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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at kunstig intelligens (AI) og relaterede teknologier, mere generelt, bør være 
til gavn for menneskeheden, og at deres fordele bør deles bredt uden 
forskelsbehandling; minder om, at da AI er en samling af teknologier i konstant 
forandring, og som hurtigt udvikles, og da den gradvis bliver i stand til at udføre flere 
opgaver, der typisk udføres af mennesker, kan den endda overgå menneskelig 
intellektuel kapacitet på nogle områder i det lange løb; understreger derfor behovet for 
at indføre passende garantier, herunder, når det er rimeligt, konstruktionssystemer, der 
inddrager mennesker i processerne for kontrol og tilsyn, gennemsigtighed og 
verifikation af beslutningstagningen i forbindelse med AI; erkender, at skabere i de 
kulturelle og kreative sektorer allerede i vidt omfang gør brug af nye AI-teknologier til 
at fremstille deres kunstneriske værker;

2. understreger, at Unionen bør spille en afgørende rolle med hensyn til at fastlægge 
grundlæggende principper for udvikling, indførelse, programmering og anvendelse af 
AI uden at hindre dens fremskridt eller hindre konkurrencen, navnlig i Unionens 
forordninger og adfærdskodekser; minder om, at direktiv (EU) 2019/790 udgør en retlig 
ramme for anvendelsen af ophavsretligt beskyttede værker i tekst- og 
dataudvindingsprocesser, som er af afgørende betydning i alle AI-relaterede processer; 
understreger derfor kravet om, at ethvert værk, der anvendes, skal tilgås på lovlig vis, og 
at rettighedsindehavere skal sikres retten til på forhånd at fritage deres værker for at 
blive anvendt i forbindelse med en AI-relateret proces uden deres tilladelse; 
understreger også behovet for en etisk ramme og strategi for digitale data, om 
nødvendigt ledsaget af lovgivning, hvori de grundlæggende rettigheder og Unionens 
værdier er nedfældet;

3. understreger betydningen af at anvende AI i skoler og på universiteter, så de får 
mulighed for at anvende nye og mere effektive læringsmetoder, der kan øge elevernes 
og de studerendes succesrate; understreger betydningen af at fremme AI i pensum for at 
hjælpe elever og studerende med at få adgang til knowhow, som er nødvendig for 
fremtidige job; understreger, at AI-teknologier bør være frit tilgængelige til 
uddannelses- og forskningsformål;

4. understreger, at åben og lige adgang til AI i hele Unionen og i medlemsstaterne er af 
allerstørste betydning; understreger, at Unionens støtte til AI-innovation og -forskning 
bør være bredt tilgængelig i hele Unionen; understreger, at der bør gives særlig støtte til 
AI-udviklere og modtagere fra ugunstigt stillede grupper og til personer med handicap;

5. mener, at vejledning og rådgivning til udviklere og brugere af AI i forbindelse med 
beskyttelse af intellektuel ejendomsret i vidt omfang bør være tilgængelig;

6. minder om, at AI ikke kun kan udføre aktiviteter, der tidligere udelukkende blev udført 
af mennesker, men også kan erhverve og udvikle selvstændige og kognitive egenskaber 
gennem erfaringsbaseret læring eller forstærket læring; understreger begrebet ansvar i 
forbindelse med AI-systemer, der er i stand til at lære ved hjælp af forstærkning; 
understreger, at trænede AI-systemer så godt som på egen hånd kan skabe og generere 
kulturelle og kreative værker med et minimalt menneskeligt input; bemærker endvidere, 
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at AI-systemer kan udvikle sig på en uforudsigelig måde ved at skabe originale værker, 
der er ukendte for selv deres oprindelige programmører, hvilket også bør tages i 
betragtning ved fastlæggelsen af en ramme for beskyttelse af udnyttelsesrettighederne 
for sådanne værker; minder imidlertid om, at AI bør bidrage til og ikke erstatte den 
kreative menneskelige tankegang;

7. noterer sig, at AI-systemer er softwarebaserede og udviser intelligent adfærd, som er 
baseret på en analyse af deres omgivelser; understreger, at denne analyse er baseret på 
statistiske modeller, hvor fejl er en uundgåelig del, undertiden med 
tilbagekoblingssløjfer, som gentager, styrker og forlænger allerede eksisterende 
skævheder, fejl og antagelser; bemærker, at det er nødvendigt at sikre, at der er indført 
systemer og metoder, således at algoritmerne kan kontrolleres og forklares, og at 
eventuelle problemer kan løses;

8. mener, at intellektuel ejendomsret til udvikling af AI bør adskilles fra intellektuel 
ejendomsret for AI-genereret indhold; understreger behovet for at fjerne unødvendige 
juridiske hindringer for AI-udviklingen med henblik på at frigøre disse teknologiers 
potentiale inden for kultur og uddannelse;

9. understreger, at det er nødvendigt at tage fat på spørgsmål om ophavsret i forbindelse 
med AI-genererede kulturelle og kreative værker; understreger, at værker, der er skabt 
af mennesker som ophavsmænd og producenter, skal udgøre grundlaget for systemet for 
intellektuel ejendomsret; bemærker endvidere, at spørgsmålet om, i hvilket omfang et 
værk, der er skabt af AI, kan spores tilbage til en menneskelig skaber, er af afgørende 
betydning; henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt at vurdere, hvorvidt der 
findes et begreb som et "originalt værk", der ikke kræver menneskelig indgriben; mener, 
at der er nødvendigt med grundig forskning for at forstå, hvorvidt automatisk tildeling 
af ophavsret til AI-genererede værker til indehaveren af ophavsretten til AI-softwaren, -
algoritmen eller -programmet er den bedste vej frem, idet der er et behov for, at et 
menneske tilgodeses som ophavsmand til et nyt kreativt værk; glæder sig over 
Kommissionens udbud om en undersøgelse om ophavsret og nye teknologier;

10. udtrykker bekymring over det potentielle tomrum, der er tilbage mellem intellektuel 
ejendomsret og udviklingen af AI, som kan gøre den kulturelle og kreative sektor 
sårbare over for AI-genererede, ophavsretligt beskyttede værker; er bekymret over 
mulige krænkelser af intellektuel ejendomsret og understreger behovet for at overvåge 
eventuelle markedssvigt eller skader, der opstår; opfordrer Kommissionen til at støtte en 
horisontal, evidensbaseret og teknologineutral tilgang til fælles, ensartede ophavsretlige 
bestemmelser, der gælder for AI-genererede værker i Unionen, hvilket vil øge deres 
vækst og også tiltrække investeringer fra den private sektor i den teknologiske og 
økonomiske udvikling af sektoren for AI og robotteknologi;

11. noterer sig udviklingen af AI-kapacitet i udbredelsen af misinformation og skabelsen af 
desinformation; er bekymret over, at dette kan føre til mange brud på lovgivningen om 
intellektuel ejendomsret, og er desuden yderst bekymret over muligheden for, at 
massemanipulation af borgere anvendes til at destabilisere demokratier; opfordrer i 
denne forbindelse til at styrke uddannelsen i medier og information ved at tage højde for 
det forhold, at digitaliseringen er et uundgåeligt aspekt heraf; opfordrer til, at der 
fokuseres på udvikling af software til at kontrollere fakta og oplysninger;
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12. minder om, at data er et centralt element for udvikling og træning af AI-systemer; 
understreger, at dette omfatter strukturerede data, såsom databaser, ophavsretligt 
beskyttede værker og andre frembringelser, som er beskyttet af intellektuel ejendomsret, 
som ikke normalt kan betragtes som data; understreger derfor, at det også er vigtigt at 
beskæftige sig med begrebet anvendelse med relevans for intellektuel ejendomsret i 
forbindelse med AI-teknologiers funktioner;

13. påpeger, at den mest effektive måde at mindske skævheder i AI-systemer på er ved at 
sikre, at der findes så mange data som muligt for at træne dem, og at det derfor er 
nødvendigt at begrænse eventuelle unødvendige hindringer for tekst- og dataudvinding 
og fremme grænseoverskridende anvendelser;

14. understreger, at hvis AI kun anvendes som et værktøj til at bistå en ophavsmand i 
skabelsesfasen, finder den nuværende ramme for ophavsret fortsat anvendelse på de 
værker, der bliver skabt, og AI's indgriben tages ikke i betragtning;

15. anbefaler, at der indføres særlige sikkerhedsforanstaltninger og regler for beskyttelse af 
privatlivets fred vedrørende af AI-teknologier; understreger, at kontrol med privatlivets 
fred i forbindelse med AI-teknologier bør være obligatorisk;

16. minder endvidere om, at Unionens ophavsretsreform indførte en undtagelse for tekst- og 
dataudvinding, ifølge hvilken videnskabelig forskning kan drage fordel af gratis 
anvendelse af data, og at tekst- og dataudvinding til andre formål også vil være tilladt i 
henhold til den nye undtagelse, hvis yderligere krav er opfyldt;

17. understreger, at AI også kan være et effektivt redskab til at afsløre og rapportere om 
tilstedeværelsen af ophavsretligt beskyttet indhold på internettet; understreger også 
behovet for at behandle spørgsmålet om ansvar for krænkelser af ophavsrettigheder og 
andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der er begået af AI-systemer, samt 
spørgsmålet om dataejerskab; understreger imidlertid, at det er nødvendigt klart at 
skelne mellem autonome overtrædelser og kopiering af tredjepartsværker, der blev 
fremmet eller ikke forhindret af operatøren af AI-softwaren; understreger, at sporbarhed 
bør være en nødvendig forudsætning for tildeling af ansvar, da det både danner grundlag 
for retlige foranstaltninger og giver mulighed for at diagnosticere og korrigere mangler;

18. understreger betydningen af, at streamingtjenester er gennemsigtige og ansvarlige for 
deres anvendelse af algoritmer, for at adgangen til kulturelt og kreativt indhold i 
forskellige former og forskellige sprog og upartisk adgang til europæiske værker bedre 
kan sikres;

19. minder om Unionens etiske forpligtelse til at støtte udviklingen i hele verden ved at lette 
det grænseoverskridende samarbejde om kunstig intelligens, herunder gennem 
begrænsninger og undtagelser for grænseoverskridende forskning og tekst- og 
dataudvinding, og opfordrer derfor indtrængende til at fremskynde internationale 
foranstaltninger i Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret for at opnå dette;

20. anerkender, at Unionen som følge af visse staters teknologiske fremskridt har en 
grundlæggende forpligtelse til at fremme delingen af fordelene ved AI ved hjælp af en 
række værktøjer, herunder investeringer i forskning i alle medlemsstater.
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