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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om att artificiell intelligens (AI) och tillhörande teknik 
mer allmänt bör stå till mänsklighetens tjänst och att deras fördelar bör få stor spridning, 
utan diskriminering. Eftersom den artificiella intelligensen utgörs av en ständigt 
föränderlig samling tekniker som utvecklas i ett högt tempo, och eftersom den 
successivt får ökad kapacitet att ta över uppgifter som normalt sett utförts av människor, 
kan den på lång sikt till och med komma att överträffa människans intellektuella 
kapacitet på vissa områden. Parlamentet betonar därför behovet att införa adekvata 
skyddsåtgärder, inbegripet – om rimligt – designsystem som fortlöpande involverar 
människor i processerna för kontroll och översyn, transparens och verifiering med 
avseende på beslut som fattas inom ramen för artificiell intelligens. Parlamentet 
erkänner att upphovsmän inom den kulturella och kreativa sektorn redan i stor 
utsträckning utnyttjar ny AI-teknik för att utforma sina konstnärliga verk.

2. Europaparlamentet betonar att unionen bör spela en avgörande roll när det gäller att – 
särskilt inom ramen för unionens lagstiftning och uppförandekoder – fastställa 
grundläggande principer för utveckling, införande, programmering och användning av 
artificiell intelligens, utan att hindra dess fortsatta utveckling eller hämma 
konkurrensen. Parlamentet påminner om att direktiv (EU) 2019/790 tillhandahåller en 
rättslig ram för användning av upphovsrättsskyddade verk inom text- och datautvinning, 
som är avgörande i alla AI-relaterade processer. Parlamentet framhåller därför kravet att 
alla verk som används måste vara tillgängliga på lagliga grunder och att rättsinnehavare 
måste garanteras rätten att i förebyggande syfte undanta sina verk från att användas i en 
AI-relaterad process utan deras tillstånd. Parlamentet betonar även behovet av en etisk 
ram och strategi för digitala data, vid behov åtföljd av lagstiftning där de grundläggande 
rättigheterna och unionens värden finns förankrade.

3. Europaparlamentet understryker vikten av att använda artificiell intelligens i skolor och 
vid universitet, så att dessa kan införa nya, effektivare inlärningsmetoder som kommer 
att bidra till att öka antalet framgångsrika elever respektive studerande. Parlamentet 
betonar vikten av att främja AI-läroplaner avsedda att hjälpa elever och studerande att 
förvärva den kunskap som behövs för framtida arbeten. Parlamentet betonar att AI-
tekniken bör vara öppet tillgänglig för utbildnings- och forskningsändamål.

4. Europaparlamentet betonar att öppen och lika tillgång till artificiell intelligens i hela 
unionen och inom medlemsstaterna är av yttersta vikt. Parlamentet betonar att unionens 
stöd till innovation och forskning på området artificiell intelligens bör vara brett 
tillgängligt i hela unionen. Parlamentet betonar att särskilt stöd bör ges till utvecklare 
och användare av AI-teknik från missgynnade grupper och grupper bestående av 
personer med funktionsnedsättning.

5. Europaparlamentet anser att åtgärder för vägledning och rådgivning riktade till 
utvecklare och användare av AI-teknik med avseende på skydd av immateriella 
rättigheter bör vara brett tillgängliga.

6. Europaparlamentet påminner om att artificiell intelligens inte bara kan utföra uppgifter 
som tidigare utförts uteslutande av människor, utan även kan förvärva och utveckla 
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autonoma och kognitiva funktioner genom erfarenhetsbaserad inlärning eller 
återkopplingsinlärning. Parlamentet framhåller ansvarsfrågans betydelse när det gäller 
AI-system som själva kan lära sig genom återkoppling. Parlamentet betonar att AI-
system som tränats för detta så gott som på egen hand kan skapa och generera kulturella 
och kreativa verk, med endast ett minimum av mänsklig medverkan. Parlamentet 
noterar dessutom att AI-system kan utvecklas på ett oförutsägbart sätt genom att skapa 
originalverk som är okända till och med för de ursprungliga programmerarna. Detta bör 
också beaktas vid utformandet av en ram för skydd av de nyttjanderättigheter som följer 
av verken i fråga. Parlamentet påminner dock om att artificiell intelligens bör stödja och 
inte ersätta den mänskliga kreativiteten.

7. Europaparlamentet noterar att AI-system är programvarubaserade system som uppvisar 
ett intelligent beteende grundat på en analys av sin miljö. Parlamentet betonar att denna 
analys bygger på statistiska modeller som oundvikligen innehåller fel, i vissa fal med 
återkoppling som kopierar, förstärker och befäster befintliga snedvridningar, fel och 
antaganden. Parlamentet framhåller vikten av att se till att det finns system och metoder 
som gör det möjligt att kontrollera och förklara algoritmer samt lösa eventuella 
problem.

8. Europaparlamentet anser att immateriella rättigheter för utveckling av AI-teknik bör 
åtskiljas från immateriella rättigheter för AI-genererat innehåll. Parlamentet betonar 
vikten av att undanröja onödiga rättsliga hinder för utvecklingen av artificiell intelligens 
i syfte att frigöra potentialen hos sådan teknik inom kultur och utbildning.

9. Europaparlamentet betonar behovet att ta itu med upphovsrättsliga frågor med 
anknytning till AI-genererade kulturella och kreativa verk. Parlamentet understryker att 
det mänskliga skapande som verkens upphovsmän och producenter står för måste ligga 
till grund för systemet med immateriella rättigheter. Parlamentet konstaterar vidare att 
frågan i vilken utsträckning AI-genererade verk kan spåras tillbaka till en mänsklig 
upphovsman är av central betydelse. Parlamentet framhåller behovet att undersöka 
frågan huruvida det finns något slags ”ursprungligt skapande” som inte inbegriper 
mänsklig inblandning. Parlamentet anser att omfattande forskning behövs för att 
fastställa huruvida den bästa vägen framåt är att upphovsrätten till AI-genererade verk 
automatiskt tilldelas upphovsrättsinnehavaren för programvaran, algoritmerna eller 
programmen i den artificiella intelligensen i fråga, eftersom det krävs att en människa 
erkänns som upphovsman till ett nytt kreativt verk. Parlamentet välkomnar 
kommissionens anbudsinfordran för en studie om upphovsrätt och ny teknik.

10. Europaparlamentet uttrycker sin oro över det potentiella vakuum som uppstått mellan 
immateriella rättigheter och utvecklingen av artificiell intelligens och som skulle kunna 
göra de kulturella och kreativa sektorerna samt utbildningsområdet sårbara för AI-
genererade upphovsrättsskyddade verk. Parlamentet är oroat över eventuella 
kränkningar av immateriella rättigheter och betonar vikten av att vara uppmärksam på 
eventuella marknadsmisslyckanden eller skada som uppstår. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja en övergripande, evidensbaserad och teknikneutral strategi för 
gemensamma, enhetliga upphovsrättsliga bestämmelser som är tillämpliga på 
AI-genererade verk i unionen. Detta skulle öka deras tillväxt och även attrahera 
investeringar från den privata sektorn i teknisk och ekonomisk utveckling inom sektorn 
för artificiell intelligens och robotteknik.
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11. Europaparlamentet noterar utvecklingen av AI-kapacitet i samband med spridning av 
felaktig information och skapande av desinformation. Parlamentet är oroat över de 
många överträdelser av lagstiftningen om immateriella rättigheter som kan uppstå till 
följd av detta och är dessutom djupt oroat över risken för massmanipulering av 
människor i syfte att destabilisera demokratier. Parlamentet efterlyser i detta 
sammanhang åtgärder för att stärka informations- och mediekompetensen, med 
digitaliseringen som en absolut nödvändig beståndsdel. Parlamentet vill att utveckling 
av programvara för verifiering av fakta och information ska prioriteras.

12. Europaparlamentet påminner om att data utgör den mest centrala delen i utvecklingen 
av AI-system samt i alla insatser för att träna dem. Parlamentet betonar att detta 
inbegriper strukturerade data, såsom databaser, upphovsrättsskyddade verk och andra 
verk som åtnjuter immaterialrättsligt skydd och som kanske inte vanligtvis betraktas 
som data. Parlamentet betonar därför att det också är viktigt att hantera begreppet 
immaterialrättsligt relevant användning i samband med AI-teknikens funktioner.

13. Europaparlamentet påpekar att det effektivaste sättet att minska förekomsten av 
snedvridning i AI-system är att se till att det finns tillgång till så mycket data som 
möjligt för att träna systemen i fråga. För detta syfte är det nödvändigt att begränsa alla 
onödiga hinder för text- och datautvinning samt underlätta gränsöverskridande 
användning.

14. Europaparlamentet betonar att när artificiell intelligens används bara som ett verktyg till 
stöd för en upphovsman i skapandeprocessen är den nuvarande upphovsrättsliga ramen 
fortfarande tillämplig på det verk som skapats utan hänsyn till den artificiella 
intelligensens inblandning.

15. Europaparlamentet rekommenderar att särskilda säkerhetsfunktioner och 
säkerhetsbestämmelser införs för att skydda rätten till integritet i samband med AI-
teknik. Parlamentet betonar att det bör vara obligatoriskt att göra en 
integritetsgranskning av all AI-teknik.

16. Europaparlamentet påminner vidare om att unionens upphovsrättsreform medförde ett 
undantag för text- och datautvinning enligt vilket vetenskaplig forskning får dra nytta av 
fri dataanvändning, och text- och datautvinning som utförs för andra ändamål kommer 
också att tillåtas enligt det nya undantaget om ytterligare krav är uppfyllda.

17. Europaparlamentet betonar att artificiell intelligens också kan vara ett kraftfullt verktyg 
för att upptäcka och anmäla upphovsrättsskyddat innehåll online. Parlamentet betonar 
även behovet att ta itu med frågan om ansvar för upphovsrättsintrång och andra 
immaterialrättsintrång gjorda av AI-system, liksom frågan om äganderätten till data. 
Parlamentet betonar dock att en tydlig åtskillnad måste göras mellan autonoma intrång 
och kopiering av tredjepartsverk som underlättats eller inte förhindrats av den som 
hanterar AI-programvaran. Parlamentet anser att spårbarhet bör vara en nödvändig 
förutsättning för att man ska kunna fastställa ansvar eftersom just spårbarhet gör det 
möjligt att å ena sidan vidta rättsliga åtgärder och å andra sidan fastställa och korrigera 
brister.

18. Europaparlamentet betonar vikten av transparens och ansvar när det gäller 
strömningstjänsternas användning av algoritmer, så att tillgången till kulturellt och 
kreativt innehåll i olika former och på olika språk samt opartisk tillgång till europeiska 
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verk kan garanteras på ett bättre sätt.

19. Europaparlamentet påminner om unionens etiska skyldighet att stödja utvecklingen runt 
om i världen genom att underlätta gränsöverskridande samarbete om artificiell 
intelligens, bland annat genom begränsningar och undantag för gränsöverskridande 
forskning och text- och datautvinning, och efterlyser därför med eftertryck påskyndade 
internationella åtgärder inom Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten 
för att uppnå detta.

20. Europaparlamentet erkänner att unionen på grund av de tekniska framsteg som gjorts i 
vissa stater har en grundläggande skyldighet att främja delning av nyttan med artificiell 
intelligens, med hjälp av ett antal verktyg, bland annat investeringar i forskning i 
samtliga medlemsstater.
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