

22. uzsver autora personības lomu brīvas un radošas izvēles izpaušanā, kas veido darbu 
oriģinalitāti2; uzsver autortiesību ierobežojumu un izņēmumu nozīmi, izmantojot saturu 
kā datu ievadi, jo īpaši izglītībā, akadēmiskajās aprindās un pētniecībā, un veidojot 
kultūras un audiovizuālos rezultātus, tostarp lietotāju radītu saturu; 

23. uzsver, ka mijiedarbība starp MI un radošajām nozarēm ir sarežģīta un prasa padziļinātu 
novērtējumu; uzskata, ka būtu jāapsver MI radīto tehnisko un māksliniecisko jaunrades 
darbu aizsardzība, lai veicinātu šāda veida jaunradi;

24. uzsver, ka datu ekonomikas kontekstā ir iespējams labāk pārvaldīt datus par 
autortiesībām, lai labāk atalgotu autorus un izpildītājus, jo īpaši, lai varētu ātri 
identificēt, kas ir autors un īpašumtiesības uz saturu, tādējādi palīdzot samazināt 
nezināmu autoru darbu skaitu; turklāt uzsver, ka MI tehnoloģiskie risinājumi būtu 
jāizmanto, lai uzlabotu autortiesību datu infrastruktūru un metadatu savstarpēju 
savienošanu darbos, kā arī lai atvieglotu Direktīvas par autortiesībām un blakustiesībām 
19. pantā paredzēto pārredzamības pienākumu digitālajā vienotajā tirgū attiecībā uz 
atjauninātu, būtisku un visaptverošu informāciju par autoru un izpildītāju darbu un 
izpildījumu izmantošanu, īpaši pastāvot vairākiem tiesību subjektiem un sarežģītām 
licencēšanas shēmām;

25. uzsver, ka ir jāstrādā pie visefektīvākā veida, kā samazināt neobjektivitāti MI sistēmās 
saskaņā ar ētikas un nediskriminācijas standartiem; uzsver, ka datu kopumiem, ko 
izmanto MI apmācībā, vajadzētu būt pēc iespējas plašākiem, lai pārstāvētu sabiedrību 
vispiemērotākajā veidā, ka rezultāti būtu jāpārskata, lai izvairītos no jebkāda veida 
stereotipiem, diskriminācijas un neobjektivitātes, un attiecīgā gadījumā MI būtu 
jāizmanto, lai identificētu un labotu cilvēka aizspriedumus, kur tie varētu pastāvēt; 
aicina Komisiju veicināt un sekmēt apmaiņu ar tādām stratēģijām attiecībā uz datiem, 
kas vērstas uz atbrīvošanos no aizspriedumiem;

26. prasa Komisijai novērtēt MI un ar MI saistīto tehnoloģiju ietekmi uz audiovizuālo un 
radošo nozari, jo īpaši attiecībā uz autorību un saistītiem jautājumiem;

27. aicina Komisijas izsludinātajā intelektuālā īpašuma rīcības plānā pievērsties MI 
jautājumam un tā ietekmei uz radošajām nozarēm, ņemot vērā nepieciešamību panākt 
līdzsvaru starp IĪT aizsardzību un jaunrades veicināšanu izglītības, kultūras un 
pētniecības jomā; uzskata, ka ES var būt līdere MI tehnoloģiju radīšanā, ja tā pieņem 
operatīvu tiesisko regulējumu un īsteno proaktīvu valsts politiku, jo īpaši attiecībā uz 
apmācības programmām un finansiālo atbalstu pētniecībai; prasa Komisijai novērtēt IĪT 
ietekmi uz MI un saistīto tehnoloģiju pētniecību un izstrādi, kā arī audiovizuālo un 
radošo nozari, jo īpaši attiecībā uz autorību, autoru taisnīgu atalgošanu un saistītiem 
jautājumiem;

28. uzsver uz MI balstītu tehnoloģisko rīku iekļaušanas turpmāko nozīmi saglabāšanas, 

Eiropas Savienības Tiesa, SI un Brompton Bicycle Ltd /Chedech Get2Get, lieta C-833/18.
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izpaušanas un mantojuma kontroles jomā, kā arī saistītajos pētniecības projektos;

29. uzsver, ka ir nepieciešams panākt līdzsvaru starp MI sistēmu attīstību un to izmantošanu 
izglītības, kultūras un audiovizuālajā nozarē, no vienas puses, un pasākumiem, lai 
nodrošinātu konkurenci un konkurētspēju tirgū MI uzņēmumiem šajās nozarēs, no otras 
puses; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību mudināt uzņēmumus investēt šajās nozarēs 
izmantojamo MI sistēmu inovācijā, vienlaikus nodrošinot, ka tie, kas piedāvā šādas 
lietotnes, neiegūst tirgus monopolu;

30. uzsver, ka bez cilvēka veiktas uzraudzības MI un saistīto tehnoloģiju izmantošana 
nekādā gadījumā nevarētu kļūt par realitāti; atkārtoti uzsver pamattiesību nozīmi un 
datu un privātuma aizsardzības tiesību aktu vispārējo pārākumu, kas ir obligāti jāievēro, 
strādājot ar šādām tehnoloģijām;

31. aicina Komisiju novērtēt MI un ar MI saistīto tehnoloģiju ietekmi jaunu audiovizuālo 
darbu, piemēram, dziļo viltojumu, radīšanā un paredzēt atbilstošas juridiskās sekas, kas 
saistāmas ar to radīšanu, ražošanu vai izplatīšanu ļaunprātīgos nolūkos;

32. norāda, ka automatizācija un MI izstrāde varētu apdraudēt nodarbinātību, un vēlreiz 
uzsver, ka prioritāte jāpiešķir darbvietu saglabāšanai, jo īpaši izglītības, kultūras un 
radošajās nozarēs;

33. aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm sākt ES līmeņa izglītības plānu digitālās un 
MI lietotprasmes jomā, īpašu uzmanību pievēršot skolēniem un jauniešiem;

34. aicina Komisiju apsvērt juridiskos aspektus attiecībā uz rezultātiem, kas iegūti, 
izmantojot MI tehnoloģijas, kā arī kultūras saturu, kas radīts, izmantojot MI un saistītās 
tehnoloģijas; uzskata, ka ir svarīgi atbalstīt satura veidošanu kultūras jomā; tomēr 
atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi aizsargāt Savienības unikālo IĪT regulējumu un ka 
jebkādas izmaiņas būtu jāveic ar pienācīgu rūpību, lai neizjauktu trauslo līdzsvaru; 
aicina Komisiju veikt padziļinātu novērtējumu par MI radīta satura iespējamo juridiskās 
personas statusu, kā arī par IĪT piemērošanu MI radītam saturam un saturam, kas radīts, 
izmantojot MI rīkus;

35. aicina Komisiju noteikt prasības MI un saistīto tehnoloģiju iepirkumam un ieviešanai, 
ko veic ES publiskā sektora struktūras, lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību 
aktiem un pamattiesībām; uzsver pievienoto vērtību, ko sniedz tādi instrumenti kā 
sabiedriskās apspriešanas un ietekmes novērtējumi, kas jāīsteno pirms MI sistēmu 
iepirkuma vai ieviešanas, kā ieteikts ANO Ģenerālās asamblejas īpašā referenta 
ziņojumā par MI un tā ietekmi uz uzskatu un vārda brīvību3;

36. aicina Komisiju paredzēt noteikumus, kas garantētu efektīvu datu sadarbspēju, lai 
saturu, kas iegādāts platformā, darītu pieejamu, izmantojot jebkuru digitālo rīku 
neatkarīgi no zīmola;

37. uzsver, ka, tikai nosakot datu kvalitātes pienākumus un pārredzamības un pārraudzības 
prasības, var pārvarēt mākslīgā intelekta un saistīto tehnoloģiju izmantošanas radītās 

3 Īpašā referenta par uzskatu un vārda brīvības veicināšanu un aizsardzību ziņojums, 
https://undocs.org/A/73/348.
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problēmas, lai sabiedrība un iestādes varētu novērtēt atbilstību Savienības tiesību aktiem 
un pamattiesībām; gaida Komisijas priekšlikumus pēc tās paziņojuma par Eiropas datu 
stratēģiju4 attiecībā uz datu kopu koplietošanu un apvienošanu;

38. aicina Komisiju arī apsvērt iespēju ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un attiecīgajām 
ieinteresētajām personām izstrādāt pārbaudes mehānismus vai sistēmas izdevējiem, 
autoriem, veidotājiem utt., lai palīdzētu tiem pārbaudīt, kādu saturu tie drīkst izmantot, un 
vieglāk noteikt, kas ir aizsargāts ar tiesību aktiem IĪT jomā.

4 COM(2020) 66 final, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-
19feb2020_en.pdf.
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