
AD\1211697NL.docx PE648.351v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie cultuur en onderwijs

2020/2015(INI)

3.9.2020

ADVIES
van de Commissie cultuur en onderwijs

aan de Commissie juridische zaken

inzake intellectuele-eigendomsrechten voor de ontwikkeling van technologieën 
op het gebied van kunstmatige intelligentie
(2020/2015(INI))

Rapporteur: Sabine Verheyen



PE648.351v02-00 2/8 AD\1211697NL.docx

NL

PA_NonLeg



AD\1211697NL.docx 3/8 PE648.351v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat kunstmatige intelligentie (KI) en aanverwante technologieën ten 
dienste moeten staan van de mensheid en dat de voordelen ervan breed moeten worden 
gedeeld, zonder discriminatie; beklemtoont dat KI, aangezien KI een steeds 
veranderende verzameling technologieën is die met grote snelheid worden ontwikkeld 
en KI steeds meer taken kan uitvoeren die gewoonlijk door mensen worden uitgevoerd, 
op de lange termijn de menselijke intellectuele vermogens op bepaalde gebieden wel 
eens zou kunnen overstijgen; beklemtoont dan ook dat er passende 
vrijwaringsmaatregelen moeten worden getroffen, waaronder, waar redelijk, 
ontwerpsystemen met human-in-the-loop-toezicht- en -verificatieprocessen, 
transparantie en verificatie van KI-besluiten; erkent dat makers in de culturele en 
creatieve sectoren al uitgebreid gebruikmaken van nieuwe KI-technologieën om hun 
kunstwerken te maken;

2. beklemtoont dat de Unie een essentiële rol moet spelen bij het vaststellen van 
fundamentele beginselen met betrekking tot de ontwikkeling, de toepassing, de 
programmering en het gebruik van KI, zonder de verdere ontwikkeling ervan te 
hinderen of concurrentie te belemmeren, in het bijzonder in voorschriften en 
gedragscodes van de Unie; herinnert eraan dat Richtlijn (EU) 2019/790 voorziet in een 
wettelijk kader voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in tekst- en 
dataminingprocessen, die essentieel zijn voor alle KI-gerelateerde processen; benadrukt 
derhalve de vereiste dat op rechtmatige wijze toegang moet worden verkregen tot alle 
werken die worden gebruikt, evenals het voor houders van rechten gewaarborgde recht 
om bij voorbaat uit te sluiten dat hun werken worden gebruikt in een KI-gerelateerd 
proces zonder dat zij hiervoor toestemming hebben gegeven; benadrukt tevens dat een 
ethisch rechtskader en een strategie voor digitale gegevens moeten worden gebruikt, 
indien nodig vergezeld van wetgeving waarin de grondrechten en de waarden van de 
Unie verankerd liggen;

3. onderstreept het belang van het gebruik van KI op scholen en universiteiten, zodat deze 
nieuwe en efficiëntere leermethoden kunnen gebruiken die de succespercentages van 
leerlingen en studenten zullen doen toenemen; wijst op het belang van de bevordering 
van KI-curricula die zijn ontworpen om leerlingen en studenten te helpen de kennis te 
verwerven die nodig is voor toekomstige banen; wijst erop dat KI-technologieën open 
beschikbaar moeten zijn voor onderwijs- en onderzoeksdoelstellingen;

4. wijst erop dat een open en gelijke toegang tot KI in de EU en binnen de lidstaten 
essentieel is; wijst erop dat de EU-steun voor innovatie en onderzoek op het gebied van 
KI breed beschikbaar moet zijn in de gehele Unie; benadrukt dat speciale steun moet 
worden verleend aan ontwikkelaars en begunstigden van KI uit achtergestelde groepen 
of met een handicap;

5. is van mening dat richtsnoeren en advies voor ontwikkelaars en gebruikers van KI over 
de bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten breed beschikbaar moeten zijn;

6. herinnert eraan dat KI niet alleen activiteiten kan verrichten die voorheen uitsluitend 
door mensen konden worden gedaan, maar ook autonome en cognitieve kenmerken kan 
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verwerven en ontwikkelen door middel van ervaringsleren of versterkend leren; wijst op 
de kwestie van aansprakelijkheid met betrekking tot KI-systemen die in staat zijn tot 
versterkend leren; beklemtoont dat getrainde KI-systemen op bijna autonome wijze 
culturele en creatieve werken kunnen maken en genereren, met slechts een minimale 
menselijke input; merkt daarnaast op dat KI-systemen op onvoorspelbare wijze kunnen 
evolueren, door originele werken te maken die zelfs bij hun oorspronkelijke 
programmeurs onbekend zijn, hetgeen in aanmerking moet worden genomen bij de 
vaststelling van een kader voor de bescherming van de uit dergelijke werken afgeleide 
exploitatierechten; herhaalt evengoed dat KI de menselijke creatieve geest moet helpen, 
niet vervangen;

7. neemt er nota van dat KI-systemen op software gebaseerd zijn en intelligent gedrag 
vertonen op basis van een analyse van hun omgeving; benadrukt dat deze analyse is 
gebaseerd op statistische modellen waarvan fouten onvermijdelijk deel uitmaken, soms 
met terugkoppelingen die al bestaande vooroordelen, fouten en aannames repliceren, 
versterken en verlengen; merkt op dat ervoor moet worden gezorgd dat systemen en 
methoden beschikbaar zijn waarmee algoritmes kunnen worden geverifieerd en 
verklaard, en eventuele problemen kunnen worden opgelost;

8. is van mening dat de intellectuele-eigendomsrechten voor de ontwikkeling van 
KI-technologieën moeten worden onderscheiden van de intellectuele-eigendomsrechten 
voor inhoud die door KI wordt gegenereerd; wijst op de noodzaak om onnodige 
wettelijke belemmeringen voor de ontwikkeling van KI weg te nemen om het potentieel 
van dergelijke technologieën op het gebied van cultuur en onderwijs te ontsluiten;

9. benadrukt dat aandacht moet worden geschonken aan auteursrechtelijke kwesties in 
verband met middels KI gegenereerde culturele en creatieve werken; beklemtoont dat 
het werk van mensen als makers en producenten de basis moet vormen voor het systeem 
van intellectuele-eigendomsrechten; merkt bovendien op dat de vraag in hoeverre door 
KI gecreëerde werken kunnen worden toegeschreven aan een menselijke maker, van 
centraal belang is; wijst erop dat moet worden bepaald of er sprake kan zijn van een 
“originele creatie” zonder menselijke tussenkomst; is van mening dat diepgravend 
onderzoek nodig is om te kunnen vaststellen of het automatisch toekennen van het 
auteursrecht op middels KI gegenereerde werken aan de houder van het auteursrecht op 
de KI-software, of het KI-algoritme of -programma, de beste oplossing is, aangezien 
een mens nodig is om te worden beschouwd als de auteur van een nieuw creatief werk; 
is verheugd over het verzoek van de Commissie om een studie naar auteursrechten en 
nieuwe technologieën;

10. spreekt zijn bezorgdheid uit over het potentiële vacuüm tussen intellectuele-
eigendomsrechten en de ontwikkeling van KI, dat de culturele en creatieve sector en het 
onderwijs kwetsbaar zou kunnen maken voor middels KI gegenereerde auteursrechtelijk 
beschermde werken; maakt zich zorgen over mogelijke inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten en onderstreept de noodzaak om tekortkomingen van de markt of 
schade die zich voordoen te monitoren; verzoekt de Commissie steun te geven aan een 
horizontale, empirisch onderbouwde en technologisch neutrale benadering van 
gemeenschappelijke, uniforme auteursrechtelijke regels voor middels KI gegenereerde 
werken in de Unie, hetgeen hun groei zou bevorderen en tevens investeringen uit de 
private sector zou aantrekken voor de technologische en economische ontwikkeling van 
de sector voor KI en robotica;
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11. wijst op de ontwikkeling van KI-toepassingen voor de verspreiding van onjuiste 
informatie en het creëren van desinformatie; is bezorgd over de talrijke inbreuken op de 
wetgeving inzake intellectuele eigendom die hieruit kunnen voortvloeien en maakt zich 
bovendien ernstig zorgen over de mogelijkheid dat burgers massaal worden 
gemanipuleerd met het oogmerk om democratieën te destabiliseren; dringt in dit 
verband aan op de versterking van de media- en informatiegeletterdheid, waarbij in 
aanmerking moet worden genomen dat digitale transformatie daar een onmisbaar 
onderdeel van uitmaakt; dringt erop aan dat prioriteit wordt gegeven aan de 
ontwikkeling van software voor de verificatie van feiten en informatie;

12. herinnert eraan dat data het centrale element zijn van de ontwikkeling en opleiding van 
KI-systemen; wijst erop dat dit gestructureerde data omvat, zoals databanken, 
auteursrechtelijk beschermde werken en andere creaties die worden beschermd in het 
kader van de intellectuele eigendom die in de regel wellicht niet als data worden 
beschouwd; wijst er derhalve op dat het ook belangrijk is om de notie van het voor de 
intellectuele eigendom relevante gebruik in verband met de werking van 
KI-technologieën te behandelen;

13. wijst erop dat de efficiëntste manier om vooroordelen in KI-systemen te beperken erin 
bestaat te waarborgen dat zo veel mogelijk data beschikbaar zijn om deze systemen op 
te leiden, waarvoor het noodzakelijk is om eventuele onnodige belemmeringen voor 
tekst- en datamining te beperken en het grensoverschrijdend gebruik mogelijk te maken;

14. wijst erop dat wanneer KI uitsluitend wordt gebruikt als instrument om de auteur te 
helpen in het creatieproces, het huidige auteursrechtkader van toepassing blijft op het 
gecreëerde werk en de tussenkomst van KI niet in acht wordt genomen;

15. beveelt aan speciale beveiligingskenmerken en -regels in te voeren om de 
privacyrechten in verband met KI-technologieën te beschermen; wijst erop dat 
privacycontroles van KI-technologieën verplicht moeten zijn;

16. herinnert er daarnaast aan dat met de herziening van het EU-auteursrecht een 
uitzondering voor tekst- en datamining werd ingevoerd op grond waarvan 
wetenschappelijk onderzoek kan profiteren van het vrije gebruik van data en dat tekst- 
en datamining voor andere doeleinden ook is toegestaan onder de nieuwe uitzondering 
wanneer aan de vereisten is voldaan;

17. benadrukt dat KI ook een doeltreffend instrument kan zijn om de aanwezigheid van 
auteursrechtelijk beschermde inhoud online op te sporen en te melden; benadrukt tevens 
dat aandacht moet worden geschonken aan de kwestie van de aansprakelijkheid voor 
inbreuken op het auteursrecht en ander intellectueel eigendom door KI-systemen, alsook 
aan de problematiek van het eigendom van data; wijst er echter op dat een duidelijk 
onderscheid moet worden gemaakt tussen autonome inbreuken en het kopiëren van 
werken van derden dat werd vergemakkelijkt of niet werd voorkomen door de beheerder 
van de KI-software; wijst erop dat traceerbaarheid een eerste vereiste is voor de 
toekenning van aansprakelijkheid, aangezien aldus enerzijds rechtsmiddelen kunnen 
worden ingesteld en anderzijds storingen kunnen worden gediagnosticeerd en 
gecorrigeerd;

18. benadrukt het belang van transparantie en verantwoordingsplicht bij het gebruik van 
algoritmen door streamingdiensten, zodat de toegang tot culturele en creatieve inhoud in 
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diverse vormen en talen en een eerlijke toegang tot Europese werken beter kan worden 
gegarandeerd;

19. herinnert aan de ethische plicht van de EU om ontwikkeling overal ter wereld te steunen 
door de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van KI te vergemakkelijken, 
onder meer door middel van beperkingen en uitzonderingen voor grensoverschrijdend 
onderzoek en grensoverschrijdende tekst- en datamining, en dringt derhalve aan op een 
sneller internationaal optreden van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom 
om dit te bereiken;

20. erkent dat de Unie vanwege de technologische vooruitgang van bepaalde staten een 
fundamentele plicht heeft om het delen van de voordelen van KI te bevorderen, waarbij 
een aantal instrumenten wordt gebruikt, waaronder investeringen in onderzoek in alle 
lidstaten.



AD\1211697NL.docx 7/8 PE648.351v02-00

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 1.9.2020

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

28
1
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, 
Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo 
Franz, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi 
Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Peter 
Pollák, Marcos Ros Sempere, Andrey Slabakov, Massimiliano 
Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Milan 
Zver

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler, Ibán García Del Blanco, 
Bernard Guetta, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Martina Michels



PE648.351v02-00 8/8 AD\1211697NL.docx

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

28 +
PPE Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, 

Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

S&D Ibán García del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor 
Negrescu, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Smeriglio

RENEW Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva

ID Gilbert Collard

VERTS/ALE Romeo Franz, Marcel Kolaja, Salima Yenbou

ECR Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

NI Isabella Adinolfi

1 -
ID Christine Anderson

1 0
ID Gianantonio Da Re

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding


