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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. podkreśla, że sztuczna inteligencja i powiązane z nią technologie są narzędziem służącym 
ludziom i że systemy algorytmiczne mogą umożliwiać dostęp do informacji, w tym 
wykazów różnych rodzajów dóbr kultury; zwraca uwagę na ryzyko naruszenia praw 
własności intelektualnej w przypadku łączenia sztucznej inteligencji i różnych technologii 
z wieloma źródłami (dokumenty, zdjęcia, filmy);

2. zauważa, że sztuczna inteligencja może przedefiniować badania poprzez analizę wzorców 
w zakresie nabywania i przepływu przedmiotów przez granice; zauważa ponadto, że 
analityka prognostyczna może również odgrywać ważną rolę w analizie danych 
dostosowawczych;

3. zauważa, że ulepszone za pomocą sztucznej inteligencji oprogramowanie do 
rozpoznawania obrazów mogłoby znacznie zwiększyć zdolność placówek edukacyjnych i 
właściwych podmiotów do zapewniania i opracowywania nowoczesnych i innowacyjnych 
metod nauczania przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości źródeł i poszanowaniu 
ochrony praw własności intelektualnej;

4. podkreśla, że interakcja między sztuczną inteligencją a sektorami kreatywnymi jest 
skomplikowana i wymaga dogłębnej oceny; z zadowoleniem przyjmuje prowadzone 
obecnie badanie pt. „Trendy i rozwój sztucznej inteligencji – wyzwania związane z 
ramami praw własności intelektualnej” oraz „Badanie dotyczące praw autorskich i 
nowych technologii: zarządzanie danymi dotyczącymi praw autorskich i sztuczna 
inteligencja”; podkreśla znaczenie doprecyzowania zasad korzystania z treści chronionych 
prawem autorskim jako danych wejściowych (obrazów, muzyki, filmów, baz danych itp.) 
oraz do produkcji dóbr kultury i materiałów audiowizualnych;

5. zwraca się do Komisji o dokonanie oceny wpływu sztucznej inteligencji i technologii 
związanych ze sztuczną inteligencją na sektor audiowizualny i sektor kreatywny, w 
szczególności w odniesieniu do autorstwa i kwestii pokrewnych.


