
PA\1201649SV.docx PE648.600v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

2020/2015(INI)

8.4.2020

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

till utskottet för rättsliga frågor

över immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens
(2020/2015(INI))

Föredragande av yttrande: Adam Bielan



PE648.600v01-00 2/3 PA\1201649SV.docx

SV

PA_NonLeg



PA\1201649SV.docx 3/3 PE648.600v01-00

SV

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 understryker att utvecklingen och användningen av AI på den inre 
marknaden kommer att kräva ett välavvägt och effektivt system för immateriella 
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 bör åtnjuta ett lika starkt och effektivt skydd av immateriella rättigheter.

3. Europaparlamentet 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 skydda deras produkter.

4. Europaparlamentet betonar vikten av att skydda immateriella rättigheter, inklusive 
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.

5. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att utveckla nya metoder för att bedöma 
AI-tillämpningar. Parlamentet noterar till exempel att anpassningsbara 
utbildningssystem kan komma att omjusteras efter varje inmatning av data, vilket skulle 
göra vissa förhandsoffentliggöranden verkningslösa.

6. Europaparlamentet anser att om AI-tillämpningar certifieras bör de uppfylla krav på 
transparens, förklarbarhet och efterlevnad av etiska normer, men konstaterar att detta 
mål inte nödvändigtvis eller alls kan uppnås endast genom ett enkelt offentliggörande 
av algoritmen eller dess kod.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga hur man kan bedöma 
produkter på ett modulärt sätt eller med hjälp av kontrollverktyg som skulle göra det 
möjligt att testa produkter på ett tillfredsställande sätt utan att det skapas risker för 
innehavare av immateriella rättigheter till följd av ett omfattande offentliggörande av 
produkter som lätt kan kopieras.


