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NÁVRHY

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

1. zdôrazňuje strategický význam využívania umelej inteligencie a súvisiacich technológií 
a zdôrazňuje, že európsky prístup v tejto súvislosti musí byť zameraný na človeka, 
aby sa umelá inteligencia skutočne stala nástrojom v službách ľudí a spoločného blaha 
a prispievala k všeobecnému záujmu občanov, a to aj v audiovizuálnom, kultúrnom 
a vzdelávacom sektore; poukazuje na to, že umelá inteligencia môže podporovať tvorbu 
obsahu v týchto odvetviach; zdôrazňuje, že umelá inteligencia môže podporovať tvorbu 
obsahu vo vzdelávaní, v kultúre a v audiovizuálnom sektore spolu s informačnými 
a vzdelávacími platformami vrátane zoznamov rôznych druhov predmetov kultúrnej 
hodnoty a množstva zdrojov údajov; poukazuje na riziko porušovania práv duševného 
vlastníctva pri zlučovaní umelej inteligencie a rôznych technológií s veľkým 
množstvom zdrojov (dokumenty, fotografie, filmy) s cieľom zlepšiť spôsob, ktorým sú 
tieto údaje zobrazené, skúmané a vizualizované; žiada, aby sa v súčasnom legislatívnom 
rámci zabezpečila vysoká úroveň ochrany práv duševného vlastníctva pri využívaní 
umelej inteligencie, napríklad upozornením jednotlivcov a podnikov, ak hrozí, 
že neúmyselne porušia pravidlá, alebo poskytnutím pomoci nositeľom práv duševného 
vlastníctva v prípade, že naozaj dôjde k porušeniu pravidiel; zdôrazňuje preto, že je 
dôležité zaviesť primeraný európsky právny rámec na ochranu práv duševného 
vlastníctva v súvislosti s používaním umelej inteligencie;

2. zdôrazňuje, že konzistentné začlenenie umelej inteligencie do sektora vzdelávania má 
potenciál vyriešiť niektoré z najväčších výziev vzdelávania, navrhnúť inovatívne 
postupy výučby a učenia a takisto urýchliť pokrok pri plnení cieľov udržateľného 
rozvoja, aby sa podarilo splniť ciele Agendy 2030 pre vzdelávanie;

3. opakovane zdôrazňuje, že je dôležité, aby mal každý občan Únie prístup ku kultúre; 
v tejto súvislosti vyzdvihuje význam výmeny najlepších postupov medzi členskými 
štátmi, vzdelávacími zariadeniami, kultúrnymi inštitúciami a podobnými 
zainteresovanými stranami; ďalej sa domnieva, že je mimoriadne dôležité v maximálnej 
možnej miere využívať zdroje, ktoré sú k dispozícii na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej 
úrovni, na ďalšie zlepšenie prístupu ku kultúre; zdôrazňuje, že existuje veľmi veľa 
spôsobov prístupu ku kultúre a že treba preskúmať všetky z nich, aby sa dala určiť 
najvhodnejšia možnosť; vyzdvihuje význam súladu s Marrákešskou zmluvou;

4. výzva Komisiu, aby naplno využila potenciál umelej inteligencie na účely zlepšenia 
komunikácie s občanmi pomocou kultúrnych a audiovizuálnych online platforiem, 
napríklad informovaním občanov o tom, čo sa deje na úrovni rozhodovania, 
zmenšovaním priepasti medzi EÚ a štruktúrami na miestnej úrovni a podporou sociálnej 
súdržnosti medzi občanmi EÚ;

5. zdôrazňuje, že vzdelávanie, kultúra a audiovizuálny sektor sú z hľadiska využívania 
umelej inteligencie a súvisiacich technológií citlivými oblasťami, lebo majú potenciál 
ovplyvniť naše spoločnosti a základné práva, ktoré sa v nich rešpektujú; preto tvrdí, 
že pri zavádzaní, vývoji a používaní týchto technológií by sa mali rešpektovať právne 
záväzné etické zásady;
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6. poukazuje na možnosti využitia umelej inteligencie a súvisiacich technológií pri vývoji 
alebo uplatňovaní nových metód vzdelávania v oblastiach, akými sú napríklad učenie 
jazykov, akademická oblasť vo všeobecnosti, špecializované vzdelávanie atď.; 
zdôrazňuje význam využívania takýchto technológií na vzdelávacie účely, ako aj 
význam digitálnej gramotnosti a informovanosti verejnosti o týchto 
technológiách; zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť pedagógom, školiteľom a ďalším 
osobám správne nástroje a know-how v oblasti umelej inteligencie a súvisiacich 
technológií, ktoré im umožnia pochopiť, aká je ich podstata, ako sa používajú a ako ich 
využívať ako nástroje riadne a v súlade so zákonom, aby sa zabránilo porušovaniu práv 
duševného vlastníctva; zdôrazňuje najmä význam digitálnej gramotnosti pre ľudí 
pracujúcich vo vzdelávaní, ako aj význam zlepšovania digitálnej odbornej prípravy pre 
starších ľudí vzhľadom na to, že mladšie generácie s týmito technológiami vyrástli, 
a teda ich už v zásade poznajú;

7. zdôrazňuje, že európska umelá inteligencia by mala chrániť a podporovať základné 
hodnoty našej Únie, akými sú demokracia, nezávislé a slobodné médiá a zdroje 
informácií, kvalitné vzdelávanie, environmentálna udržateľnosť, rodová rovnováha 
a kultúrna a jazyková rozmanitosť;

8. vyzýva Komisiu, členské štáty a podnikateľskú komunitu, aby aktívne a v plnej miere 
využívali potenciál umelej inteligencie pri poskytovaní faktov a boji proti falošným 
správam, dezinformáciám, xenofóbii a rasizmu na kultúrnych a audiovizuálnych online 
platformách a zároveň zabránili cenzúre;

9. konštatuje, že nezávislosť kreatívneho procesu vyvoláva otázky súvisiace 
s vlastníctvom práv duševného vlastníctva; v tejto súvislosti sa domnieva, že by nebolo 
vhodné snažiť sa priznať technológiám umelej inteligencie právnu subjektivitu;

10. konštatuje, že umelá inteligencia môže zohrávať dôležitú úlohu pri podpore a ochrane 
našej európskej a národnej kultúrnej rozmanitosti, najmä ak ju používajú audiovizuálne 
online platformy pri propagácii obsahu zákazníkom;

11. konštatuje, že umelá inteligencia by mohla byť prínosom pre oblasť výskumu, napríklad 
vďaka úlohe, ktorú môže prediktívna analytika zohrávať pri dolaďovaní analýzy údajov, 
napríklad pri získavaní a premiestňovaní predmetov kultúrnej hodnoty; zdôrazňuje, 
že EÚ musí zvýšiť investície a podporovať partnerstvá medzi priemyslom 
a akademickou obcou s cieľom zdokonaliť výskumnú excelentnosť na európskej úrovni;

12. berie na vedomie dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú nezávislé médiá v kultúre 
a každodennom živote občanov; zdôrazňuje, že médiá, ktoré uverejňujú falošné správy, 
predstavujú zásadný problém, lebo dochádza k neustálemu porušovaniu autorských práv 
a práv duševného vlastníctva; vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi 
pokračovala vo zvyšovaní povedomia o tomto probléme, bojovala proti účinkom 
takýchto médií a riešila aj problémy súvisiace so zdrojmi; okrem toho považuje za 
dôležité, aby sa vypracovali vzdelávacie stratégie na zlepšenie digitálnej gramotnosti 
konkrétne v tejto oblasti; 

13. poznamenáva, že softvér založený na umelej inteligencii, napríklad softvér na 
rozpoznávanie obrazu, by mohol výrazne zlepšiť schopnosť vzdelávacích zariadení 
a učiteľov poskytovať a rozvíjať moderné, inovatívne a kvalitné metódy vzdelávania, 
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zlepšiť digitálnu gramotnosť a elektronické zručnosti celej populácie a zlepšiť 
prístupnosť vzdelávania; domnieva sa, že tieto metódy vzdelávania by sa však mali 
posudzovať z hľadiska ich spoľahlivosti a presnosti a mali by zaručiť spravodlivosť 
vo vzdelávaní, zabrániť diskriminácii a zaistiť bezpečnosť detí a maloletých 
vo vzdelávacích zariadeniach aj pri pripojení na diaľku v rámci vzdelávacieho 
kontextu; zdôrazňuje význam právnych predpisov v oblasti ochrany súkromia a údajov, 
ktoré musia zaručiť primeranú ochranu osobných údajov, najmä údajov detí, a to vďaka 
transparentným a spoľahlivým zdrojom dát, ktoré rešpektujú práva duševného 
vlastníctva; považuje za nevyhnutné, aby sa tieto technológie integrovali do existujúcich 
systémov len vtedy, ak je v plnej miere zaručená ochrana základných práv a súkromia; 
zdôrazňuje však, že rozpoznávací softvér sa musí používať len na vzdelávacie účely a 
za žiadnych okolností sa ním nemôže sledovať vstup do priestorov; v tejto súvislosti 
poukazuje na závislosť od externých údajov a niekoľkých poskytovateľov softvéru 
s dominantným postavením na trhu; pripomína, že technológie, ktoré sa nakupujú za 
verejné finančné prostriedky, by mali byť vyvinuté ako softvér s otvoreným zdrojovým 
kódom s cieľom umožniť spoločné a opätovné využívanie zdrojov a prístupné v celej 
EÚ, čím sa zvýšia prínosy a znížia verejné výdavky, a zároveň by mali v plnej miere 
dodržiavať platné právne predpisy vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 
právom na digitálnom jednotnom trhu1;

14. poznamenáva, že ak má byť používanie umelej inteligencie prínosom pre sektor 
vzdelávania a výskumu, EÚ musí podporovať odbornú prípravu v oblasti zručností 
budúcnosti, a najmä etický a zodpovedný prístup k technológiám umelej inteligencie; 
dodáva, že v záujme toho nesmie byť táto odborná príprava vyhradená len pre žiakov, 
ktorí sa zameriavajú na vedecké a technické predmety a ktorí sú už lepšie oboznámení 
s týmito nástrojmi, ale naopak musí byť zameraná na čo najväčší počet ľudí, najmä 
na mladšie generácie;

15. zdôrazňuje, že v tejto súvislosti je kľúčovým faktorom potreba investícií do výskumu 
a inovácií, pokiaľ ide o používanie a rozvoj umelej inteligencie a jej využitie v kultúre, 
vzdelávaní a audiovizuálnom sektore; vyzýva Komisiu, aby našla dodatočné finančné 
prostriedky na podporu výskumu a inovácií týkajúcich sa použitia umelej inteligencie 
v týchto odvetviach;

16. vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že sa postupne zvyšuje závislosť škôl a ďalších 
poskytovateľov verejného vzdelávania od služieb vzdelávacích technológií vrátane 
aplikácií umelej inteligencie, ktoré poskytujú spoločnosti s dominantným postavením na 
trhu, z ktorých väčšina má sídlo mimo EÚ;

17. zdôrazňuje, že je potrebné v celej Únii zabezpečiť digitálnu gramotnosť a gramotnosť 
v oblasti umelej inteligencie, a to najmä rozvojom možností odbornej prípravy pre 
učiteľov; trvá na tom, že používanie technológií umelej inteligencie v školách by malo 
prispievať k zmenšovaniu sociálnej a regionálnej digitálnej priepasti;

18. zdôrazňuje, že krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 možno považovať za skúšobnú 
lehotu na vývoj a používanie digitálnych technológií a technológií súvisiacich s umelou 
inteligenciou v sektoroch vzdelávania a kultúry, čoho príkladom sú mnohé online 

1 Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 92. 
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vzdelávacie platformy a online nástroje na podporu kultúry používané vo všetkých 
členských štátoch; vyzýva preto Komisiu, aby tieto príklady zohľadnila pri zvažovaní 
spoločného prístupu EÚ k intenzívnejšiemu využívaniu takýchto technologických 
riešení;

19. poukazuje na to, že umelá inteligencia môže veľmi zásadne ovplyvniť ochranu údajov 
a súkromie; podporuje dodržiavanie zásad stanovených vo všeobecnom nariadení 
o ochrane údajov;

20. vyzýva Komisiu, aby prijala účinnejšie opatrenia na ochranu osobných údajov žiakov 
a učiteľov v oblasti vzdelávania;

21. zdôrazňuje, že interakcia medzi umelou inteligenciou a kreatívnym priemyslom je 
komplexná a vyžaduje si dôkladné posúdenie; víta prebiehajúcu štúdiu s názvom 
Trendy a vývoj v oblasti umelej inteligencie – výzvy pre rámec práv duševného 
vlastníctva a štúdiu o autorských právach a nových technológiách: správa údajov 
o autorských právach a umelá inteligencia; zdôrazňuje, že je dôležité objasniť 
podmienky používania obsahu chráneného autorským právom ako vstupného údaja 
(obrázky, hudba, filmy, databázy atď.) a pri tvorbe kultúrnych a audiovizuálnych 
výstupov, bez ohľadu na to, či ich vytvorili ľudia s pomocou umelej inteligencie alebo 
ich autonómne vygenerovali technológie umelej inteligencie; vyzýva Komisiu, 
aby preskúmala vplyv umelej inteligencie na európsky kreatívny priemysel; opätovne 
zdôrazňuje význam európskych údajov a víta vyhlásenia Komisie v tejto súvislosti, ako 
aj zaradenie umelej inteligencie a súvisiacich technológií medzi priority;

22. zdôrazňuje úlohu autorovej osobnosti pri vyjadrovaní slobodných a kreatívnych 
rozhodnutí, v ktorých spočíva originalita diel2; zdôrazňuje význam obmedzení 
a výnimiek z autorského práva pri používaní obsahu ako vstupného údaja, najmä 
v oblasti vzdelávania, v akademickom prostredí a vo výskume a pri tvorbe kultúrnych 
a audiovizuálnych výstupov vrátane obsahu vytvoreného používateľmi; 

23. zdôrazňuje, že interakcia medzi umelou inteligenciou a kreatívnym priemyslom je 
komplexná a vyžaduje si dôkladné posúdenie; domnieva sa, že sa treba zaoberať 
ochranou technických a umeleckých výtvorov vytvorených umelou inteligenciou, 
aby sa podporila táto forma tvorby;

24. zdôrazňuje, že v kontexte dátového hospodárstva sa dá dosiahnuť lepšia správa údajov 
o autorských právach na účel lepšieho odmeňovania autorov a výkonných umelcov, 
najmä umožnením rýchlej identifikácie autorstva a vlastníckeho práva k obsahu, čím sa 
prispeje k zníženiu počtu osirotených diel; ďalej zdôrazňuje, že technologické riešenia 
umelej inteligencie by sa mali využívať na zlepšenie infraštruktúry údajov o autorských 
právach a prepojenie metaúdajov v dielach, ale aj na uľahčenie povinnosti 
transparentnosti stanovenej v článku 19 smernice o autorskom práve a súvisiacich 
právach na digitálnom jednotnom trhu, pokiaľ ide o aktualizované, relevantné 
a komplexné informácie o využívaní diel a umeleckých výkonov autorov a výkonných 
umelcov, najmä v prípade, ak je viacero nositeľov práv, a v prípade zložitých 
licenčných systémov;

2 Súdny dvor Európskej únie, SI and Brompton Bicycle Ltd/Chedech Get2Get, vec C-833/18.
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25. zdôrazňuje, že v súlade s etickými normami a normami týkajúcimi sa nediskriminácie 
treba nájsť najúčinnejší spôsob, ako znížiť zaujatosť v systémoch umelej inteligencie; 
zdôrazňuje, že súbory údajov používané na učenie umelej inteligencie by mali byť čo 
najširšie, aby čo najlepšie reprezentovali spoločnosť, výstupy by sa mali preskúmavať, 
aby sa predišlo akýmkoľvek formám stereotypov, diskriminácie a skreslenia, a umelá 
inteligencia by sa mala prípadne využívať na identifikáciu a nápravu eventuálnych 
ľudských predsudkov; vyzýva Komisiu, aby podporovala a uľahčovala výmenu stratégií 
na odstránenie skreslenia údajov;

26. žiada Komisiu, aby posúdila vplyv umelej inteligencie a súvisiacich technológií na 
audiovizuálny a kreatívny sektor, najmä pokiaľ ide o autorstvo a súvisiace otázky;

27. žiada, aby sa Komisia vo svojom ohlásenom akčnom pláne v oblasti duševného 
vlastníctva zaoberala otázkou umelej inteligencie a jej vplyvu na tvorivé odvetvia, 
pričom sa zohľadní potreba nájsť rovnováhu medzi ochranou práv duševného 
vlastníctva a podporou tvorivosti v oblastiach vzdelávania, kultúry a výskumu; 
domnieva sa, že EÚ sa môže dostať na vedúcu pozíciu pri vytváraní technológií umelej 
inteligencie, ak prijme operačný regulačný rámec a zavedie proaktívne verejné politiky, 
najmä pokiaľ ide o programy odbornej prípravy a finančnú podporu pre výskum; žiada 
Komisiu, aby posúdila vplyv práv duševného vlastníctva na výskum a vývoj umelej 
inteligencie a súvisiacich technológií, ako aj na audiovizuálny a tvorivý sektor, najmä 
pokiaľ ide o autorstvo, spravodlivé odmeňovanie autorov a súvisiace otázky;

28. zdôrazňuje, že začlenenie technologických nástrojov založených na umelej inteligencii 
by malo v budúcnosti zohrávať úlohu pri zachovávaní a kontrole dedičstva 
a informovaní o ňom, ako aj v súvisiacich výskumných projektoch;

29. zdôrazňuje, že treba nájsť rovnováhu medzi vývojom systémov umelej inteligencie a ich 
používaním vo vzdelávacom, kultúrnom a audiovizuálnom sektore na jednej strane 
a opatreniami na ochranu hospodárskej súťaže a konkurencieschopnosti trhu pre 
spoločnosti pôsobiace v oblasti umelej inteligencie v týchto odvetviach na druhej strane; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné nabádať podniky, aby investovali do 
inovácií systémov umelej inteligencie používaných v týchto odvetviach, a zároveň 
zabezpečiť, aby subjekty poskytujúce takéto aplikácie nezískali monopolné postavenie 
na trhu;

30. zdôrazňuje, že za žiadnych okolností by sa používanie umelej inteligencie a súvisiacich 
technológií nemalo stať skutočnosťou bez ľudského dohľadu; pripomína význam 
základných práv a absolútnu nadradenosť právnych predpisov o ochrane údajov 
a súkromia, ktorá sa musí pri týchto technológiách uplatňovať;

31. žiada Komisiu, aby posúdila vplyv umelej inteligencie a súvisiacich technológií 
na vytváranie nových audiovizuálnych diel, ako je napr. deepfake, a aby stanovila 
primerané právne dôsledky za ich vytváranie, výrobu alebo distribúciu so zlým 
úmyslom;

32. poznamenáva, že automatizácia a rozvoj umelej inteligencie by mohli predstavovať 
hrozbu pre zamestnanosť, a opätovne zdôrazňuje, že prioritou musí byť ochrana 
pracovných miest, najmä v sektoroch vzdelávania, kultúry a tvorivej činnosti;
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33. vyzýva Komisiu, aby v koordinácii s členskými štátmi zaviedla na úrovni EÚ 
vzdelávací plán týkajúci sa digitálnej gramotnosti a gramotnosti v oblasti umelej 
inteligencie s osobitným zameraním na študentov škôl a mladých ľudí;

34. vyzýva Komisiu, aby preskúmala právne aspekty výstupov vytvorených s použitím 
technológií umelej inteligencie, ako aj kultúrneho obsahu vytvoreného s využitím 
umelej inteligencie a súvisiacich technológií; domnieva sa, že je dôležité podporovať 
produkciu kultúrneho obsahu; opakuje však, že je dôležité chrániť jedinečný rámec 
Únie v oblasti práv duševného vlastníctva a že akékoľvek zmeny by sa mali vykonať 
s potrebnou náležitou starostlivosťou, aby sa nenarušila existujúca krehká rovnováha; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala hĺbkové posúdenie týkajúce sa možnej právnej 
subjektivity obsahu vytvoreného umelou inteligenciou, ako aj uplatňovania práv 
duševného vlastníctva na obsah vytvorený umelou inteligenciou a na obsah vytvorený 
s pomocou nástrojov umelej inteligencie;

35. vyzýva Komisiu, aby stanovila požiadavky na obstarávanie a zavádzanie umelej 
inteligencie a súvisiacich technológií orgánmi verejného sektora EÚ s cieľom 
zabezpečiť súlad s právom Únie a so základnými právami; zdôrazňuje pridanú hodnotu 
nástrojov, akými sú verejné konzultácie a posúdenia vplyvu, ktoré sa majú realizovať 
pred obstarávaním alebo zavádzaním systémov umelej inteligencie, ako sa odporúča 
v správe osobitného spravodajcu Valného zhromaždenia OSN o umelej inteligencii a jej 
vplyve na slobodu presvedčenia a prejavu3;

36. vyzýva Komisiu, aby stanovila pravidlá, ktoré by zaručili účinnú interoperabilitu údajov 
umožňujúcu sprístupniť obsah zakúpený na platforme prostredníctvom akéhokoľvek 
digitálneho nástroja bez ohľadu na značku;

37. zdôrazňuje, že výzvy vyplývajúce z využívania umelej inteligencie a súvisiacich 
technológií možno prekonať len tak, že sa stanovia povinnosti týkajúce sa kvality 
údajov a požiadavky na transparentnosť a dohľad, aby verejnosť a orgány mohli posúdiť 
súlad s právom Únie a so základnými právami; očakáva, že Komisia predloží 
v nadväznosti na svoje oznámenie o Európskej dátovej stratégii4 návrhy týkajúce sa 
zdieľania a zhromažďovania súborov údajov;

38. okrem toho vyzýva Komisiu, aby sa vo veľmi úzkej spolupráci s členskými štátmi 
a príslušnými zainteresovanými stranami zaoberala vytvorením overovacích 
mechanizmov alebo systémov pre vydavateľov, autorov, tvorcov atď., ktoré by im 
pomohli overovať, aký obsah môžu používať, a ľahšie určiť, čo je chránené právnymi 
predpismi v oblasti práv duševného vlastníctva.

3 Správa osobitného spravodajcu o podpore a ochrane práva na slobodu presvedčenia a prejavu, 
https://undocs.org/A/73/348.
4 COM(2020)0066 final, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-
19feb2020_en.pdf.
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