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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby 
do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že umělá inteligence a související technologie jsou nástrojem, který má sloužit 
lidem, a že algoritmické systémy umožňují přístup k informacím, včetně seznamů různých 
typů kulturních statků; bere na vědomí rizika porušování práv duševního vlastnictví při 
kombinování umělé inteligence s různými vícezdrojovými technologiemi (dokumenty, 
fotografie, filmy);

2. konstatuje, že umělá inteligence by mohla radikálně změnit výzkum na základě studia 
vzorců chování, pokud jde o zájem o nákup a pohyb statků přes hranice; dále konstatuje, 
že prediktivní analýzy mohou také hrát důležitou roli při zdokonalování analýzy údajů;

3. konstatuje, že software pro rozpoznávání obrazu využívající umělou inteligencí by mohl 
významně zlepšit schopnost vzdělávacích institucí a příslušných aktérů poskytovat a 
rozvíjet moderní a inovativní metody výuky a zároveň zajistit kvalitní zdroje a dodržování 
ochrany práv duševního vlastnictví;

4. zdůrazňuje, že interakce mezi umělou inteligencí a tvůrčími odvětvími je složitá a 
vyžaduje důkladné posouzení; vítá v současnosti realizovanou studii „Trendy a vývoj v 
oblasti umělé inteligence – výzvy v rámci práv duševního vlastnictví“ a studii „Autorská 
práva a nové technologie: správa dat v oblasti autorských práv a umělé inteligence“; 
zdůrazňuje, že je důležité vyjasnit používání obsahu chráněného autorskými právy jako 
vstupních dat (obrazový materiál, hudba, filmy, databáze atd.) a při produkci kulturních a 
audiovizuálních výstupů;

5. žádá Komisi, aby posoudila dopad umělé inteligence a souvisejících technologií na 
audiovizuální a tvůrčí odvětví, zejména pokud jde o autorství a související otázky.


