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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om den potential som artificiell intelligens (AI) har när det 
gäller att tillhandahålla innovativa tjänster till företag, konsumenter och den offentliga 
sektorn. Parlamentet betonar den nyckelroll som AI-teknik kan spela i digitaliseringen 
av ekonomin inom många sektorer, såsom inom industri, hälso- och sjukvård, 
byggnadsbranschen och transporter, där tekniken kan leda till att nya affärsmodeller 
skapas. Parlamentet betonar att unionen aktivt måste anamma utvecklingen på detta 
område för att främja den digitala inre marknaden. Parlamentet understryker att 
utvecklingen och användningen av AI på den inre marknaden kommer att gynnas av ett 
trovärdigt, välavvägt och effektivt system för immateriella rättigheter. Parlamentet 
uppmärksammar vikten av att göra åtskillnad mellan AI-tillämpningar eller algoritmer, 
AI-genererade tekniker och produkter, databaser och enskilda uppgifter, vilka kräver 
olika former av rättigheter.

2. Europaparlamentet anser att banbrytande teknik som AI erbjuder både små och stora 
företag möjlighet att utveckla marknadsledande produkter. Parlamentet anser att alla 
företag eller andra ägare av sådana produkter bör åtnjuta ett lika starkt och effektivt 
skydd av immateriella rättigheter. Parlamentet anser att detta kan främja framväxten av 
europeiska små och medelstora företag och skapa en betydande konkurrensfördel för 
unionen. Parlamentet efterlyser en analys av konsekvenserna av missbruk från 
patenttrolls sida och av strategiska rättstvister om immateriella rättigheter, vilket kan 
fungera som ett konstgjort hinder för marknadstillträde och skydda etablerade 
marknadsaktörer. Parlamentet understryker vikten av AI-teknik när det gäller att säkra 
en mer transparent, effektiv och tillförlitlig hantering av immaterialrättsliga aspekter av 
transaktioner.

3. Europaparlamentet understryker vikten av åtgärder och informationskanaler som hjälper 
små och medelstora företag och uppstartsföretag att på ett effektivt sätt använda skyddet 
av immateriella rättigheter i samband med AI-teknik. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att erbjuda stöd till uppstartsföretag och små och 
medelstora företag genom programmet för den inre marknaden och centrum för digital 
innovation för att utveckla och skydda deras produkter, och på detta sätt ge dem 
möjlighet att till fullo utveckla sin tillväxtpotential och sina möjligheter att skapa 
sysselsättning i Europa. Parlamentet understryker vikten av att kommissionen och 
medlemsstaterna strävar efter att samordna arbetet med andra globala aktörer på 
området för immateriella rättigheter när det gäller utveckling av AI för att ta fram en 
globalt kompatibel strategi som skulle kunna gynna både små och medelstora företag 
och uppstartsföretag.

4. Europaparlamentet betonar vikten av att skydda immateriella rättigheter, inbegripet 
affärshemligheter, i alla rättsliga ramar för AI, särskilt när det gäller eventuella 
detaljerade krav för det begränsade antal tillämpningar som anses vara förknippade med 
hög risk, samtidigt som man uppmärksammar behovet av att förena dessa med 
tillämpningen av andra offentliga mål, inbegripet respekten för de grundläggande 
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rättigheterna och friheterna. Parlamentet anser att lagstiftningen om visselblåsare måste 
genomföras effektivt om man ska kunna säkra utvecklingen av människocentrerad och 
tillförlitlig AI. 

5. Europaparlamentet betonar att det utöver skyddet av immateriella rättigheter ligger i 
konsumenternas intresse att få rättslig säkerhet om tillåten användning av 
upphovsrättsskyddade verk, i synnerhet när det gäller komplicerade produkter som 
bygger på algoritmer. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder för 
spårning av data, samtidigt som hänsyn tas till både datainsamlingens laglighet och 
skyddet av konsumenterna och de grundläggande rättigheterna.

6. Europaparlamentet konstaterar att bedömningen av AI-tillämpningar är en utmaning 
som kräver att nya metoder utvecklas och att marknadskontrollmyndigheterna har en 
lämplig administrativ kapacitet. Parlamentet noterar att anpassningsbara 
utbildningssystem kan komma att omjusteras efter varje inmatning av data, vilket skulle 
göra vissa enskilda förhandsoffentliggöranden verkningslösa. 

7. Europaparlamentet anser att om AI-tillämpningar certifieras bör de uppfylla krav på 
transparens, förklarbarhet – i största möjliga utsträckning – och efterlevnad av etiska 
normer. Parlamentet konstaterar att detta mål, om det överhuvudtaget kan uppnås, inte 
nödvändigtvis uppnås endast genom ett enkelt offentliggörande av algoritmen eller dess 
kod. Parlamentet påminner om att dataset också är viktiga i denna process.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga hur man kan bedöma metoder 
som möjliggör testning av produkter, t.ex. på ett modulärt sätt eller med hjälp av 
kontrollverktyg, så att det blir möjligt att testa produkter på ett tillfredsställande sätt, 
samtidigt som kraven på sekretess respekteras, så att man skyddar affärsintressena för 
innehavare av immateriella rättigheter.
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