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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst op het potentieel van kunstmatige intelligentie (KI) om bedrijven, consumenten en 
de publieke sector innovatieve diensten te bieden; beklemtoont dat KI-technologieën 
een essentiële rol kunnen vervullen bij de digitalisering van de economie in een groot 
aantal sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg, en de bouw en het vervoer, 
hetgeen kan resulteren in het ontstaan van nieuwe bedrijfsmodellen; onderstreept dat de 
Unie de ontwikkelingen op dit gebied actief moet omarmen, teneinde de digitale interne 
markt vooruit te brengen; onderstreept dat de ontwikkeling en het gebruik van KI in de 
interne markt baat zal hebben bij een betrouwbaar, evenwichtig en doeltreffend systeem 
van intellectuele-eigendomsrechten; geeft aan dat het belangrijk is onderscheid te 
maken tussen KI-toepassingen of -algoritmes, met KI gegenereerde technologie en 
producten, en gegevensbanken en individuele data, die verschillende vormen van 
rechten behoeven;

2. is van oordeel dat disruptieve technologieën zoals KI zowel kleine, als grote bedrijven 
in staat stellen marktleidende producten te ontwikkelen; vindt dat alle bedrijven of 
andere eigenaren van dergelijke producten recht hebben op een even doeltreffende en 
effectieve bescherming van intellectuele-eigendomsrechten; is van oordeel dat dit de 
ontwikkeling van Europese kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) zou kunnen 
bevorderen en in een aanzienlijk concurrentievoordeel in de Unie zou kunnen 
resulteren; dringt aan op een beoordeling van de impact van abusieve praktijken door 
zogenaamde “patent trolls” en van strategische juridische procedures in verband met 
intellectuele-eigendomsrechten, die een kunstmatige belemmering kunnen vormen voor 
nieuwe marktdeelnemers en bestaande partijen juist beschermen; beklemtoont dat 
KI-technologieën belangrijk zijn met het oog op een transparanter, doeltreffender en 
betrouwbaarder beheer van die aspecten van transacties die met de intellectuele 
eigendom verband houden;

3. beklemtoont het belang van maatregelen en informatiekanalen die kmo’s en start-ups 
helpen effectief gebruik te maken van de bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten in KI-technologieën; verzoekt de Commissie en de lidstaten start-ups 
en kmo’s via het programma voor de interne markt en de digitale-innovatiehubs steun te 
bieden bij het ontwikkelen en beschermen van hun producten, en hen zo in staat te 
stellen hun potentieel voor groei en banen in Europa ten volle te benutten; beklemtoont 
het belang van coördinatie tussen de Commissie en de lidstaten enerzijds en andere 
belangrijke mondiale actoren anderzijds wat intellectuele-eigendomsrechten betreft voor 
de ontwikkeling van KI, teneinde een wereldwijd compatibele benadering tot stand te 
brengen, hetgeen goed zou zijn voor zowel kmo’s als start-ups:

4. onderstreept het belang van het beschermen van intellectuele-eigendomsrechten, 
inclusief bedrijfsgeheimen, in elk regelgevingskader voor KI, met name wat de 
gedetailleerde vereisten voor de beperkte groep zogenaamde “hoog risico”-applicaties 
betreft, en onderkent dat hieromtrent voor compatibiliteit moet worden gezorgd met 
andere openbaarbeleidsdoelstellingen, waaronder de eerbiediging van de grondrechten 
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of de fundamentele vrijheden; is van oordeel dat de ontwikkeling van KI die de mens 
centraal stelt en waar de mens vertrouwen in kan hebben, staat of valt met een 
doeltreffende tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake klokkenluiders; 

5. onderstreept dat het, naast het beschermen van intellectuele-eigendomsrechten, in het 
belang van consumenten is om over juridische zekerheid te beschikken met betrekking 
tot het toegestane gebruik van beschermde werken, met name in het geval van 
ingewikkelde algoritmische producten; verzoekt de Commissie voorstellen te 
presenteren voor de traceerbaarheid van data, rekening houdend met zowel de 
rechtmatigheid van de verwerving van data, als de bescherming van de consument en de 
grondrechten;

6. is van oordeel dat het beoordelen van KI-applicaties een uitdaging is die de 
ontwikkeling van nieuwe methoden behoeft, alsook voldoende administratieve 
capaciteit bij de markttoezichtsautoriteiten; wijst erop dat adaptieve leersystemen na 
elke input kunnen herkalibreren, waarmee bepaalde ex-ante-openbaarmakingen alléén 
hun relevantie verliezen; 

7. is van oordeel dat wanneer KI-applicaties worden gecertificeerd, moet worden 
aangetoond dat zij transparant, (in de mate van het mogelijke) uitlegbaar, en 
verenigbaar met ethische normen zijn; is van oordeel dat deze doelstelling niet 
uitsluitend middels het simpelweg openbaar maken van het algoritme of de code kan 
worden verwezenlijkt, en mogelijkerwijs zelfs helemaal niet; herinnert eraan dat 
datareeksen in dit proces ook belangrijk zijn;

8. verzoekt de Commissie erover na te denken op welke wijzen producten kunnen worden 
getest, bijvoorbeeld op modulaire wijze of middels verificatie-instrumenten die het 
mogelijk maken producten adequaat te testen met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid, teneinde de bedrijfsgeheimen van de houders van intellectuele-
eigendomsrechten te beschermen.



AD\1209435NL.docx 5/6 PE648.600v02-00

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 7.7.2020

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

43
0
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Brando Benifei, Adam Bielan, 
Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, 
Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Petra De Sutter, 
Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, 
Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba 
Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-
Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado 
López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Kris Peeters, 
Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, 
Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion 
Walsmann, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers



PE648.600v02-00 6/6 AD\1209435NL.docx

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

43 +
ECR Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

PPE Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius 
Manders, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann

GUE/NGL Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, 

ID Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI Marco Zullo

Renew Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Stéphanie Yon-Courtin

S&D Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

0 -

1 0
ID Hynek Blaško

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


