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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) in dienst moet staan van de mens en 
dat de voordelen ervan breed moeten worden gedeeld; beklemtoont dat KI op de lange 
termijn de menselijke intellectuele vermogens wel eens zou kunnen overstijgen; 
beklemtoont dan ook dat er vrijwaringsmaatregelen moeten worden getroffen, zoals 
toezicht op en verificatie van KI-besluiten door mensen;

2. beklemtoont dat de EU een essentiële rol moet spelen bij het vaststellen van de 
fundamentele beginselen met betrekking tot de ontwikkeling, de programmering en het 
gebruik van KI, in het bijzonder in haar voorschriften en gedragscodes;

3. herinnert eraan dat KI niet alleen activiteiten kan verrichten die voorheen uitsluitend 
door mensen konden worden gedaan, maar dat ze door middel van ervaringsleren ook 
autonome en cognitieve kenmerken kan verwerven en ontwikkelen; beklemtoont dat 
KI-systemen op 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 onbekend zijn bij hun oorspronkelijke programmeurs;

4. benadrukt dat aandacht moet worden geschonken aan auteursrechtelijke kwesties in 
verband met middels KI gegenereerde culturele en creatieve werken; beklemtoont in dit 
verband dat moet worden bekeken of het concept van de menselijke schepper als basis 
voor het systeem van intellectuele eigendomsrechten nog wel voldoet voor middels KI 
gegenereerde werken; is van mening dat 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, misschien niet de beste oplossing 
vormt;

5. spreekt zijn bezorgdheid uit over het vacuüm tussen intellectuele eigendomsrechten en 
de ontwikkeling van KI, dat de culturele en creatieve industrieën kwetsbaar zou kunnen 
maken voor middels KI gegenereerde auteursrechtelijk beschermde werken; verzoekt de 
Commissie steun te geven aan een horizontale en technologisch neutrale benadering van 
intellectuele eigendomsrechten voor middels KI gegenereerde werken;

6. benadrukt dat aandacht moet worden geschonken aan de kwestie van de 
aansprakelijkheid voor inbreuken op het auteursrecht door KI-systemen, alsook aan de 
problematiek van het eigendom van data.


