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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) bør tjene menneskeheden, og at fordelene herved 
bør udbredes; understreger, at AI på lang sigt kan overstige den menneskelige 
intellektuelle kapacitet; understreger derfor behovet for at indføre garantier såsom 
menneskelig kontrol og kontrol af beslutningstagningen i forbindelse med kunstig 
intelligens;

2. understreger, at EU bør spille en afgørende rolle med hensyn til at fastlægge 
grundlæggende principper for udvikling, programmering og anvendelse af AI, navnlig i 
dets forordninger og adfærdskodekser;

3. minder om, at AI ikke kun kan udføre aktiviteter, der tidligere udelukkende blev udført 
af mennesker, men at den også kan erhverve og udvikle selvstændige og kognitive 
egenskaber gennem erfaringsbaseret læring; understreger, at AI-systemer på egen hånd 
kan skabe og generere kulturelle og kreative værker med et minimalt menneskeligt 
input; bemærker endvidere, at AI-systemer kan udvikle sig på en uforudsigelig måde 
ved at skabe originale værker, der er ukendte for deres oprindelige programmører;

4. understreger, at det er nødvendigt at tage fat på spørgsmål om ophavsret i forbindelse 
med AI-genererede kulturelle og kreative værker; understreger i denne forbindelse, at 
det er nødvendigt at vurdere, om begrebet menneskelige ophavsmænd som grundlag for 
ordningen for intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) stadig er tilstrækkeligt for AI-
genererede værker; mener, at automatisk tildeling af ophavsret til AI-genererede værker 
til indehaveren af ophavsretten til AI-softwaren, -algoritmen eller programmet måske 
ikke er den bedste vej frem;

5. udtrykker bekymring over det tomrum, der er tilbage mellem IPR og udviklingen af AI, 
som kan gøre de kulturelle og kreative industrier sårbare over for AI-genererede, 
ophavsretligt beskyttede værker; opfordrer Kommissionen til at støtte en horisontal og 
teknologineutral tilgang til IPR, der gælder for AI-genererede værker;

6. understreger behovet for at behandle spørgsmålet om ansvar for krænkelser af 
ophavsrettigheder, der er begået af AI-systemer, samt spørgsmålet om dataejerskab.


