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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja na potencial umetne inteligence pri zagotavljanju inovativnih storitev 
podjetjem, potrošnikom in javnemu sektorju; poudarja, da lahko imajo tehnologije 
umetne inteligence ključno vlogo pri digitalizaciji gospodarstva v številnih sektorjih, 
kot so industrija, zdravstveno varstvo, gradbeništvo in promet, na podlagi česar lahko 
nastanejo novi poslovni modeli; poudarja, da mora Unija dejavno podpirati razvoj na 
tem področju, da bi pospešila enotni digitalni trg; poudarja, da bosta razvoj in uporaba 
umetne inteligence na notranjem trgu uspešna, če bo obstajal zanesljiv, uravnotežen in 
učinkovit sistem pravic intelektualne lastnine; ugotavlja, da je treba razlikovati med 
aplikacijami ali algoritmi umetne inteligence ter tehnologijo in proizvodi, podatkovnimi 
bazami in posameznimi podatki, pridobljenimi z umetno inteligenco, saj bo zanje treba 
oblikovati različne kategorije pravic;

2. meni, da prelomne tehnologije, kot je umetna inteligenca, malim in velikim podjetjem 
ponujajo priložnost za razvoj vodilnih proizvodov na trgu; meni, da bi morali biti vsa 
podjetja ter vsi lastniki teh proizvodov upravičeni do enako učinkovite zaščite pravic 
intelektualne lastnine; meni, da bi to lahko spodbudilo nastanek evropskih malih in 
srednjih podjetij, Uniji pa zagotovilo pomembno konkurenčno prednost; poziva k 
preučitvi učinka nepoštene prakse patentnih trolov in strateških sporov v zvezi s 
pravicami intelektualne lastnine, ki bi lahko umetno ovirali vstop in zaščito tržnih 
akterjev; poudarja pomen tehnologij umetne inteligence pri omogočanju preglednejšega, 
učinkovitejšega in zanesljivejšega upravljanja tistih vidikov transakcij, ki so povezani z 
intelektualno lastnino;

3. poudarja, kako pomembni so ukrepi in informacijski kanali, ki malim in srednjim ter 
zagonskim podjetjem pomagajo učinkovito uveljavljati pravice intelektualne lastnine v 
tehnologijah umetne inteligence; poziva Komisijo in države članice, naj prek programa 
za enotni trg in vozlišč digitalnih inovacij podpirajo zagonska ter mala in srednja 
podjetja pri zaščiti izdelkov ter jim tako omogočijo, da v celoti uresničijo potencial, ki 
ga imajo za rast in delovna mesta v Evropi; poudarja, kako pomembno je, da Komisija 
in države članice pravice intelektualne lastnine na področju razvoja umetne inteligence 
usklajujejo z drugimi pomembnimi svetovnimi akterji, da se po vsem svetu vzpostavi 
skladen pristop k umetni inteligenci, ki bo koristil tudi malim in srednjim ter zagonskim 
podjetjem;

4. poudarja pomen varstva pravic intelektualne lastnine, vključno s poslovnimi 
skrivnostmi, v vseh regulativnih okvirih za umetno inteligenco, zlasti kar zadeva 
podrobne zahteve za ozek sklop aplikacij, ki so opredeljene kot „zelo tvegane“, hkrati 
pa priznava, da jih je treba uskladiti z uporabo drugih ciljev javne politike, vključno s 
spoštovanjem temeljnih pravic ali svoboščin; meni, da je za razvoj zaupanja vredne in v 
človeka usmerjene umetne inteligence potrebno dejansko izvajanje zakonodaje na 
področju žvižgačev; 

5. poudarja, da je poleg varstva pravic intelektualne lastnine tudi potrošnikom v interesu 
pravna varnost glede dovoljenih vrst uporabe zaščitenih del, zlasti ko gre za proizvode s 
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kompleksnimi algoritmi; poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe za sledljivost podatkov, 
pri tem pa naj bo pozorna na zakonitost pridobivanja podatkov ter varstvo pravic 
potrošnikov in temeljnih pravic;

6. meni, da je treba razviti nove metode za izziv ocenjevanja aplikacij umetne inteligence 
in so potrebne ustrezne upravne zmogljivosti organov za tržni nadzor; opominja, da se 
lahko prilagodljivi sistemi učenja po vsakem vnosu ponovno prilagodijo, zaradi česar so 
nekatera predhodna razkritja sama po sebi neučinkovita; 

7. meni, da bi bilo treba za aplikacije umetne inteligence, ki so certificirane, dokazati, da 
so pregledne, kolikor je mogoče, razložljive in izpolnjujejo etične standarde; ugotavlja, 
da tega cilja, če je sploh dosegljiv, ni mogoče doseči zgolj z enostavnim razkritjem 
algoritma ali kode; opozarja, da so v tem procesu pomembni tudi sklopi podatkov;

8. poziva Komisijo, naj razmisli, kako bi lahko modularno ali z uporabo orodij za 
preverjanje ocenila proizvode, tako da bi jih lahko ustrezno testirali, hkrati pa poskrbeli 
za zaupnost, ki je potrebna za varovanje poslovnih skrivnosti imetnikov pravic 
intelektualne lastnine.
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