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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om det potentiale, som kunstig intelligens (AI) har, når det drejer sig om at 
levere innovative tjenester til virksomheder, forbrugere og den offentlige sektor; 
understreger den centrale rolle, som AI-teknologier kan spille i digitaliseringen af 
økonomien i mange sektorer, såsom industri, sundhedspleje, byggeri og transport, og 
som kan føre til etableringen af nye forretningsmodeller; understreger, at Unionen aktivt 
skal tage udviklingen på dette område til sig med henblik på at fremme det digitale 
indre marked; understreger, at udviklingen og anvendelsen af AI i det indre marked vil 
drage fordel af en pålidelig, afbalanceret og effektiv ordning for intellektuelle 
ejendomsrettigheder (IPR); bemærker, at det er vigtigt at skelne mellem AI-
applikationer og -algoritmer, AI-generede teknologier og produkter, databaser og 
individuelle data, som kræver forskellige former for rettigheder;

2. mener, at disruptive teknologier såsom AI giver både små og store virksomheder 
mulighed for at udvikle produkter, der er førende på markedet; mener, at alle 
virksomheder eller andre ejere af sådanne produkter bør nyde godt af en effektiv 
beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder; mener, at dette kan fremme 
fremkomsten af små og mellemstore europæiske virksomheder (SMV'er) og resultere i 
en betydelig konkurrencefordel i Unionen; opfordrer til, at der foretages en analyse af 
konsekvenserne af misbrug ved hjælp af patentspekulanter og strategiske retstvister om 
intellektuelle ejendomsrettigheder, der kan fungere som en kunstig hindring for 
markedsadgang og beskytte markedsdeltagerne; understreger betydningen af AI-
teknologier, når det drejer sig om at muliggøre en mere gennemsigtig, effektiv og 
pålidelig forvaltning af IP-relaterede aspekter af transaktioner;

3. understreger betydningen af foranstaltninger og informationskanaler for at hjælpe 
SMV'er og nystartede virksomheder med effektivt at anvende IPR-beskyttelse i AI-
teknologier; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilbyde støtte til 
nystartede virksomheder og SMV'er via programmet for det indre marked og digitale 
innovationsknudepunkter for at udvikle og beskytte deres produkter og dermed gøre det 
muligt for dem fuldt ud at udvikle deres potentiale for vækst og beskæftigelse i Europa; 
understreger betydningen af, at Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder med 
andre vigtige globale aktører inden for intellektuelle ejendomsrettigheder om udvikling 
af AI med henblik på at skabe en globalt kompatibel tilgang, der vil være til gavn for 
både SMV'er og nystartede virksomheder;

4. understreger betydningen af at beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder 
forretningshemmeligheder, i enhver lovgivningsmæssig ramme for AI, navnlig for så 
vidt angår eventuelle detaljerede krav til et begrænset sæt applikationer, der anses for 
"højrisikobetonede", samtidig med at man anerkender behovet for at forene disse med 
gennemførelsen af andre målsætninger for den offentlige politik, herunder respekt for 
grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder; mener, at der for at sikre 
udviklingen af en menneskecentreret, pålidelig AI er behov for effektiv gennemførelse 
af lovgivningen om whistleblowere; 
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5. understreger, at det ud over at beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder er i 
forbrugernes interesse at have retssikkerhed med hensyn til tilladte anvendelser af 
beskyttede værker, navnlig når det drejer sig om komplicerede algoritmiske produkter; 
opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger til sporbarhed af data under 
hensyntagen til både lovligheden af dataindsamling og beskyttelsen af 
forbrugerrettigheder og grundlæggende rettigheder;

6. mener, at vurderingen af AI-applikationer er en udfordring, som kræver, at der både 
udvikles nye metoder og tildeles tilstrækkelig administrativ kapacitet til 
markedsovervågningsmyndighederne; bemærker, at adaptive læringssystemer kan 
rekalibrere efter hvert input, hvilket kan gøre visse enkelte forhåndsoplysninger 
ineffektive; 

7. mener, at hvis AI-applikationer certificeres, bør de opfylde krav til gennemsigtighed, 
forklarlighed – så meget som praktisk muligt – og overholdelse af etiske standarder; 
bemærker, at dette mål, hvis det overhovedet er muligt, ikke alene kan nås ved at 
offentliggøre algoritmen eller koden; minder om, at datasæt også er vigtige i denne 
proces;

8. opfordrer Kommissionen til at overveje, hvordan produkter kan testes, f.eks. på en 
modulær måde eller ved hjælp af verifikationsværktøjer, der gør det muligt 
tilstrækkeligt at teste produkter under hensyntagen til fortrolighed med henblik på at 
beskytte forretningshemmelighederne for indehavere af intellektuelle 
ejendomsrettigheder.
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