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Tarkistus 1
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon paremmasta 
lainsäädännöstä 13. huhtikuuta 2016 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 
(EUVL L 123, 12.5.2016) ja parempaa 
sääntelyä koskevat suuntaviivat,

Or. en

Tarkistus 2
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

— ottaa huomioon Maailman henkisen 
omaisuuden järjestön (WIPO) 
tekijänoikeussopimuksen ja 13. joulukuuta 
2019 julkaistun alustavan yhteenvedon, 
joka koskee teollis- ja tekijänoikeuksiin ja 
tekoälyyn liittyviä toimintapolitiikkoja 
(WIPO/IP/AI/2/GE/20/1),

– ottaa huomioon Maailman henkisen 
omaisuuden järjestön (WIPO) 
tekijänoikeussopimuksen, Maailman 
henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) 
esitys- ja äänitesopimuksen sekä 13. 
joulukuuta 2019 julkaistun alustavan 
yhteenvedon, joka koskee teollis- ja 
tekijänoikeuksiin ja tekoälyyn liittyviä 
toimintapolitiikkoja 
(WIPO/IP/AI/2/GE/20/1),

Or. en

Tarkistus 3
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 18 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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– ottaa huomioon Euroopan 
parlamentin päätöslauselman robotiikkaa 
koskevista yksityisoikeudellisista 
säännöistä (A8–0005/2017),

Or. en

Tarkistus 4
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevalla EU:n 
oikeudellisella kehyksellä pyritään 
varmistamaan innovoinnin ja luovuuden 
edistäminen sekä tietämyksen ja tiedon 
saatavuus;

A. ottaa huomioon, että teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevalla EU:n 
oikeudellisella kehyksellä pyritään 
varmistamaan innovoinnin ja luovuuden 
edistäminen sekä tietämyksen ja tiedon 
saatavuus ja että tekijänoikeuksilla 
pyritään erityisesti suojelemaan tekijöitä 
ja heidän mahdollisuuksiaan ansaita 
elantonsa teostensa tuotolla;

Or. it

Tarkistus 5
Ibán García Del Blanco

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevalla EU:n 
oikeudellisella kehyksellä pyritään 
varmistamaan innovoinnin ja luovuuden 
edistäminen sekä tietämyksen ja tiedon 
saatavuus;

A. ottaa huomioon, että teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevalla EU:n 
oikeudellisella kehyksellä pyritään 
edistämään ja suojelemaan innovointia, 
luovuutta sekä sekä tietämyksen ja tiedon 
saatavuutta;

Or. en
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Tarkistus 6
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklan mukaan unionin lainsäätäjä 
säätää toimenpiteistä, joilla luodaan 
eurooppalainen teollis- ja tekijänoikeuksien 
suoja yhdenmukaisen suojan 
varmistamiseksi kaikkialla unionissa; ottaa 
huomioon, että sisämarkkinat parantavat 
talouskasvun voimistumisen edellytyksiä 
unionin kansalaisten vaurauden 
takaamiseksi;

B. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklan mukaan unionin lainsäätäjä 
säätää toimenpiteistä, joilla luodaan 
eurooppalainen teollis- ja tekijänoikeuksien 
suoja yhdenmukaisen suojan 
varmistamiseksi kaikkialla unionissa; ottaa 
huomioon, että sisämarkkinat parantavat 
talouskasvun voimistumisen edellytyksiä 
unionin kansalaisten vaurauden 
takaamiseksi; ottaa huomioon, että 
digitaalisten sisämarkkinoiden 
kehittämisellä varmistetaan pitkälle 
menevä digitalisointi unionissa vuoden 
2020 jälkeen, jotta Euroopasta tulisi 
maailman johtava toimija tekoälyn alalla;

Or. ro

Tarkistus 7
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklan mukaan unionin lainsäätäjä 
säätää toimenpiteistä, joilla luodaan 
eurooppalainen teollis- ja tekijänoikeuksien 
suoja yhdenmukaisen suojan 
varmistamiseksi kaikkialla unionissa; ottaa 
huomioon, että sisämarkkinat parantavat 
talouskasvun voimistumisen edellytyksiä 
unionin kansalaisten vaurauden 
takaamiseksi;

B. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
118 artiklan mukaan unionin lainsäätäjä 
säätää toimenpiteistä, joilla luodaan 
eurooppalainen teollis- ja tekijänoikeuksien 
suoja yhdenmukaisen suojan 
varmistamiseksi kaikkialla unionissa;

Or. fr
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Tarkistus 8
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että tekoälyyn 
liittyvä viimeaikainen kehitys on osoitus 
merkittävästä teknisestä edistyksestä, joka 
tarjoaa mahdollisuuksia ja asettaa haasteita 
unionin kansalaisille, yrityksille ja luovan 
työn tekijöille;

C. katsoo, että tekoälyn ja vastaavien 
uusien teknologioiden viimeaikainen 
kehitys on osoitus merkittävästä teknisestä 
edistyksestä, joka tarjoaa mahdollisuuksia 
ja asettaa haasteita unionin kansalaisille, 
yrityksille, julkishallinnoille, luovan työn 
tekijöille ja puolustusalalle;

Or. en

Tarkistus 9
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologiat voivat vaikeuttaa 
teollis- ja tekijänoikeuksien jäljitettävyyttä 
ja soveltamista tekoälyn tuottamiin 
tuotoksiin, mikä haittaa 
oikeudenmukaisten korvausten 
maksamista niille ihmisten luovan työn 
tekijöille, joiden alkuperäistä työtä 
käytetään tällaisen teknologian 
hyödyntämiseen;

Or. en

Tarkistus 10
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että unionin 
nostamista johtoasemaan 
tekoälyteknologian alalla koskevalla 
tavoitteella on pyrittävä varmistamaan 
unionin datasuvereniteetti ja teollinen 
suvereniteetti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 11
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että unionin 
nostamista johtoasemaan 
tekoälyteknologian alalla koskevalla 
tavoitteella on pyrittävä varmistamaan 
unionin datasuvereniteetti ja teollinen 
suvereniteetti;

D. ottaa huomioon, että unionin 
nostamista johtoasemaan 
tekoälyteknologian alalla koskeva tavoite 
edellyttää vahvaa teollista uudistusta ja 
transatlanttista yhteistyötä, mihin 
puolestaan on sisällytettävä toimia, joilla 
pyritään varmistamaan unionin 
datasuvereniteetti ja teollinen 
suvereniteetti;

Or. en

Tarkistus 12
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että unionin 
nostamista johtoasemaan 
tekoälyteknologian alalla koskevalla 
tavoitteella on pyrittävä varmistamaan 
unionin datasuvereniteetti ja teollinen 
suvereniteetti;

D. ottaa huomioon, että unionin 
nostamista johtoasemaan 
tekoälyteknologian alalla koskevalla 
tavoitteella on pyrittävä varmistamaan 
unionin datasuvereniteetti ja teollinen 
suvereniteetti, turvaamaan unionin 
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kilpailukyky ja edistämään ja 
suojelemaan innovointia;

Or. en

Tarkistus 13
Ibán García Del Blanco

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että unionin 
nostamista johtoasemaan 
tekoälyteknologian alalla koskevalla 
tavoitteella on pyrittävä varmistamaan 
unionin datasuvereniteetti ja teollinen 
suvereniteetti;

D. ottaa huomioon, että unionin 
nostamista johtoasemaan 
tekoälyteknologian alalla koskevalla 
tavoitteella on pyrittävä varmistamaan 
unionin datasuvereniteetti ja teollinen 
suvereniteetti sekä kulttuurinen 
monimuotoisuus;

Or. en

Tarkistus 14
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että unionin 
nostamista johtoasemaan 
tekoälyteknologian alalla koskevalla 
tavoitteella on pyrittävä varmistamaan 
unionin datasuvereniteetti ja teollinen 
suvereniteetti;

D. ottaa huomioon, että unionin olisi 
saatava takaisin datasuvereniteettinsa ja 
teollinen suvereniteettinsa, joiden 
saavuttamiseksi unionin on oltava 
johtoasemassa tekoälyteknologiassa;

Or. fr

Tarkistus 15
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että koko unionin ja 
kaikkien tasojen asiaankuuluvien 
lainsäätäjien olisi toimittava ennakoivalla 
tavalla ja varmistettava, että 
markkinarealiteettien ja lainsäädännön 
välinen kuilu kavennetaan minimiin, kun 
otetaan huomioon tekoälyn ja tekoälyyn 
liittyvien teknologioiden, kuten kvantti- ja 
etälaskentatekniikan, nopea kehitys;

Or. en

Tarkistus 16
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin maailmanlaajuinen johtoasema 
tekoälyn alalla edellyttää tehokasta ja 
digitaaliseen aikakauteen soveltuvaa 
teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmää, jonka 
avulla innovoijat voivat tuoda 
markkinoille uusia tuotteita;

Or. en

Tarkistus 17
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. katsoo, että vahvat suojatoimet 
ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta Euroopan 
unionin patenttijärjestelmää voidaan 
suojella väärinkäytöltä, joka vahingoittaa 
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innovatiivisia tekoälyn kehittäjiä;

Or. en

Tarkistus 18
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että tekoälyn 
suhteen on noudatettava ihmiskeskeistä 
lähestymistapaa, jotta varmistetaan, että 
kyseisen teknologian avulla edistetään 
ihmisten ja yhteistä etua;

E. ottaa huomioon, että tekoälyn 
suhteen on noudatettava ihmiskeskeistä 
lähestymistapaa, jotta varmistetaan, että 
kyseisen teknologian avulla edistetään 
ihmisten ja yhteistä etua, erityisesti 
biolääketieteen teknologian, lääketieteen 
kehityksen ja terveyden alalla;

Or. it

Tarkistus 19
Ibán García Del Blanco

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että tekoälyn 
suhteen on noudatettava ihmiskeskeistä 
lähestymistapaa, jotta varmistetaan, että 
kyseisen teknologian avulla edistetään 
ihmisten ja yhteistä etua;

E. ottaa huomioon, että tekoälyn 
suhteen on noudatettava ihmiskeskeistä 
lähestymistapaa, jossa kunnioitetaan 
eettisiä periaatteita ja ihmisoikeuksia, 
jotta varmistetaan, että kyseisen 
teknologian avulla edistetään ihmisten ja 
yhteistä etua;

Or. en

Tarkistus 20
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että 
oikeusvarmuus tukee osaltaan teknistä 
kehitystä ja että alan kehittyminen 
edellyttää, että kansalaiset luottavat uuteen 
teknologiaan;

F. ottaa huomioon, että 
oikeusvarmuus tukee osaltaan teknistä 
kehitystä, teknologista ja 
lainsäädännöllistä ennakointia, jotka ovat 
olennaisen tärkeitä unionin kilpailuedun 
vahvistamiseksi, ja että alan kehittyminen 
edellyttää, että kansalaiset luottavat uuteen 
teknologiaan ja että tarkistetaan 
tietojenkäsittelytiedettä ja kehittynyttä 
koneoppimista koskevaa koulutuksellista 
painotusta;

Or. en

Tarkistus 21
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että 
oikeusvarmuus tukee osaltaan teknistä 
kehitystä ja että alan kehittyminen 
edellyttää, että kansalaiset luottavat 
uuteen teknologiaan;

F. ottaa huomioon, että 
oikeusvarmuus tukee osaltaan teknistä 
kehitystä ja lujittaa Euroopan 
teollisuuden ja pk-yritysten kansainvälistä 
kilpailukykyä sekä vahvistaa yleisön 
luottamusta uusiin teknologioihin, mikä 
on olennaisen tärkeää tämän alan 
kehityksen kannalta;

Or. it

Tarkistus 22
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo, että tekoälyjärjestelmiä 
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koskevien säännösten olisi vahvistettava 
luottamusta niiden turvallisuuteen, 
luotettavuuteen ja johdonmukaisuuteen 
siten, että säilytetään tasapaino yhtäältä 
julkisen suojelun ja toisaalta innovointiin 
ja erityisesti yrityksille tekoälyyn tehtäviin 
investointeihin tarjottavien kannustimien 
välillä;

Or. ro

Tarkistus 23
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologian alalla sääntelyn olisi 
aiheellista tapahtua unionin tasolla, jotta 
vältetään sisämarkkinoiden 
pirstaloituminen; ottaa huomioon, että 
tekoälyn alaa koskevaa unionin 
sääntelykehystä saatetaan tulevaisuudessa 
käyttää kansainvälisen sääntelyn 
viitekehyksenä;

G. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologian alalla sääntelyn olisi 
aiheellista tapahtua unionin tasolla, jotta 
vältetään sisämarkkinoiden 
pirstaloituminen; ottaa huomioon, että 
tekoälyn alaa koskevaa täysin 
yhdenmukaistettua unionin 
sääntelykehystä saatetaan tulevaisuudessa 
käyttää kansainvälisen sääntelyn 
viitekehyksenä; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmiä koskevat uudet 
yhteiset säännöt olisi annettava vain 
asetuksina, joilla vahvistetaan yhtäläiset 
standardit koko unionissa;

Or. en

Tarkistus 24
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologian alalla sääntelyn olisi 

G. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologian alalla sääntelyn olisi 
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aiheellista tapahtua unionin tasolla, jotta 
vältetään sisämarkkinoiden 
pirstaloituminen; ottaa huomioon, että 
tekoälyn alaa koskevaa unionin 
sääntelykehystä saatetaan tulevaisuudessa 
käyttää kansainvälisen sääntelyn 
viitekehyksenä;

aiheellista tapahtua unionin tasolla, jotta 
vältetään pelkkä kansallisten säännösten 
yhdistelmä ilman yhteisiä suuntaviivoja, 
mikä johtaa sisämarkkinoiden 
pirstaloitumiseen; ottaa huomioon, että 
tekoälyn alaa koskevaa unionin 
sääntelykehystä saatetaan tulevaisuudessa 
käyttää kansainvälisen sääntelyn 
viitekehyksenä;

Or. ro

Tarkistus 25
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologian alalla sääntelyn olisi 
aiheellista tapahtua unionin tasolla, jotta 
vältetään sisämarkkinoiden 
pirstaloituminen; ottaa huomioon, että 
tekoälyn alaa koskevaa unionin 
sääntelykehystä saatetaan tulevaisuudessa 
käyttää kansainvälisen sääntelyn 
viitekehyksenä;

G. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologian alalla sääntelyn olisi 
aiheellista tapahtua unionin tasolla, 
samalla kun otetaan asianmukaisesti 
huomioon jäsenvaltioiden eriasteinen 
digitalisointi; ottaa huomioon, että 
tekoälyn alaa koskevaa unionin 
sääntelykehystä saatetaan tulevaisuudessa 
käyttää kansainvälisen sääntelyn 
viitekehyksenä;

Or. it

Tarkistus 26
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologian alalla sääntelyn olisi 
aiheellista tapahtua unionin tasolla, jotta 
vältetään sisämarkkinoiden 
pirstaloituminen; ottaa huomioon, että 

G. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot 
voivat työskennellä tekoälyteknologian 
sääntelemiseksi, jotta vältetään 
sisämarkkinoiden pirstaloituminen; ottaa 
huomioon, että tekoälyn alaa koskevaa 
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tekoälyn alaa koskevaa unionin 
sääntelykehystä saatetaan tulevaisuudessa 
käyttää kansainvälisen sääntelyn 
viitekehyksenä;

unionin sääntelykehystä saatetaan 
tulevaisuudessa käyttää kansainvälisen 
sääntelyn viitekehyksenä;

Or. en

Tarkistus 27
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että kaikkia Euroopan 
tason aloitteita olisi edellettävä 
asianmukainen vaikutustenarviointi, jossa 
otetaan huomioon kansallisten 
infrastruktuurien, kapasiteetin ja 
markkinarealiteettien väliset erot;

Or. en

Tarkistus 28
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia katsotaan 
eurooppapatenttien myöntämisestä 
tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitetuksi 
matemaattiseksi menetelmäksi;

H. ottaa huomioon , että Euroopan 
patenttiviraston tutkintaohjeiden mukaan 
tekoälyteknologia perustuu laskennallisiin 
malleihin ja algoritmeihin, joita itsessään 
pidetään eurooppapatenttien 
myöntämisestä tehdyssä yleissopimuksessa 
tarkoitettuina matemaattisina 
menetelminä;

Or. en

Tarkistus 29
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Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia katsotaan 
eurooppapatenttien myöntämisestä 
tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitetuksi 
matemaattiseksi menetelmäksi;

H. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia katsotaan 
eurooppapatenttien myöntämisestä 
tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitetuksi 
matemaattiseksi menetelmäksi, ja että siksi 
se ei kuulu patenttisuojan piiriin;

Or. en

Tarkistus 30
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia katsotaan 
eurooppapatenttien myöntämisestä 
tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitetuksi 
matemaattiseksi menetelmäksi;

H. ottaa huomioon, että tekoäly ja 
siihen liittyvät teknologiat katsotaan 
eurooppapatenttien myöntämisestä 
tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitetuiksi 
matemaattisiksi menetelmiksi;

Or. en

Tarkistus 31
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia perustuu 
tekijänoikeudella suojattujen 
tietokoneohjelmien kehittämiseen ja 
käyttöön;

I. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia perustuu 
tekijänoikeudella suojattujen 
tietokoneohjelmien kehittämiseen ja 
käyttöön; ottaa huomioon, että nykyisten 
sääntöjen mukaan tietokoneohjelman 
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minkä tahansa osan taustalla olevia 
ideoita, menetelmiä ja periaatteita ei 
suojella vaan ainoastaan 
tietokoneohjelman ilmaisumuotoa; 
katsoo, että koska tietokoneohjelmien 
tekijänoikeussuoja on rajallinen, olisi 
tarkasteltava myös patenttilainsäädännön 
ja liikesalaisuusdirektiivin nojalla 
tekoälyteknologioille myönnettyä suojaa;

Or. en

Tarkistus 32
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia perustuu 
tekijänoikeudella suojattujen 
tietokoneohjelmien kehittämiseen ja 
käyttöön;

I ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia perustuu 
tietokoneohjelmien, joihin sovelletaan 
erityistä tekijänoikeuksia suojaavaa 
järjestelmää, kehittämiseen ja käyttöön;

Or. en

Tarkistus 33
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia perustuu 
tekijänoikeudella suojattujen 
tietokoneohjelmien kehittämiseen ja 
käyttöön;

I. ottaa huomioon, että tekoäly ja 
siihen liittyvät teknologiat perustuvat 
tekijänoikeudella suojattujen 
tietokoneohjelmien kehittämiseen ja 
käyttöön;

Or. en
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Tarkistus 34
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologiaa ei tietokoneohjelmana 
voi suojata patentilla, paitsi 
eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn 
yleissopimuksen 52 artiklan 3 kohdan 
nojalla;

J. ottaa huomioon, että vaikka 
puhtaita matemaattisia menetelmiä ja 
tietokoneohjelmia ei voida patentoida 
sellaisenaan, ne voivat olla patentoitavissa 
eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn 
yleissopimuksen 52 artiklan 3 kohdan 
nojalla, kun niitä käytetään osana 
tekoälyjärjestelmää, joka edistää ”uuden 
teknisen vaikutuksen” aikaansaamista;

Or. en

Tarkistus 35
Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologiaa ei tietokoneohjelmana 
voi suojata patentilla, paitsi 
eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn 
yleissopimuksen 52 artiklan 3 kohdan 
nojalla;

J. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologiaa voidaan suojata 
patenteilla, lukuun ottamatta 
tietokoneohjelmia tai matemaattisia 
menetelmiä sellaisinaan, 
eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn 
yleissopimuksen 52 artiklan 3 kohdan 
nojalla;

Or. en

Tarkistus 36
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologiaa ei tietokoneohjelmana 
voi suojata patentilla, paitsi 
eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn 
yleissopimuksen 52 artiklan 3 kohdan 
nojalla;

J. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologiaa ei tietokoneohjelmana 
voi suojata patentilla;

Or. en

Tarkistus 37
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologiaa ei tietokoneohjelmana 
voi suojata patentilla, paitsi 
eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn 
yleissopimuksen 52 artiklan 3 kohdan 
nojalla;

J. ottaa huomioon, että tekoälyä ja 
siihen liittyviä teknologioita ei 
tietokoneohjelmina voida suojata 
patentilla, paitsi eurooppapatenttien 
myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 52 
artiklan 3 kohdan nojalla;

Or. en

Tarkistus 38
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologian itseoppimiskyky 
edellyttää aina tiettyä ihmisen 
osallistumista;

Or. en

Tarkistus 39
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Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. ottaa huomioon, että tekoälyyn 
liittyviä patentteja myönnetään yhä 
enemmän;

Or. en

Tarkistus 40
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että tekoälyyn 
liittyvä kehitys herättää kysymyksiä, jotka 
koskevat innovoinnin suojaamista sinällään 
ja sitä, miten teollis- ja tekijänoikeuksia 
sovelletaan tekoälyteknologian avulla 
tuotettuun dataan, joka voi edustaa teollista 
tai taiteellista luovaa työtä; ottaa 
huomioon, että toisinaan on vaikea erottaa 
toisistaan tekoälyavusteista luovaa työtä ja 
tekoälyn tekemää luovaa työtä;

K. ottaa huomioon, että tekoälyyn 
liittyvä kehitys herättää kysymyksiä, jotka 
koskevat innovoinnin suojaamista sinällään 
ja sitä, miten teollis- ja tekijänoikeuksia 
sovelletaan tekoälyteknologian avulla 
tuotettuun dataan, joka voi edustaa teollista 
tai taiteellista luovaa työtä; ottaa tässä 
yhteydessä huomioon, että on tärkeää 
erottaa toisistaan tekoälyvälineiden avulla 
toteutettu teos ja tekoälyn itsenäisesti 
tuottama teos;

Or. en

Tarkistus 41
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että tekoälyyn 
liittyvä kehitys herättää kysymyksiä, jotka 
koskevat innovoinnin suojaamista sinällään 

K. ottaa huomioon, että tekoälyn ja 
siihen liittyvien teknologioiden kehitys 
herättää kysymyksiä, jotka koskevat 
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ja sitä, miten teollis- ja tekijänoikeuksia 
sovelletaan tekoälyteknologian avulla 
tuotettuun dataan, joka voi edustaa teollista 
tai taiteellista luovaa työtä; ottaa 
huomioon, että toisinaan on vaikea erottaa 
toisistaan tekoälyavusteista luovaa työtä ja 
tekoälyn tekemää luovaa työtä;

innovoinnin suojaamista sinällään ja sitä, 
miten teollis- ja tekijänoikeuksia 
sovelletaan tekoälyn ja siihen liittyvien 
teknologioiden avulla tuotettuun dataan, 
joka voi edustaa teollista tai taiteellista 
luovaa työtä; ottaa huomioon, että 
toisinaan on vaikea erottaa toisistaan 
tekoälyavusteista luovaa työtä ja tekoälyn 
tekemää luovaa työtä;

Or. en

Tarkistus 42
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että tekoälyyn 
liittyvä kehitys herättää kysymyksiä, jotka 
koskevat innovoinnin suojaamista sinällään 
ja sitä, miten teollis- ja tekijänoikeuksia 
sovelletaan tekoälyteknologian avulla 
tuotettuun dataan, joka voi edustaa 
teollista tai taiteellista luovaa työtä; ottaa 
huomioon, että toisinaan on vaikea erottaa 
toisistaan tekoälyavusteista luovaa työtä ja 
tekoälyn tekemää luovaa työtä;

K. ottaa huomioon, että tekoälyyn 
liittyvä kehitys herättää kysymyksiä, jotka 
koskevat innovoinnin suojaamista sinällään 
ja sitä, miten teollis- ja tekijänoikeuksia 
sovelletaan tekoälyteknologian avulla 
tuotettuun dataan, joka voi olla 
luonteeltaan teollista tai taiteellista; ottaa 
huomioon, että toisinaan on vaikea erottaa 
toisistaan ihmisen tekoälyn avulla luoma 
työ ja tekoälyn tekemä sisältö;

Or. en

Tarkistus 43
József Szájer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että tekoälyyn 
liittyvä kehitys herättää kysymyksiä, jotka 
koskevat innovoinnin suojaamista sinällään 
ja sitä, miten teollis- ja tekijänoikeuksia 
sovelletaan tekoälyteknologian avulla 

K. ottaa huomioon, että tekoälyyn 
liittyvä kehitys herättää kysymyksiä, jotka 
koskevat innovoinnin suojaamista sinällään 
ja sitä, miten teollis- ja tekijänoikeuksia 
sovelletaan tekoälyteknologian avulla 
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tuotettuun dataan, joka voi edustaa teollista 
tai taiteellista luovaa työtä; ottaa 
huomioon, että toisinaan on vaikea erottaa 
toisistaan tekoälyavusteista luovaa työtä ja 
tekoälyn tekemää luovaa työtä;

tuotettuun aineistoon, sisältöön tai dataan, 
jotka voivat edustaa teollista tai taiteellista 
luovaa työtä; ottaa huomioon, että 
toisinaan on vaikea erottaa toisistaan 
tekoälyavusteista luovaa työtä ja tekoälyn 
tekemää luovaa työtä;

Or. en

Tarkistus 44
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. ottaa huomioon, että tekoälyn 
tuottama tuotos, muun muassa 
synteettinen sisältö, voi mahdollistaa 
uudet taiteen tyylilajit ja luoda erilaisia 
kaupallisia mahdollisuuksia luovilla 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 45
Ibán García Del Blanco

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. ottaa huomioon, että 
tekijänoikeuksien tarkoituksena on 
yhtäältä suojella tekijöiden taloudellisia ja 
henkisiä etuja ja toisaalta kannustaa 
ihmisiä luovuuteen;

Or. en

Tarkistus 46
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia on hyvin riippuvaista 
datasta, joka on yleisluonteinen termi ja 
kattaa erilaisia luokkia, joiden suoja- ja 
hallinnointitarpeet eroavat toisistaan; 
ottaa huomioon, että parantamalla tietyn 
datan ja tiettyjen tietokantojen saatavuutta 
Euroopan unionissa voidaan edistää 
merkittävästi eurooppalaisen tekoälyn 
kehittämistä;

L. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia on hyvin riippuvaista 
datasta, joka on yleisluonteinen termi ja 
kattaa erilaisia luokkia, jotka edellyttävät 
suojelua ja tarpeisiin mukautettua 
hallinnointia; ottaa huomioon, että 
parantamalla tietyn datan ja tiettyjen 
tietokantojen saatavuutta Euroopan 
unionissa voidaan edistää merkittävästi 
eurooppalaisen tekoälyn kehittämistä; 
katsoo, että tarvitaan erityisiä sääntöjä, 
jotka koskevat tekoälyteknologian 
kehittämisessä, käyttöönotossa, 
koulutuksessa ja käytössä käytettävän 
datan hallinnointia ja avoimuutta, jotta 
voidaan parantaa datan laatua tekoälyä 
hyödyntävän järjestelmän koko 
elinkaaren ajan;

Or. en

Tarkistus 47
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia on hyvin riippuvaista 
datasta, joka on yleisluonteinen termi ja 
kattaa erilaisia luokkia, joiden suoja- ja 
hallinnointitarpeet eroavat toisistaan; 
ottaa huomioon, että parantamalla tietyn 
datan ja tiettyjen tietokantojen saatavuutta 
Euroopan unionissa voidaan edistää 
merkittävästi eurooppalaisen tekoälyn 
kehittämistä;

L. ottaa huomioon, että tekoäly ja 
siihen liittyvät teknologiat ovat hyvin 
riippuvaisia datasta, joka on 
yleisluonteinen termi ja kattaa erilaisia 
luokkia, jotka edellyttävät suojelua ja 
tarpeisiin mukautettua hallinnointia; ottaa 
huomioon, että parantamalla tietyn datan ja 
tiettyjen tietokantojen saatavuutta 
Euroopan unionissa voidaan edistää 
merkittävästi eurooppalaisen tekoälyn 
kehittämistä; katsoo, että eurooppalaisen 
datan tuottaminen on ratkaisevan tärkeää 
teknologisen riippumattomuuden ja 
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kilpailuedun varmistamiseksi sekä 
turvallisuus- ja puolustusalan 
vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 48
Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia on hyvin riippuvaista 
datasta, joka on yleisluonteinen termi ja 
kattaa erilaisia luokkia, joiden suoja- ja 
hallinnointitarpeet eroavat toisistaan; 
ottaa huomioon, että parantamalla tietyn 
datan ja tiettyjen tietokantojen saatavuutta 
Euroopan unionissa voidaan edistää 
merkittävästi eurooppalaisen tekoälyn 
kehittämistä;

L. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia on hyvin riippuvaista jo 
olemassa olevasta sisällöstä ja datasta, 
joka on yleisluonteinen, useita eri luokkia 
kattava termi, joka soveltuu viestintään, 
tulkintaan tai käsittelyyn ja edellyttää 
suojelua ja tarpeisiin mukautettua 
hallinnointia erityisesti tiedonhallinnan 
osalta; ottaa huomioon, että parantamalla 
tietyn sisällön, datan ja metadatan ja 
tiettyjen tietokantojen saatavuutta 
Euroopan unionissa voidaan edistää 
merkittävästi eurooppalaisen tekoälyn 
kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 49
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia on hyvin riippuvaista 
datasta, joka on yleisluonteinen termi ja 
kattaa erilaisia luokkia, joiden suoja- ja 
hallinnointitarpeet eroavat toisistaan; 
ottaa huomioon, että parantamalla tietyn 
datan ja tiettyjen tietokantojen saatavuutta 

L. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia on hyvin riippuvaista 
usein jo olemassa olevasta sisällöstä 
haetusta datasta, joka on yleisluonteinen 
termi ja kattaa erilaisia luokkia, jotka 
edellyttävät suojelua ja tarpeisiin 
mukautettua hallinnointia; ottaa 
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Euroopan unionissa voidaan edistää 
merkittävästi eurooppalaisen tekoälyn 
kehittämistä;

huomioon, että parantamalla tietyn datan ja 
tiettyjen tietokantojen saatavuutta 
Euroopan unionissa voidaan edistää 
merkittävästi eurooppalaisen tekoälyn 
kehittämistä ja tukea eurooppalaisten 
yritysten kilpailukykyä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 50
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia on hyvin riippuvaista 
datasta, joka on yleisluonteinen termi ja 
kattaa erilaisia luokkia, joiden suoja- ja 
hallinnointitarpeet eroavat toisistaan; 
ottaa huomioon, että parantamalla tietyn 
datan ja tiettyjen tietokantojen saatavuutta 
Euroopan unionissa voidaan edistää 
merkittävästi eurooppalaisen tekoälyn 
kehittämistä;

L. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia on hyvin riippuvaista 
datasta, joka on yleisluonteinen termi ja 
kattaa erilaisia luokkia, jotka edellyttävät 
suojelua ja tarpeisiin mukautettua 
hallinnointia; ottaa huomioon, että 
parantamalla tietyn datan ja tiettyjen 
tietokantojen saatavuutta erityisesti pk-
yrityksille ja uusyrityksille Euroopan 
unionissa voidaan edistää merkittävästi 
eurooppalaisen tekoälyn kehittämistä;

Or. it

Tarkistus 51
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia on hyvin riippuvaista 
datasta, joka on yleisluonteinen termi ja 
kattaa erilaisia luokkia, joiden suoja- ja 
hallinnointitarpeet eroavat toisistaan; 
ottaa huomioon, että parantamalla tietyn 

L. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia on hyvin riippuvaista 
datasta, joka on yleisluonteinen termi ja 
kattaa erilaisia luokkia, jotka edellyttävät 
suojelua ja tarpeisiin mukautettua 
hallinnointia; ottaa huomioon, että 
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datan ja tiettyjen tietokantojen saatavuutta 
Euroopan unionissa voidaan edistää 
merkittävästi eurooppalaisen tekoälyn 
kehittämistä;

parantamalla tietyn datan ja tiettyjen 
tietokantojen, jotka eivät sisällä 
henkilötietoja, läpinäkyvää ja avointa 
saatavuutta Euroopan unionissa voidaan 
edistää merkittävästi eurooppalaisen 
tekoälyn kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 52
Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia on hyvin riippuvaista 
datasta, joka on yleisluonteinen termi ja 
kattaa erilaisia luokkia, joiden suoja- ja 
hallinnointitarpeet eroavat toisistaan; 
ottaa huomioon, että parantamalla tietyn 
datan ja tiettyjen tietokantojen saatavuutta 
Euroopan unionissa voidaan edistää 
merkittävästi eurooppalaisen tekoälyn 
kehittämistä;

L. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologia on hyvin riippuvaista 
suurista datamääristä; ottaa huomioon, 
että parantamalla tietyn datan ja tiettyjen 
tietokantojen saatavuutta Euroopan 
unionissa sekä datan yhteentoimivuutta, 
jolla rajoitetaan lukkiutumisvaikutuksia, 
voidaan edistää merkittävästi 
oikeudenmukaisia markkinaolosuhteita 
digitaalisilla sisämarkkinoilla ja 
eurooppalaisen tekoälyn kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 53
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L a. katsoo, että on tarpeen varmistaa, 
että lainsäädännössä otetaan huomioon 
tekoälyn moniulotteinen luonne ja 
erityisesti tarve edistää investointeja 
tekoälyjärjestelmiin niiden pitkän 
aikavälin elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi;



PE652.449v01-00 26/75 AM\1205884FI.docx

FI

Or. ro

Tarkistus 54
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L a. katsoo, että tietojen, erityisesti 
henkilötietojen, keräämisessä on 
kunnioitettava kansalaisten 
perusoikeuksia ja yleistä tietosuoja-
asetusta ja se on toteutettava 
lainmukaisesti heidän suostumuksellaan;

Or. fr

Tarkistus 55
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti tekoälyä ja 
eurooppalaista lähestymistapaa 
huippuosaamiseen ja luottamukseen 
koskevaan komission valkoiseen kirjaan ja 
Euroopan datastrategiaan; painottaa, että 
niissä esitetyillä pohdinnoilla voidaan 
edistää ihmiskeskeisen tekoälyn 
käyttöönottoa unionissa; huomauttaa 
kuitenkin, että komissio ei vaikuta 
tarkastelleen teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojaa tekoälyteknologian kehittämisen 
yhteydessä huolimatta niiden tärkeydestä ja 
innovoinnin ja luovuuden merkityksestä 
unionin talouden kannalta;

1. suhtautuu myönteisesti tekoälyä ja 
eurooppalaista lähestymistapaa 
huippuosaamiseen ja luottamukseen 
koskevaan komission valkoiseen kirjaan ja 
Euroopan datastrategiaan; painottaa, että 
niissä esitetyillä pohdinnoilla voidaan 
edistää ihmiskeskeisen tekoälyn 
käyttöönottoa unionissa; huomauttaa 
kuitenkin, että komissio ei vaikuta 
tarkastelleen teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojaa tekoälyteknologian kehittämisen 
yhteydessä huolimatta niiden tärkeydestä ja 
innovoinnin ja luovuuden merkityksestä 
unionin talouden kannalta; huomauttaa 
lisäksi, että muita vastaavia kehitteillä 
olevia teknologioita ei käsitellä tai niihin 
ei juurikaan viitata, vaikka niillä on jo nyt 
ja lähitulevaisuudessa yhä tärkeämpi 
rooli; muistuttaa, että korreloivat tekijät, 
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kuten eurooppalaisen tiedon luominen ja 
sen käyttö, vaikuttavat teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevaan unionin 
lainsäädäntökehykseen, ja katsoo, että 
niiden olisi oltava keskeisiä näkökohtia;

Or. en

Tarkistus 56
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti tekoälyä ja 
eurooppalaista lähestymistapaa 
huippuosaamiseen ja luottamukseen 
koskevaan komission valkoiseen kirjaan 
ja Euroopan datastrategiaan; painottaa, 
että niissä esitetyillä pohdinnoilla voidaan 
edistää ihmiskeskeisen tekoälyn 
käyttöönottoa unionissa; huomauttaa 
kuitenkin, että komissio ei vaikuta 
tarkastelleen teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojaa tekoälyteknologian kehittämisen 
yhteydessä huolimatta niiden tärkeydestä 
ja innovoinnin ja luovuuden 
merkityksestä unionin talouden kannalta;

1. panee merkille tekoälyä ja 
eurooppalaista lähestymistapaa 
huippuosaamiseen ja luottamukseen 
koskevan komission valkoisen kirjan ja 
Euroopan datastrategian; huomauttaa 
kuitenkin, että komissio ei ole käsitellyt 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua 
tekoälyteknologian kehittämisen 
yhteydessä; 

Or. en

Tarkistus 57
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti tekoälyä ja 
eurooppalaista lähestymistapaa 
huippuosaamiseen ja luottamukseen 
koskevaan komission valkoiseen kirjaan 
ja Euroopan datastrategiaan; painottaa, 

1. panee merkille tekoälyä ja 
eurooppalaista lähestymistapaa 
huippuosaamiseen ja luottamukseen 
koskevan komission valkoisen kirjan ja 
Euroopan datastrategian; katsoo, että 
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että niissä esitetyillä pohdinnoilla voidaan 
edistää ihmiskeskeisen tekoälyn 
käyttöönottoa unionissa; huomauttaa 
kuitenkin, että komissio ei vaikuta 
tarkastelleen teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojaa tekoälyteknologian kehittämisen 
yhteydessä huolimatta niiden tärkeydestä ja 
innovoinnin ja luovuuden merkityksestä 
unionin talouden kannalta;

niissä esitetyt pohdinnat ovat lähtökohta 
ihmiskeskeisen tekoälyn mahdollisuuksien 
käyttöönotolle unionissa; huomauttaa 
kuitenkin, että komissio ei vaikuta 
tarkastelleen teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojaa tekoälyteknologian kehittämisen 
yhteydessä huolimatta niiden tärkeydestä ja 
innovoinnin ja luovuuden merkityksestä 
unionin talouden kannalta;

Or. it

Tarkistus 58
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti tekoälyä ja 
eurooppalaista lähestymistapaa 
huippuosaamiseen ja luottamukseen 
koskevaan komission valkoiseen kirjaan ja 
Euroopan datastrategiaan; painottaa, että 
niissä esitetyillä pohdinnoilla voidaan 
edistää ihmiskeskeisen tekoälyn 
käyttöönottoa unionissa; huomauttaa 
kuitenkin, että komissio ei vaikuta 
tarkastelleen teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojaa tekoälyteknologian kehittämisen 
yhteydessä huolimatta niiden tärkeydestä ja 
innovoinnin ja luovuuden merkityksestä 
unionin talouden kannalta;

1. suhtautuu myönteisesti tekoälyä ja 
eurooppalaista lähestymistapaa 
huippuosaamiseen ja luottamukseen 
koskevaan komission valkoiseen kirjaan ja 
Euroopan datastrategiaan; painottaa, että 
niissä esitetyillä pohdinnoilla voidaan 
edistää ihmiskeskeisen tekoälyn 
käyttöönottoa unionissa; huomauttaa 
kuitenkin, että komissio ei ole tarkastellut 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa 
tekoälyteknologian kehittämisen 
yhteydessä huolimatta niiden suuresta 
tärkeydestä ja innovoinnin ja luovuuden 
merkityksestä unionin talouden kannalta;

Or. en

Tarkistus 59
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että on tärkeää luoda 
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toimiva ja täysin yhdenmukaistettu 
sääntelykehys tekoälyteknologian alalle; 
ehdottaa, että tällainen kehys annetaan 
asetuksen eikä direktiivin muodossa, jotta 
vältetään Euroopan digitaalisten 
sisämarkkinoiden pirstaloituminen ja 
edistetään innovointia;

Or. en

Tarkistus 60
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. kehottaa tekemään arvioinnin 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelusta 
tekoälyteknologioiden kehittämisen 
yhteydessä, jotta voidaan arvioida, 
tarvitaanko mukautuksia, ja varmistaa, 
että nykyinen oikeudellinen kehys on 
riittävä investointien edistämiseksi, 
mahdollisuuksien luomiseksi 
eurooppalaisille yrityksille ja startup-
yrityksille sekä tekoälyn kehittämisen ja 
käyttöönoton edistämiseksi Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 61
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että tekoälyyn liittyvän 
teknologian kehittäminen ja käyttöönotto 
sekä maailman datatalouden kukoistus 
edellyttävät, että tarkastellaan tärkeitä 
teknisiä, yhteiskunnallisia, taloudellisia, 
eettisiä ja juridisia kysymyksiä eri 

2. painottaa, että tekoälyyn liittyvän 
teknologian kehittäminen ja käyttöönotto 
sekä maailman datatalouden kukoistus 
edellyttävät, että tarkastellaan tärkeitä 
teknisiä, yhteiskunnallisia, taloudellisia, 
eettisiä ja juridisia kysymyksiä eri 
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toimialoilla, myös teollis- ja 
tekijänoikeuksien alalla;

toimialoilla, myös teollis- ja 
tekijänoikeuksien alalla, ja niiden 
vaikutusta teollis- ja tekijänoikeuksiin; 
korostaa, että tekoälyteknologioiden 
potentiaalin hyödyntämiseksi on 
poistettava niiden kehittämisen ja käytön 
tarpeettomat oikeudelliset esteet;

Or. en

Tarkistus 62
Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että tekoälyyn liittyvän 
teknologian kehittäminen ja käyttöönotto 
sekä maailman datatalouden kukoistus 
edellyttävät, että tarkastellaan tärkeitä 
teknisiä, yhteiskunnallisia, taloudellisia, 
eettisiä ja juridisia kysymyksiä eri 
toimialoilla, myös teollis- ja 
tekijänoikeuksien alalla;

2. painottaa, että tekoälyyn liittyvän 
teknologian kehittäminen ja käyttöönotto 
sekä maailman datatalouden kukoistus 
edellyttävät, että tarkastellaan tärkeitä 
teknisiä, yhteiskunnallisia, taloudellisia, 
eettisiä ja juridisia kysymyksiä eri 
toimialoilla, myös teollis- ja 
tekijänoikeuksien alalla; korostaa, että 
tässä yhteydessä poliittisten valintojen 
olisi oltava joustavia, jotta ne eivät haittaa 
unionin edelleen kehittyvän datavetoisen 
talouden kasvua tai innovointia;

Or. en

Tarkistus 63
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että tekoälyteknologian 
alalla on tärkeää suojata teollis- ja 
tekijänoikeudet, jotta luodaan 
oikeusvarmuutta ja luottamusta, jotka 
kannustavat investointeihin näillä 

3. painottaa, että tekoälyteknologian 
alalla on tärkeää suojata teollis- ja 
tekijänoikeudet ja niiden moniulotteinen 
luonne, jotta luodaan oikeusvarmuutta ja 
luottamusta, jotka kannustavat 
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teknologian aloilla; katsoo, että unioni voi 
saavuttaa johtoaseman tekoälyteknologian 
kehittämisen alalla, mikäli unionissa 
otetaan käyttöön toiminnallinen 
sääntelykehys, jota arvioidaan 
säännöllisesti teknisen kehityksen valossa, 
sekä määrätietoinen julkinen 
toimintapolitiikka erityisesti 
koulutusohjelmien ja tutkimusalan 
taloudellisten tukiohjelmien alalla;

investointeihin näillä teknologian aloilla; 
katsoo, että unioni voi saavuttaa 
tavoitteensa johtoaseman saavuttamisesta 
tekoälyteknologian kehittämisen alalla, 
mikäli unionissa otetaan käyttöön 
toiminnallinen sääntelykehys, jota 
arvioidaan säännöllisesti teknisen 
kehityksen valossa, sekä määrätietoinen 
julkinen toimintapolitiikka erityisesti 
koulutusohjelmien ja tutkimusalan 
taloudellisten tukiohjelmien alalla; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että on 
varmistettava riittävä liikkumavara uusien 
teknologioiden, tuotteiden tai palvelujen 
kehittämiselle;

Or. ro

Tarkistus 64
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että tekoälyteknologian 
alalla on tärkeää suojata teollis- ja 
tekijänoikeudet, jotta luodaan 
oikeusvarmuutta ja luottamusta, jotka 
kannustavat investointeihin näillä 
teknologian aloilla; katsoo, että unioni voi 
saavuttaa johtoaseman tekoälyteknologian 
kehittämisen alalla, mikäli unionissa 
otetaan käyttöön toiminnallinen 
sääntelykehys, jota arvioidaan 
säännöllisesti teknisen kehityksen valossa, 
sekä määrätietoinen julkinen 
toimintapolitiikka erityisesti 
koulutusohjelmien ja tutkimusalan 
taloudellisten tukiohjelmien alalla;

3. painottaa, että tekoälyteknologian 
alalla on tärkeää suojata teollis- ja 
tekijänoikeudet, jotta luodaan 
oikeusvarmuutta ja luottamusta, jotka 
kannustavat investointeihin näillä 
teknologian aloilla; katsoo, että unioni voi 
saavuttaa johtoaseman tekoälyteknologian 
kehittämisen alalla, jos unioni ottaa 
käyttöön toiminnallisen sääntelykehyksen, 
vahvistaa teollisia valmiuksiaan, 
osallistuu julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyöhön ja omaksuu rahoitusmallin, 
joka houkuttelee parasta osaamista 
tekoälyn alalla ja säilyttää sellaisen 
osaamisen, jos kyseistä sääntelykehystä 
arvioidaan säännöllisesti teknisen 
kehityksen valossa ja jos unioni toteuttaa 
määrätietoista julkista toimintapolitiikkaa 
erityisesti koulutusohjelmien ja 
tutkimusalan taloudellisten tukiohjelmien 
alalla;
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Or. en

Tarkistus 65
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että tekoälyteknologian 
alalla on tärkeää suojata teollis- ja 
tekijänoikeudet, jotta luodaan 
oikeusvarmuutta ja luottamusta, jotka 
kannustavat investointeihin näillä 
teknologian aloilla; katsoo, että unioni voi 
saavuttaa johtoaseman tekoälyteknologian 
kehittämisen alalla, mikäli unionissa 
otetaan käyttöön toiminnallinen 
sääntelykehys, jota arvioidaan 
säännöllisesti teknisen kehityksen valossa, 
sekä määrätietoinen julkinen 
toimintapolitiikka erityisesti 
koulutusohjelmien ja tutkimusalan 
taloudellisten tukiohjelmien alalla;

3. painottaa, että tekoälyteknologian 
alalla on keskeisen tärkeää suojata teollis- 
ja tekijänoikeudet, jotta varmistetaan niille 
korkeatasoinen suoja, luodaan 
oikeusvarmuutta ja luottamusta, jotka 
kannustavat investointeihin näillä 
teknologian aloilla; katsoo, että vähäisen 
kansallisen tason sääntelyn ansiosta 
unionilla on mahdollisuus olla 
johtoasemassa tekoälyteknologian 
kehittämisen alalla, mikäli unionissa 
otetaan käyttöön toiminnallinen 
sääntelykehys, jota arvioidaan 
säännöllisesti teknisen kehityksen valossa, 
sekä määrätietoinen julkinen 
toimintapolitiikka erityisesti 
koulutusohjelmien ja tutkimusalan 
taloudellisten tukiohjelmien alalla;

Or. en

Tarkistus 66
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että tekoälyteknologian 
alalla on tärkeää suojata teollis- ja 
tekijänoikeudet, jotta luodaan 
oikeusvarmuutta ja luottamusta, jotka 
kannustavat investointeihin näillä 
teknologian aloilla; katsoo, että unioni voi 
saavuttaa johtoaseman tekoälyteknologian 

3. korostaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien tasapainoisen suojelun 
merkitystä tekoälyteknologian alalla, jotta 
luodaan oikeusvarmuutta ja luottamusta, 
jotka kannustavat investointeihin näillä 
teknologian aloilla, mutta kannustavat 
myös kuluttajia käyttämään näitä 
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kehittämisen alalla, mikäli unionissa 
otetaan käyttöön toiminnallinen 
sääntelykehys, jota arvioidaan 
säännöllisesti teknisen kehityksen valossa, 
sekä määrätietoinen julkinen 
toimintapolitiikka erityisesti 
koulutusohjelmien ja tutkimusalan 
taloudellisten tukiohjelmien alalla;

teknologioita; katsoo, että unioni voi olla 
johtoasemassa tekoälyteknologian 
kehittämisen alalla, mikäli unionissa 
otetaan käyttöön toiminnallinen 
sääntelykehys, jota arvioidaan 
säännöllisesti teknisen kehityksen valossa, 
sekä määrätietoinen julkinen 
toimintapolitiikka erityisesti 
koulutusohjelmien ja tutkimusalan 
taloudellisten tukiohjelmien alalla;

Or. en

Tarkistus 67
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että tekoälyteknologian 
alalla on tärkeää suojata teollis- ja 
tekijänoikeudet, jotta luodaan 
oikeusvarmuutta ja luottamusta, jotka 
kannustavat investointeihin näillä 
teknologian aloilla; katsoo, että unioni voi 
saavuttaa johtoaseman tekoälyteknologian 
kehittämisen alalla, mikäli unionissa 
otetaan käyttöön toiminnallinen 
sääntelykehys, jota arvioidaan 
säännöllisesti teknisen kehityksen valossa, 
sekä määrätietoinen julkinen 
toimintapolitiikka erityisesti 
koulutusohjelmien ja tutkimusalan 
taloudellisten tukiohjelmien alalla;

3. painottaa, että tekoälyteknologian 
alalla on tärkeää suojata teollis- ja 
tekijänoikeudet, jotta luodaan 
oikeusvarmuutta ja luottamusta, jotka 
kannustavat investointeihin näillä 
teknologian aloilla erityisesti pk-yrityksissä 
ja uusyrityksissä; katsoo, että unioni voi 
olla johtoasemassa tekoälyteknologian 
kehittämisen alalla, mikäli unionissa 
otetaan käyttöön toiminnallinen 
sääntelykehys, jota arvioidaan 
säännöllisesti teknisen kehityksen valossa, 
sekä määrätietoinen julkinen 
toimintapolitiikka erityisesti 
koulutusohjelmien ja tutkimusalan 
taloudellisten tukiohjelmien alalla;

Or. it

Tarkistus 68
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että luovuutta ja 
innovointia edistävän ympäristön 
luominen kannustamalla luovan työn 
tekijöitä käyttämään tekoälyteknologiaa ei 
saa tapahtua sellaisten luovan työn 
tekijöiden etujen kustannuksella, joiden 
tekijänoikeustyötä voidaan käyttää 
tekoälyä hyödyntävien järjestelmien 
kehittämisessä, käyttöönotossa, 
koulutuksessa ja käytössä; suosittelee, että 
tekoälyteknologioiden käyttöä edistävät 
toimet rajoitetaan niihin, jotka 
noudattavat unionin eettisiä periaatteita 
ja tekoälyn kehittämistä, käyttöönottoa ja 
käyttöä tukevaa asiaankuuluvaa 
sääntelykehystä;

Or. en

Tarkistus 69
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. katsoo, että julkiseen 
rahoitustukeen tekoälyn alan 
innovaatioille, jotka edistävät yleistä etua, 
on liitettävä vastike;
katsoo, että tällaisen vastikkeen on 
sisällettävä erityisesti kyseisen 
innovaation helpompi saatavuus ja 
kohtuullinen hinta;

Or. fr

Tarkistus 70
Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. 3 a. vahvistaa samalla datan 
jakamisen ja datan saatavuuden sekä 
avointen standardien ja avoimen 
lähdekoodin teknologian merkityksen ja 
kehottaa soveltamaan teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevaa 
lähestymistapaa, joka kannustaa 
investointeihin ja edistää innovointia;

Or. en

Tarkistus 71
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. ottaa myös huomioon, että 
unionissa on otettava huomioon tekoälyn 
eri ulottuvuudet teknologianeutraalin ja 
riittävän joustavan määritelmän avulla, 
jotta se soveltuu myös tulevaan tekniseen 
kehitykseen;

4. ottaa myös huomioon, että 
unionissa on otettava huomioon tekoälyn 
eri ulottuvuudet sellaisen määritelmän 
avulla, joka on teknologianeutraali ja 
riittävän joustava, jotta se soveltuu myös 
tulevaan tekniseen kehitykseen; katsoo, 
että on edelleen pohdittava tekoälyn ja 
teollis- ja tekijänoikeuksien välistä 
vuorovaikutusta sekä teollis- ja 
tekijänoikeusvirastojen että käyttäjien 
näkökulmasta;

Or. ro

Tarkistus 72
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. ottaa myös huomioon, että 
unionissa on otettava huomioon tekoälyn 
eri ulottuvuudet teknologianeutraalin ja 

4. ottaa myös huomioon, että 
unionissa on otettava huomioon tekoälyn 
eri ulottuvuudet sellaisten määritelmien 
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riittävän joustavan määritelmän avulla, 
jotta se soveltuu myös tulevaan tekniseen 
kehitykseen;

avulla, jotka ovat teknologianeutraaleja ja 
riittävän joustavia, jotta ne soveltuvat 
myös tulevaan tekniseen kehitykseen ja 
myöhempiin käyttötarkoituksiin;

Or. en

Tarkistus 73
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että luotettavaa ja 
eettistä tekoälyä koskevien ehdotettujen 
uusien puitteiden toteuttaminen ja 
täytäntöönpano edellyttävät 
toimivaltaisten viranomaisten pääsyä 
koodeihin ja tietoihin sekä tiettyjen 
erittäin riskialttiiden tekniikoiden, kuten 
valtion viranomaisten käyttämien 
kansalaisia koskevien sovellusten, 
tapauksessa yleisön pääsyä; katsoo, että 
teollis- ja tekijänoikeudet eivät saa estää 
tällaista pääsyä;

Or. en

Tarkistus 74
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. huomauttaa, että teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaamissäännösten 
on oltava yhdenmukaisia algoritmien 
avoimuutta koskevien vaatimusten kanssa 
(etenkin korkean riskin tekoälyn 
tapauksessa) ja samalla liikesalaisuuksien 
suojaamisen kanssa;
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Or. ro

Tarkistus 75
Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. suosittaa, että asetetaan etusijalle 
teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvien 
tekoälyteknologian vaikutusten ala- ja 
tyyppikohtainen arviointi; katsoo, että 
tällaisessa lähestymistavassa on otettava 
huomioon ihmisen toiminnan osuus, 
käytetyn datan merkitys ja muiden 
osatekijöiden, kuten alakohtaisen talouden 
tasapainon, mahdollinen vaikutus;

5. suosittaa, että asetetaan etusijalle 
teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvien 
tekoälyteknologian vaikutusten ala- ja 
tyyppikohtainen arviointi; katsoo, että 
tällaisessa lähestymistavassa on otettava 
huomioon ihmisen toiminnan osuus, 
käytetyn datan merkitys ja muiden 
osatekijöiden, kuten alakohtaisen talouden 
tasapainon, mahdollinen vaikutus; 
muistuttaa, että kaikissa 
lähestymistavoissa on löydettävä oikea 
tasapaino sen välille, että sekä resurssien 
että ponnistelujen käyttöä on suojattava ja 
että on tarpeen tarjota kannustimia 
luomiseen ja jakamiseen;

Or. en

Tarkistus 76
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. suosittaa, että asetetaan etusijalle 
teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvien 
tekoälyteknologian vaikutusten ala- ja 
tyyppikohtainen arviointi; katsoo, että 
tällaisessa lähestymistavassa on otettava 
huomioon ihmisen toiminnan osuus, 
käytetyn datan merkitys ja muiden 
osatekijöiden, kuten alakohtaisen talouden 
tasapainon, mahdollinen vaikutus;

5. suosittaa, että asetetaan etusijalle 
teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvien 
tekoälyteknologian vaikutusten ala- ja 
tyyppikohtainen arviointi; katsoo, että 
tällaisessa lähestymistavassa on otettava 
huomioon ihmisen toiminnan osuus, 
käytetyn datan merkitys ja muiden 
osatekijöiden, kuten alakohtaisen talouden 
tasapainon, mahdollinen vaikutus; katsoo, 
että tarvitaan perusteellisempaa 
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tutkimusta ihmisen panoksen 
arvioimiseksi tekoälyn algoritmisten 
tietojen osalta;

Or. ro

Tarkistus 77
Ibán García Del Blanco

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. suosittaa, että asetetaan etusijalle 
teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvien 
tekoälyteknologian vaikutusten ala- ja 
tyyppikohtainen arviointi; katsoo, että 
tällaisessa lähestymistavassa on otettava 
huomioon ihmisen toiminnan osuus, 
käytetyn datan merkitys ja muiden 
osatekijöiden, kuten alakohtaisen talouden 
tasapainon, mahdollinen vaikutus;

5. suosittaa, että asetetaan etusijalle 
teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvien 
tekoälyteknologian vaikutusten ala- ja 
tyyppikohtainen arviointi; katsoo, että 
tällaisessa lähestymistavassa on otettava 
huomioon esimerkiksi ihmisen toiminnan 
osuus, tekoälyn autonomisuus sekä 
käytetyn datan alkuperän merkitys ja 
muiden osatekijöiden, kuten alakohtaisen 
talouden tasapainon, mahdollinen vaikutus;

Or. en

Tarkistus 78
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. suosittaa, että asetetaan etusijalle 
teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvien 
tekoälyteknologian vaikutusten ala- ja 
tyyppikohtainen arviointi; katsoo, että 
tällaisessa lähestymistavassa on otettava 
huomioon ihmisen toiminnan osuus, 
käytetyn datan merkitys ja muiden 
osatekijöiden, kuten alakohtaisen 
talouden tasapainon, mahdollinen 
vaikutus;

5. suosittaa, että asetetaan etusijalle 
teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvien 
tekoälyteknologian vaikutusten ala- ja 
tyyppikohtainen arviointi; katsoo, että 
tällaisessa lähestymistavassa on otettava 
huomioon ihmisen toiminnan osuus, 
tekoälyn autonomisuus, datan tai 
tekijänoikeuksien tapauksessa suojattujen 
teosten ja käytettyjen aiheiden alkuperän 
merkitys ja muiden osatekijöiden 
mahdollinen vaikutus;
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Or. en

Tarkistus 79
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. suosittaa, että asetetaan etusijalle 
teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvien 
tekoälyteknologian vaikutusten ala- ja 
tyyppikohtainen arviointi; katsoo, että 
tällaisessa lähestymistavassa on otettava 
huomioon ihmisen toiminnan osuus, 
käytetyn datan merkitys ja muiden 
osatekijöiden, kuten alakohtaisen talouden 
tasapainon, mahdollinen vaikutus;

5. suosittaa, että asetetaan etusijalle 
teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvien 
tekoälyteknologian vaikutusten ala- ja 
tyyppikohtainen arviointi; katsoo, että 
tällaisessa lähestymistavassa on otettava 
huomioon ihmisen toiminnan osuus, 
käytetyn datan merkitys ja muiden 
osatekijöiden, kuten alakohtaisen 
taloudellisen ja sosiaalisen tasapainon, 
mahdollinen vaikutus;

Or. en

Tarkistus 80
Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. esittää, että arvioidaan erityisesti 
tekoälyteknologian vaikutusta ja seurauksia 
nykyisen patenttioikeusjärjestelmän, 
tavaramerkkien ja mallien sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien 
suojaamisen piirissä, mukaan lukien 
tietokantojen ja tietokoneohjelmien 
juridisen suojan sovellettavuus ja 
julkistamattoman taitotiedon ja 
liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) 
suojaaminen laittomalta hankinnalta, 
käytöltä ja julkistamiselta; toteaa lisäksi, 
että on arvioitava tarvetta vahvistaa 
sopimusoikeutta ja kilpailusääntöjä, jotta 
saadaan aikaan kattavampi oikeudellinen 

6. esittää, että tässä arvioidaan 
erityisesti tekoälyteknologian vaikutusta ja 
seurauksia nykyisen 
patenttioikeusjärjestelmän, tavaramerkkien 
ja mallien sekä teollis- ja tekijänoikeuksien 
ja lähioikeuksien suojaamisen piirissä, 
mukaan lukien tietokantojen ja 
tietokoneohjelmien juridisen suojan 
sovellettavuus ja julkistamattoman 
taitotiedon ja liiketoimintatiedon 
(liikesalaisuuksien) suojaaminen 
laittomalta hankinnalta, käytöltä ja 
julkistamiselta; panee merkille 
tekoälyteknologian potentiaalin parantaa 
teollis- ja tekijänoikeuksien 
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kehys niillä talouden aloilla, joita tekoäly 
koskee;

täytäntöönpanoa huolimatta ihmisten 
todentamisen ja tarkistamisen tarpeesta 
etenkin oikeudellisten seuraamusten 
osalta; toteaa lisäksi, että on arvioitava, 
onko sopimusoikeutta ja kilpailusääntöjä 
pidettävä täydentävinä tekijöinä, jotta 
saadaan aikaan kattavampi oikeudellinen 
kehys niillä talouden aloilla, joita tekoäly 
koskee;

Or. en

Tarkistus 81
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. esittää, että arvioidaan erityisesti 
tekoälyteknologian vaikutusta ja seurauksia 
nykyisen patenttioikeusjärjestelmän, 
tavaramerkkien ja mallien sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien 
suojaamisen piirissä, mukaan lukien 
tietokantojen ja tietokoneohjelmien 
juridisen suojan sovellettavuus ja 
julkistamattoman taitotiedon ja 
liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) 
suojaaminen laittomalta hankinnalta, 
käytöltä ja julkistamiselta; toteaa lisäksi, 
että on arvioitava tarvetta vahvistaa 
sopimusoikeutta ja kilpailusääntöjä, jotta 
saadaan aikaan kattavampi oikeudellinen 
kehys niillä talouden aloilla, joita tekoäly 
koskee;

6. esittää, että olisi arvioitava 
erityisesti tekoälyteknologian vaikutusta ja 
seurauksia nykyisen 
patenttioikeusjärjestelmän, tavaramerkkien 
ja mallien sekä teollis- ja tekijänoikeuksien 
ja lähioikeuksien suojaamisen piirissä, 
mukaan lukien tietokantojen ja 
tietokoneohjelmien juridisen suojan 
sovellettavuus ja julkistamattoman 
taitotiedon ja liiketoimintatiedon 
(liikesalaisuuksien) suojaaminen 
laittomalta hankinnalta, käytöltä ja 
julkistamiselta; toteaa lisäksi, että on 
arvioitava tarvetta mukauttaa 
kilpailusääntöjä, jotta voidaan puuttua 
markkinoiden puutteelliseen toimintaan 
tai digitaalitaloudessa ilmeneviin 
väärinkäytöksiin ja jotta saadaan aikaan 
kattavampi oikeudellinen kehys niillä 
talouden aloilla, joita tekoäly koskee, 
jolloin eurooppalaiset yritykset voisivat 
laajentaa toimintaansa;

Or. en

Tarkistus 82
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Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. esittää, että arvioidaan erityisesti 
tekoälyteknologian vaikutusta ja seurauksia 
nykyisen patenttioikeusjärjestelmän, 
tavaramerkkien ja mallien sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien 
suojaamisen piirissä, mukaan lukien 
tietokantojen ja tietokoneohjelmien 
juridisen suojan sovellettavuus ja 
julkistamattoman taitotiedon ja 
liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) 
suojaaminen laittomalta hankinnalta, 
käytöltä ja julkistamiselta; toteaa lisäksi, 
että on arvioitava tarvetta vahvistaa 
sopimusoikeutta ja kilpailusääntöjä, jotta 
saadaan aikaan kattavampi oikeudellinen 
kehys niillä talouden aloilla, joita tekoäly 
koskee;

6. esittää, että arvioidaan erityisesti 
tekoälyteknologian vaikutusta ja seurauksia 
nykyisen patenttioikeusjärjestelmän, 
tavaramerkkien ja mallien sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien 
suojaamisen piirissä, mukaan lukien 
tietokantojen ja tietokoneohjelmien 
juridisen suojan sovellettavuus ja 
julkistamattoman taitotiedon ja 
liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) 
suojaaminen laittomalta hankinnalta, 
käytöltä ja julkistamiselta; toteaa lisäksi, 
että on arvioitava tarvetta ajantasaistaa 
sopimusoikeutta ja kilpailusääntöjä, jotta 
saadaan aikaan kattavampi oikeudellinen 
kehys niillä talouden aloilla, joita tekoäly 
koskee, muiden sidosryhmien, myös 
kansalaisten ja kuluttajien, ohella;

Or. en

Tarkistus 83
Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. esittää, että arvioidaan erityisesti 
tekoälyteknologian vaikutusta ja seurauksia 
nykyisen patenttioikeusjärjestelmän, 
tavaramerkkien ja mallien sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien 
suojaamisen piirissä, mukaan lukien 
tietokantojen ja tietokoneohjelmien 
juridisen suojan sovellettavuus ja 
julkistamattoman taitotiedon ja 
liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) 
suojaaminen laittomalta hankinnalta, 
käytöltä ja julkistamiselta; toteaa lisäksi, 

6. esittää, että arvioidaan erityisesti 
tekoälyteknologian vaikutusta ja seurauksia 
nykyisen patenttioikeusjärjestelmän, 
tavaramerkkien ja mallien sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien 
suojaamisen piirissä; korostaa kuitenkin, 
että teollis- ja tekijänoikeuksien ja 
liikesalaisuuksien suojaamisen on aina 
oltava sopusoinnussa muiden 
perusoikeuksien ja -vapauksien kanssa; 
toteaa lisäksi, että on arvioitava tarvetta 
vahvistaa sopimusoikeutta ja 
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että on arvioitava tarvetta vahvistaa 
sopimusoikeutta ja kilpailusääntöjä, jotta 
saadaan aikaan kattavampi oikeudellinen 
kehys niillä talouden aloilla, joita tekoäly 
koskee;

kilpailusääntöjä, jotta saadaan aikaan 
kattavampi oikeudellinen kehys niillä 
talouden aloilla, joita tekoäly koskee;

Or. en

Tarkistus 84
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. esittää, että arvioidaan erityisesti 
tekoälyteknologian vaikutusta ja 
seurauksia nykyisen 
patenttioikeusjärjestelmän, tavaramerkkien 
ja mallien sekä teollis- ja tekijänoikeuksien 
ja lähioikeuksien suojaamisen piirissä, 
mukaan lukien tietokantojen ja 
tietokoneohjelmien juridisen suojan 
sovellettavuus ja julkistamattoman 
taitotiedon ja liiketoimintatiedon 
(liikesalaisuuksien) suojaaminen 
laittomalta hankinnalta, käytöltä ja 
julkistamiselta; toteaa lisäksi, että on 
arvioitava tarvetta vahvistaa 
sopimusoikeutta ja kilpailusääntöjä, jotta 
saadaan aikaan kattavampi oikeudellinen 
kehys niillä talouden aloilla, joita tekoäly 
koskee;

6. esittää, että arvioidaan erityisesti 
tekoälyn ja siihen liittyvien teknologioiden 
vaikutusta ja seurauksia nykyisen 
patenttioikeusjärjestelmän, tavaramerkkien 
ja mallien sekä teollis- ja tekijänoikeuksien 
ja lähioikeuksien suojaamisen piirissä, 
mukaan lukien tietokantojen ja 
tietokoneohjelmien juridisen suojan 
sovellettavuus ja julkistamattoman 
taitotiedon ja liiketoimintatiedon 
(liikesalaisuuksien) suojaaminen 
laittomalta hankinnalta, käytöltä ja 
julkistamiselta; toteaa lisäksi, että on 
arvioitava tarvetta vahvistaa 
sopimusoikeutta ja kilpailusääntöjä, jotta 
saadaan aikaan kattavampi oikeudellinen 
kehys niillä talouden aloilla, joita tekoäly 
koskee;

Or. en

Tarkistus 85
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. palauttaa mieliin, että 
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tietokantojen oikeudellisesta suojasta 
annetusta direktiivistä 96/9/EY tehdyn 
ensimmäisen arvioinnin1 a mukaan uuden 
sui generis -oikeuden sisällyttäminen on 
johtanut eurooppalaisen 
tietokantatuotannon vähenemiseen; 
kehottaa tämän vuoksi komissiota 
kumoamaan direktiivin 96/9/EY;
_________________
1 a Komission arviointi, 12. joulukuuta 
2005 
(https://ec.europa.eu/newsroom/dae/docu
ment.cfm?doc_id=57136).

Or. en

Tarkistus 86
Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että matemaattiset 
menetelmät eivät ole patentoitavissa, paitsi 
jos ne ovat luonteeltaan teknisiä keksintöjä, 
jotka puolestaan ovat patentoitavissa, 
mikäli keksintöihin sovellettavat kriteerit 
täyttyvät; muistuttaa, että jos 
patenttivaatimus koskee joko menetelmää, 
jossa käytetään teknisiä välineitä, tai 
laitetta, vaatimuksen kohteen katsotaan 
kokonaisuudessaan olevan luonteeltaan 
tekninen ja siten patentoitavissa; toteaa, 
että tästä seuraa, että tekoälyyn liittyvät 
innovaatiot ovat patentoitavissa, mikäli 
keksintöihin sovellettavat kriteerit 
täyttyvät;

7. muistuttaa, että matemaattiset 
menetelmät eivät ole patentoitavissa, paitsi 
jos ne ovat luonteeltaan teknisiä keksintöjä, 
jotka puolestaan ovat patentoitavissa, 
mikäli keksintöihin sovellettavat kriteerit 
täyttyvät; muistuttaa, että jos 
patenttivaatimus koskee joko menetelmää, 
jossa käytetään teknisiä välineitä, tai 
laitetta, vaatimuksen kohteen katsotaan 
kokonaisuudessaan olevan luonteeltaan 
tekninen ja siten patentoitavissa; toteaa, 
että tästä seuraa, että tekoälyyn liittyvät 
innovaatiot ovat patentoitavissa, mikäli 
keksintöihin sovellettavat kriteerit 
täyttyvät; korostaa tässä yhteydessä 
patenttisuojan roolia kannustettaessa 
uusiin keksintöihin ja edistettäessä niiden 
jakamista; 

Or. en
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Tarkistus 87
Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että matemaattiset 
menetelmät eivät ole patentoitavissa, paitsi 
jos ne ovat luonteeltaan teknisiä 
keksintöjä, jotka puolestaan ovat 
patentoitavissa, mikäli keksintöihin 
sovellettavat kriteerit täyttyvät; muistuttaa, 
että jos patenttivaatimus koskee joko 
menetelmää, jossa käytetään teknisiä 
välineitä, tai laitetta, vaatimuksen kohteen 
katsotaan kokonaisuudessaan olevan 
luonteeltaan tekninen ja siten 
patentoitavissa; toteaa, että tästä seuraa, 
että tekoälyyn liittyvät innovaatiot ovat 
patentoitavissa, mikäli keksintöihin 
sovellettavat kriteerit täyttyvät;

7. muistuttaa, että matemaattiset 
menetelmät eivät ole patentoitavissa, paitsi 
jos niitä käytetään johonkin tekniseen 
tarkoitukseen sellaisten teknisten 
keksintöjen yhteydessä, jotka puolestaan 
ovat patentoitavissa, mikäli keksintöihin 
sovellettavat kriteerit täyttyvät; muistuttaa, 
että jos patenttivaatimus koskee joko 
menetelmää, jossa käytetään teknisiä 
välineitä, tai laitetta, vaatimuksen kohteen 
katsotaan kokonaisuudessaan olevan 
luonteeltaan tekninen ja siten 
patentoitavissa; toteaa, että tästä seuraa, 
että tekoälyyn liittyvät innovaatiot ovat 
patentoitavissa, mikäli keksintöihin 
sovellettavat kriteerit täyttyvät;

Or. en

Tarkistus 88
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että matemaattiset 
menetelmät eivät ole patentoitavissa, paitsi 
jos ne ovat luonteeltaan teknisiä keksintöjä, 
jotka puolestaan ovat patentoitavissa, 
mikäli keksintöihin sovellettavat kriteerit 
täyttyvät; muistuttaa, että jos 
patenttivaatimus koskee joko menetelmää, 
jossa käytetään teknisiä välineitä, tai 
laitetta, vaatimuksen kohteen katsotaan 
kokonaisuudessaan olevan luonteeltaan 
tekninen ja siten patentoitavissa; toteaa, 
että tästä seuraa, että tekoälyyn liittyvät 
innovaatiot ovat patentoitavissa, mikäli 

7. toteaa, että tekoälyyn liittyvät 
innovaatiot ovat patentoitavissa, mikäli 
teknisiin keksintöihin sovellettavat 
kriteerit täyttyvät; toteaa, että vain 
matemaattiset menetelmät sellaisinaan 
eivät ole patentoitavissa ja että jos ne ovat 
luonteeltaan teknisiä keksintöjä, ne ovat 
patentoitavissa, mikäli keksintöihin 
sovellettavat kriteerit täyttyvät; muistuttaa, 
että jos patenttivaatimus koskee joko 
menetelmää, jossa käytetään teknisiä 
välineitä, tai laitetta, vaatimuksen kohteen 
katsotaan kokonaisuudessaan olevan 



AM\1205884FI.docx 45/75 PE652.449v01-00

FI

keksintöihin sovellettavat kriteerit 
täyttyvät;

tosiasiassa luonteeltaan tekninen ja siten 
patentoitavissa;

Or. en

Tarkistus 89
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että matemaattiset 
menetelmät eivät ole patentoitavissa, paitsi 
jos ne ovat luonteeltaan teknisiä keksintöjä, 
jotka puolestaan ovat patentoitavissa, 
mikäli keksintöihin sovellettavat kriteerit 
täyttyvät; muistuttaa, että jos 
patenttivaatimus koskee joko menetelmää, 
jossa käytetään teknisiä välineitä, tai 
laitetta, vaatimuksen kohteen katsotaan 
kokonaisuudessaan olevan luonteeltaan 
tekninen ja siten patentoitavissa; toteaa, 
että tästä seuraa, että tekoälyyn liittyvät 
innovaatiot ovat patentoitavissa, mikäli 
keksintöihin sovellettavat kriteerit 
täyttyvät;

7. muistuttaa, että matemaattiset 
menetelmät eivät ole patentoitavissa, paitsi 
jos ne ovat luonteeltaan teknisiä keksintöjä, 
jotka puolestaan ovat patentoitavissa, 
mikäli keksintöihin sovellettavat kriteerit 
täyttyvät; muistuttaa, että jos 
patenttivaatimus koskee joko menetelmää, 
jossa käytetään teknisiä välineitä, tai 
laitetta, vaatimuksen kohteen katsotaan 
kokonaisuudessaan olevan luonteeltaan 
tekninen ja siten patentoitavissa; toteaa, 
että tästä seuraa, että tekoälyyn liittyvät 
innovaatiot ovat patentoitavissa vain, 
mikäli keksintöihin sovellettavat kriteerit 
täyttyvät;

Or. en

Tarkistus 90
Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. ottaa huomioon, että patenttisuoja 
voidaan myöntää sillä edellytyksellä, että 
keksintö on uusi, ei ilmeinen ja 
keksinnöllinen; ottaa lisäksi huomioon, 
että patenttioikeuden mukaan on 
esitettävä kattava kuvaus taustalla 
olevasta teknologiasta, mistä voi seurata 

8. ottaa huomioon, että patenttisuoja 
voidaan myöntää sillä edellytyksellä, että 
keksintö on uusi, ei ilmeinen ja 
keksinnöllinen;
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ongelmia tietyillä tekoälyteknologian 
aloilla päättelyjen monimutkaisuuden 
vuoksi; painottaa myös, että 
takaisinmallinnus muodostaa 
poikkeuksen liikesalaisuuteen, mistä 
saattaa seurata teollis- ja 
tekijänoikeuksien kannalta ongelmia 
tekoälyteknologian kehittämisen 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 91
Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. ottaa huomioon, että patenttisuoja 
voidaan myöntää sillä edellytyksellä, että 
keksintö on uusi, ei ilmeinen ja 
keksinnöllinen; ottaa lisäksi huomioon, että 
patenttioikeuden mukaan on esitettävä 
kattava kuvaus taustalla olevasta 
teknologiasta, mistä voi seurata ongelmia 
tietyillä tekoälyteknologian aloilla 
päättelyjen monimutkaisuuden vuoksi; 
painottaa myös, että takaisinmallinnus 
muodostaa poikkeuksen liikesalaisuuteen, 
mistä saattaa seurata teollis- ja 
tekijänoikeuksien kannalta ongelmia 
tekoälyteknologian kehittämisen 
yhteydessä;

8. ottaa huomioon, että patenttisuoja 
voidaan myöntää sillä edellytyksellä, että 
keksintö on uusi, ei ilmeinen ja 
keksinnöllinen; ottaa lisäksi huomioon, että 
patenttioikeuden mukaan on esitettävä 
kattava kuvaus taustalla olevasta 
teknologiasta, mistä voi seurata ongelmia 
tietyillä tekoälyteknologian aloilla 
päättelyjen monimutkaisuuden vuoksi; 
painottaa myös, että takaisinmallinnuksen 
hyödyt ja oikeudelliset haasteet olisi 
otettava huomioon tekoälyteknologian 
kehittämisen yhteydessä; toteaa lopuksi, 
että tekoälykeksintöjen 
patentoitavuuskynnystä voitaisiin laskea 
sosiaalisesti hyödyllisillä aloilla, kuten 
terveydenhuolto, ympäristö, rikosoikeus, 
kulttuuri ja koulutus;

Or. en

Tarkistus 92
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. ottaa huomioon, että patenttisuoja 
voidaan myöntää sillä edellytyksellä, että 
keksintö on uusi, ei ilmeinen ja 
keksinnöllinen; ottaa lisäksi huomioon, että 
patenttioikeuden mukaan on esitettävä 
kattava kuvaus taustalla olevasta 
teknologiasta, mistä voi seurata ongelmia 
tietyillä tekoälyteknologian aloilla 
päättelyjen monimutkaisuuden vuoksi; 
painottaa myös, että takaisinmallinnus 
muodostaa poikkeuksen liikesalaisuuteen, 
mistä saattaa seurata teollis- ja 
tekijänoikeuksien kannalta ongelmia 
tekoälyteknologian kehittämisen 
yhteydessä;

8. ottaa huomioon, että patenttisuoja 
voidaan myöntää sillä edellytyksellä, että 
keksintö on uusi, ei ilmeinen ja 
keksinnöllinen; ottaa lisäksi huomioon, että 
patenttioikeuden mukaan on esitettävä 
kattava kuvaus taustalla olevasta 
teknologiasta, mistä voi seurata ongelmia 
tietyillä tekoälyteknologian aloilla 
päättelyjen monimutkaisuuden vuoksi; 
painottaa myös, että takaisinmallinnus 
muodostaa poikkeuksen 
tietokoneohjelmien tekijänoikeussuojaan 
sekä liikesalaisuuksien suojaan, jotka 
ovat olennaisen tärkeitä innovoinnin ja 
tutkimuksen kannalta;

Or. en

Tarkistus 93
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. ottaa huomioon, että patenttisuoja 
voidaan myöntää sillä edellytyksellä, että 
keksintö on uusi, ei ilmeinen ja 
keksinnöllinen; ottaa lisäksi huomioon, että 
patenttioikeuden mukaan on esitettävä 
kattava kuvaus taustalla olevasta 
teknologiasta, mistä voi seurata ongelmia 
tietyillä tekoälyteknologian aloilla 
päättelyjen monimutkaisuuden vuoksi; 
painottaa myös, että takaisinmallinnus 
muodostaa poikkeuksen liikesalaisuuteen, 
mistä saattaa seurata teollis- ja 
tekijänoikeuksien kannalta ongelmia 
tekoälyteknologian kehittämisen 
yhteydessä;

8. ottaa huomioon, että patenttisuoja 
voidaan myöntää sillä edellytyksellä, että 
keksintö on uusi, ei ilmeinen ja 
keksinnöllinen; ottaa lisäksi huomioon, että 
patenttioikeuden mukaan on esitettävä 
kattava kuvaus taustalla olevasta 
teknologiasta, mistä voi seurata ongelmia 
tietyillä tekoälyteknologian aloilla 
päättelyjen monimutkaisuuden vuoksi; 
painottaa myös, että takaisinmallinnus 
muodostaa kiistanalaisen poikkeuksen 
liikesalaisuuteen, mistä saattaa seurata 
teollis- ja tekijänoikeuksien kannalta 
ongelmia tekoälyteknologian kehittämisen 
yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 94
Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. toteaa, että luovan prosessin 
autonomisointi herättää kysymyksiä, jotka 
liittyvät teollis- ja tekijänoikeuksien 
omistukseen; katsoo tältä osin, että 
tekoälyteknologialle ei pidä antaa 
oikeushenkilön asemaa;

9. toteaa, että luovan prosessin 
autonomisointi herättää kysymyksiä, jotka 
liittyvät teollis- ja tekijänoikeuksien 
omistukseen; katsoo tältä osin, että 
tekoälyteknologialle ei pidä antaa 
oikeushenkilön asemaa, ja korostaa tämän 
mahdollisuuden kielteistä vaikutusta 
ihmistekijöille tarjottaviin kannustimiin;

Or. en

Tarkistus 95
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. toteaa, että luovan prosessin 
autonomisointi herättää kysymyksiä, jotka 
liittyvät teollis- ja tekijänoikeuksien 
omistukseen; katsoo tältä osin, että 
tekoälyteknologialle ei pidä antaa 
oikeushenkilön asemaa;

9. toteaa, että autonomisointi 
luonteeltaan taiteellista sisältöä 
tuottavassa prosessissa voi herättää 
kysymyksiä, jotka liittyvät tällaisen 
sisällön teollis- ja tekijänoikeuksien 
omistukseen; katsoo tältä osin, että 
tekoälyteknologialle ei pidä antaa 
oikeushenkilön asemaa;

Or. en

Tarkistus 96
Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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9 a. katsoo, että teollis- ja 
tekijänoikeudet tekoälyteknologian 
kehittämisessä ja teollis- ja 
tekijänoikeudet tekoälyn tuottaman 
sisällön osalta olisi pidettävä toisistaan 
erillään; korostaa, että teollis- ja 
tekijänoikeudet suojaavat ihmisten 
tuottamia teoksia; varoittaa, että jos 
tekoälyn aikaansaannoksia ja keksintöjä 
saatetaan markkinoille, ne voivat 
aiheuttaa markkinoiden vääristymiä 
vaikuttaen hinnoitteluun ja palkkioihin 
ihmistekijöiden vahingoksi ja keskittäen 
markkinat tekoälyn omistajien eduksi;

Or. en

Tarkistus 97
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. huomauttaa, että tekoälyn avulla 
luodut teokset ja tekoälyn luomat teokset 
on pidettävä toisistaan erillään, koska 
vain viimeksi mainitut luovat uusia 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisen 
liittyviä sääntelyhaasteita erityisesti 
tekijänoikeuksien ja patenttilain osalta; 
korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää 
käsitellä omistajuutta ja keksijyyttä 
koskevaa kysymystä;

Or. en

Tarkistus 98
Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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10. katsoo, että on tarkasteltava 
mahdollisuutta suojata tekoälyllä luotuja 
teknisiä ja taiteellisia teoksia, jotta 
kannustetaan tällaiseen luovaan työhön; 
katsoo, että tietyt tekoälyllä luodut teokset 
ovat verrattavissa hengentuotteisiin ja että 
niitä voitaisiin siten suojata 
tekijänoikeudella; suosittaa, että teoksen 
kustantaja ja julkaisija on myös 
lainmukaisesti oikeuksien omistaja, 
edellyttäen, että teknologian alan 
suunnittelija ei ole nimenomaisesti 
pidättänyt tätä oikeutta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 99
József Szájer

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että on tarkasteltava 
mahdollisuutta suojata tekoälyllä luotuja 
teknisiä ja taiteellisia teoksia, jotta 
kannustetaan tällaiseen luovaan työhön; 
katsoo, että tietyt tekoälyllä luodut teokset 
ovat verrattavissa hengentuotteisiin ja että 
niitä voitaisiin siten suojata 
tekijänoikeudella; suosittaa, että teoksen 
kustantaja ja julkaisija on myös 
lainmukaisesti oikeuksien omistaja, 
edellyttäen, että teknologian alan 
suunnittelija ei ole nimenomaisesti 
pidättänyt tätä oikeutta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 100
Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että on tarkasteltava 
mahdollisuutta suojata tekoälyllä luotuja 
teknisiä ja taiteellisia teoksia, jotta 
kannustetaan tällaiseen luovaan työhön; 
katsoo, että tietyt tekoälyllä luodut teokset 
ovat verrattavissa hengentuotteisiin ja että 
niitä voitaisiin siten suojata 
tekijänoikeudella; suosittaa, että teoksen 
kustantaja ja julkaisija on myös 
lainmukaisesti oikeuksien omistaja, 
edellyttäen, että teknologian alan 
suunnittelija ei ole nimenomaisesti 
pidättänyt tätä oikeutta;

10. katsoo, että on tarkasteltava 
mahdollisuutta suojata tekoälyteknologian 
avulla luotuja teknisiä ja taiteellisia 
teoksia, jotta kannustetaan investointien 
tekemiseen tällaiseen luovaan työhön ja 
parannetaan oikeusvarmuutta tekijöiden, 
yritysten ja kansalaisten kannalta; katsoo, 
että tietyt tekoälyteknologian avulla luodut 
teokset tai muut suojellut aiheet ovat 
verrattavissa hengentuotteisiin ja että niitä 
voitaisiin siten suojata tekijänoikeudella 
sen EU:n lainsäädäntöön juurtuneen 
käsitteen mukaisesti, että alkuperäisyys 
liittyy suoraan luonnollisiin henkilöihin 
tai inhimillisiin ominaisuuksiin; suosittaa, 
että teoksen kustantaja ja julkaisija on 
myös lainmukaisesti oikeuksien omistaja, 
edellyttäen, että teknologian alan 
suunnittelija ei ole nimenomaisesti 
pidättänyt tätä oikeutta; kehottaa 
komissiota asettamaan selkeitä ja tiukkoja 
vaatimuksia, kun on kyse oikeuksien 
omistajuuden myöntämisestä teknologian 
suunnittelijalle sen henkilön sijasta, joka 
kustantaa ja julkaisee jonkin teoksen 
laillisesti; katsoo, että tämä 
lähestymistapa myös estäisi sen, että 
tietyille tekoälyteknologian avulla 
luoduille teoksille myönnetty 
tekijänoikeussuoja johtaisi siihen, että 
kourallinen yrityksiä pitäisi käsissään 
monopolia;

Or. en

Tarkistus 101
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että on tarkasteltava 
mahdollisuutta suojata tekoälyllä luotuja 
teknisiä ja taiteellisia teoksia, jotta 

10. muistuttaa, että Manner-
Euroopassa käsitys tekijyydestä, 
"henkisen luomuksen" käsite, on 
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kannustetaan tällaiseen luovaan työhön; 
katsoo, että tietyt tekoälyllä luodut teokset 
ovat verrattavissa hengentuotteisiin ja että 
niitä voitaisiin siten suojata 
tekijänoikeudella; suosittaa, että teoksen 
kustantaja ja julkaisija on myös 
lainmukaisesti oikeuksien omistaja, 
edellyttäen, että teknologian alan 
suunnittelija ei ole nimenomaisesti 
pidättänyt tätä oikeutta;

sidoksissa tekijän persoonaan ja sitä on 
tarkoitus soveltaa luonnollisiin 
henkilöihin ja että sen vuoksi 
keinotekoisia toimijoita, kuten robotteja ja 
tekoälyä, ei voida pitää tekijöinä ja niiden 
tuottamalle tiedolle ei voida myöntää 
tekijänoikeussuojaa; katsoo, että tekijän 
heikkoa asemaa ja usein matalaa palkkaa 
ei tulisi entisestään pahentaa sellaisilla 
uusilla tekoälyteknologioiden tuottamien 
teosten kategorioilla, jotka voivat nauttia 
tekijänoikeussuojaa, jotka kilpailisivat 
ihmisten taiteellisen tuotannon kanssa; 
hylkää tietojen omistajuuden käsitteen ja 
korostaa tarvetta parantaa muiden kuin 
henkilötietojen saatavuutta ja käyttöä;

Or. en

Tarkistus 102
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että on tarkasteltava 
mahdollisuutta suojata tekoälyllä luotuja 
teknisiä ja taiteellisia teoksia, jotta 
kannustetaan tällaiseen luovaan työhön; 
katsoo, että tietyt tekoälyllä luodut teokset 
ovat verrattavissa hengentuotteisiin ja että 
niitä voitaisiin siten suojata 
tekijänoikeudella; suosittaa, että teoksen 
kustantaja ja julkaisija on myös 
lainmukaisesti oikeuksien omistaja, 
edellyttäen, että teknologian alan 
suunnittelija ei ole nimenomaisesti 
pidättänyt tätä oikeutta;

10. katsoo, että on tarkasteltava 
mahdollisuutta suojata tekoälyllä luotuja 
teknisiä ja taiteellisia teoksia, jotta 
kannustetaan tällaiseen luovaan työhön; 
katsoo, että tekijänoikeuksien haltijoiden 
lupa on vaadittava sellaisen tekoälyn 
tuottaman sisällön tapauksessa, joka on 
johdettu tekijänoikeuksilla suojatusta 
pohjadatasta, jollei lainsäädännöllisissä 
poikkeuksissa toisin sallita; katsoo, että 
tietyt tekoälyllä luodut teokset ovat 
verrattavissa hengentuotteisiin ja että niitä 
voitaisiin siten suojata tekijänoikeudella; 
suosittaa, että teoksen kustantaja ja 
julkaisija on myös lainmukaisesti 
oikeuksien omistaja, edellyttäen, että 
teknologian alan suunnittelija ei ole 
nimenomaisesti pidättänyt tätä oikeutta;

Or. en
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Tarkistus 103
Ibán García Del Blanco

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että on tarkasteltava 
mahdollisuutta suojata tekoälyllä luotuja 
teknisiä ja taiteellisia teoksia, jotta 
kannustetaan tällaiseen luovaan työhön; 
katsoo, että tietyt tekoälyllä luodut teokset 
ovat verrattavissa hengentuotteisiin ja että 
niitä voitaisiin siten suojata 
tekijänoikeudella; suosittaa, että teoksen 
kustantaja ja julkaisija on myös 
lainmukaisesti oikeuksien omistaja, 
edellyttäen, että teknologian alan 
suunnittelija ei ole nimenomaisesti 
pidättänyt tätä oikeutta;

10. katsoo, että on tarkasteltava 
mahdollisuutta suojata tekoälyllä luotuja 
teknisiä ja taiteellisia teoksia silloin, kun 
tällainen suoja on perusteltua samojen tai 
samantapaisten luovien tulosten 
perusteella, jotta kannustetaan tällaiseen 
luovaan työhön; katsoo, että tietyt 
tekoälyllä luodut teokset ovat verrattavissa 
hengentuotteisiin ja että niitä voitaisiin 
siten suojata tekijänoikeudella; suosittaa, 
että teoksen luoja, kustantaja ja julkaisija 
on myös lainmukaisesti oikeuksien 
omistaja, edellyttäen, että teknologian alan 
suunnittelija ei ole nimenomaisesti 
pidättänyt tätä oikeutta;

Or. en

Tarkistus 104
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että on tarkasteltava 
mahdollisuutta suojata tekoälyllä luotuja 
teknisiä ja taiteellisia teoksia, jotta 
kannustetaan tällaiseen luovaan työhön; 
katsoo, että tietyt tekoälyllä luodut teokset 
ovat verrattavissa hengentuotteisiin ja että 
niitä voitaisiin siten suojata 
tekijänoikeudella; suosittaa, että teoksen 
kustantaja ja julkaisija on myös 
lainmukaisesti oikeuksien omistaja, 
edellyttäen, että teknologian alan 
suunnittelija ei ole nimenomaisesti 

10. katsoo, että on tarkasteltava 
mahdollisuutta suojata tekoälyllä luotuja 
teknisiä ja taiteellisia teoksia, jotta 
kannustetaan tällaiseen luovaan työhön; 
katsoo, että tietyt tekoälyllä luodut teokset 
tai muut suojellut aiheet ovat verrattavissa 
hengentuotteisiin tai keksintöihin ja että 
niitä voitaisiin siten suojata 
tekijänoikeudella tai patenteilla; suosittaa, 
että vain sen henkilön, oikeushenkilön tai 
yhtiön, joka on teoksen luoja, kustantaja ja 
julkaisija olisi myös oltava lainmukaisesti 
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pidättänyt tätä oikeutta; oikeuksien omistaja, edellyttäen, että 
teknologian alan suunnittelija ei ole 
nimenomaisesti pidättänyt tätä oikeutta;

Or. en

Tarkistus 105
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että on tarkasteltava 
mahdollisuutta suojata tekoälyllä luotuja 
teknisiä ja taiteellisia teoksia, jotta 
kannustetaan tällaiseen luovaan työhön; 
katsoo, että tietyt tekoälyllä luodut teokset 
ovat verrattavissa hengentuotteisiin ja että 
niitä voitaisiin siten suojata 
tekijänoikeudella; suosittaa, että teoksen 
kustantaja ja julkaisija on myös 
lainmukaisesti oikeuksien omistaja, 
edellyttäen, että teknologian alan 
suunnittelija ei ole nimenomaisesti 
pidättänyt tätä oikeutta;

10. katsoo, että on tarkasteltava 
mahdollisuutta suojata tekoälyllä luotuja 
teknisiä ja taiteellisia teoksia, jotta 
kannustetaan tällaiseen luovaan työhön; 
katsoo, että tietyt tekoälyllä luodut teokset 
voisivat olla verrattavissa hengentuotteisiin 
ja että niitä voitaisiin siten suojata 
tekijänoikeudella, ja suosittaa, että 
tekijänoikeutta tällaisiin teoksiin 
arvioidaan huolellisesti;

Or. it

Tarkistus 106
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että on tarkasteltava 
mahdollisuutta suojata tekoälyllä luotuja 
teknisiä ja taiteellisia teoksia, jotta 
kannustetaan tällaiseen luovaan työhön; 
katsoo, että tietyt tekoälyllä luodut teokset 
ovat verrattavissa hengentuotteisiin ja että 
niitä voitaisiin siten suojata 
tekijänoikeudella; suosittaa, että teoksen 

10. katsoo, että on tarkasteltava 
mahdollisuutta suojata tekoälyllä luotuja 
teknisiä ja taiteellisia teoksia, jotta 
kannustetaan tällaiseen luovaan työhön; 
katsoo, että tietyt tekoälyllä luodut teokset 
ovat verrattavissa hengentuotteisiin ja että 
niitä voitaisiin siten suojata 
tekijänoikeudella; suosittaa, että teoksen 
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kustantaja ja julkaisija on myös 
lainmukaisesti oikeuksien omistaja, 
edellyttäen, että teknologian alan 
suunnittelija ei ole nimenomaisesti 
pidättänyt tätä oikeutta;

kustantaja ja julkaisija on myös 
lainmukaisesti oikeuksien omistaja;

Or. fr

Tarkistus 107
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että datavetoisen 
talouden yhteydessä parempi 
tekijänoikeustietojen hallinta on 
saavutettavissa parempien palkkioiden 
järjestämiseksi tekijöille ja esittäjille 
etenkin mahdollistamalla sisällön 
tekijyyden ja siihen liittyvien oikeuksien 
omistajuuden nopea tunnistaminen, mikä 
osaltaan vähentää orpoteosten määrää; 
korostaa myös, että tekoälyteknologian 
ratkaisuja olisi käytettävä parantamaan 
tekijänoikeustietojen infrastruktuuria ja 
teosten metatietojen yhteenliittämistä, 
mutta myös helpottamaan 
tekijänoikeuksia digitaalisilla 
yhtenäismarkkinoilla koskevan direktiivin 
19 artiklassa säädettyä 
avoimuusvelvoitetta ajan tasalla olevalla, 
tarkoituksenmukaisella ja kattavalla 
tiedolla tekijöiden ja esittäjien teosten ja 
esitysten hyödyntämisestä, etenkin 
useiden oikeudenhaltijoiden ja 
monimutkaisten lisenssijärjestelmien 
tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 108
József Szájer
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Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. ehdottaa, että arvioinnissa 
keskityttäisiin siihen, voidaanko tiettyjä 
tekoälyllä luotuja teoksia verrata 
henkiseen omaisuuteen ja voidaanko niitä 
siten suojata tekijänoikeudella; 
suosittelee, että arvioidaan sitä, kenelle 
oikeuksien omistajuus voitaisiin myöntää 
tässä tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 109
Ibán García Del Blanco

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. panee merkille, että luovat tekijät 
ja luovat alat kuuluvat 
tekoälyteknologioiden suurimpien 
käyttäjien joukkoon ja että ne käyttävät 
niitä apuvälineenä teosten luomisessa ja 
rikastuttamisessa; katsoo, että 
tekijänoikeuksien ja tekijöiden oikeuksien 
olisi katsottava suojelevan tällaisia 
teknologioita käyttäviä ihmistekijöitä;

Or. en

Tarkistus 110
Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. suosittaa varovaisuutta 
tekoälyteknologian itsenäisesti ja 
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kokonaan tuottamien teosten 
suojelemisessa, koska se voisi heikentää 
alkuperäisyysperiaatetta ja saattaisi 
johtaa epäsuoraan kilpailuun 
ihmiskirjailijoiden ja luovien tekijöiden 
henkisten tuotosten kanssa;

Or. en

Tarkistus 111
Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. odottaa mielenkiinnolla 
tavaramerkkejä ja malleja koskevan 
nykyisen toimintapolitiikan 
uudelleentarkastelua, koska niitä voidaan 
tuottaa autonomisesti 
tekoälysovelluksilla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 112
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. odottaa mielenkiinnolla 
tavaramerkkejä ja malleja koskevan 
nykyisen toimintapolitiikan 
uudelleentarkastelua, koska niitä voidaan 
tuottaa autonomisesti 
tekoälysovelluksilla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 113
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Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. odottaa mielenkiinnolla 
tavaramerkkejä ja malleja koskevan 
nykyisen toimintapolitiikan 
uudelleentarkastelua, koska niitä voidaan 
tuottaa autonomisesti tekoälysovelluksilla;

11. odottaa mielenkiinnolla 
tavaramerkkejä ja malleja koskevan 
nykyisen toimintapolitiikan 
uudelleentarkastelua, koska niitä voidaan 
tuottaa autonomisesti tekoälysovelluksilla; 
kehottaa komissiota selventämään 
tekoälysovellusten tuottamien 
tavaramerkkien teollis- ja 
tekijänoikeuksien oikeudellista asemaa;

Or. en

Tarkistus 114
Jiří Pospíšil

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. odottaa mielenkiinnolla 
tavaramerkkejä ja malleja koskevan 
nykyisen toimintapolitiikan 
uudelleentarkastelua, koska niitä voidaan 
tuottaa autonomisesti tekoälysovelluksilla;

11. odottaa mielenkiinnolla teollista 
muotoilua koskevan nykyisen 
toimintapolitiikan uudelleentarkastelua, 
koska niitä voidaan tuottaa autonomisesti 
tekoälysovelluksilla;

Or. cs

Tarkistus 115
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että tekoälyn avulla on 
mahdollista käsitellä suurta määrää dataa, 
joka liittyy uusimpaan tekniikkaan tai 

12. toteaa, että tekoälyn avulla on 
mahdollista käsitellä suurta määrää dataa, 
joka liittyy uusimpaan tekniikkaan tai 
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teollis- ja tekijänoikeuksien 
olemassaoloon; toteaa samanaikaisesti, että 
tekoälyteknologian käytöllä ei pidä korvata 
ihmisten toteuttamia tarkastustoimia, joita 
sovelletaan teollis- ja tekijänoikeuksien 
myöntämiseen ja vastuun määrittämiseen 
tapauksissa, joissa teollis- ja 
tekijänoikeuksia on loukattu;

teollis- ja tekijänoikeuksien 
olemassaoloon; toteaa samanaikaisesti, että 
tekoälyteknologian käytöllä ei pidä korvata 
ihmisten toteuttamia tarkastustoimia, joita 
sovelletaan teollis- ja tekijänoikeuksien 
myöntämiseen ja vastuun määrittämiseen 
tapauksissa, joissa teollis- ja 
tekijänoikeuksia on loukattu; korostaa 
olevan tärkeää, että yksilöiden, jotka 
pystyvät arvioimaan tilanteita 
tapauskohtaisesti, on aina tarkistettava 
tekoälyä käyttävät rekisteröintimenettelyt 
päätösten laadun ja 
oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 116
Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että tekoälyn avulla on 
mahdollista käsitellä suurta määrää dataa, 
joka liittyy uusimpaan tekniikkaan tai 
teollis- ja tekijänoikeuksien 
olemassaoloon; toteaa samanaikaisesti, että 
tekoälyteknologian käytöllä ei pidä korvata 
ihmisten toteuttamia tarkastustoimia, joita 
sovelletaan teollis- ja tekijänoikeuksien 
myöntämiseen ja vastuun määrittämiseen 
tapauksissa, joissa teollis- ja 
tekijänoikeuksia on loukattu;

12. toteaa, että tekoälyn avulla on 
mahdollista käsitellä suurta määrää dataa, 
joka liittyy uusimpaan tekniikkaan tai 
teollis- ja tekijänoikeuksien 
olemassaoloon; toteaa samanaikaisesti, että 
tekoälyteknologian käytöllä ei pidä korvata 
ihmisten toteuttamia tapauskohtaisia 
tarkastus- ja tarkistustoimia, joissa 
otetaan huomioon kaikki asiaan 
vaikuttavat olosuhteet ja joita sovelletaan 
teollis- ja tekijänoikeuksien myöntämiseen 
ja vastuun määrittämiseen tapauksissa, 
joissa teollis- ja tekijänoikeuksia on 
loukattu, päätösten laadun ja 
oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 117
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton
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Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että tekoälyn avulla on 
mahdollista käsitellä suurta määrää dataa, 
joka liittyy uusimpaan tekniikkaan tai 
teollis- ja tekijänoikeuksien 
olemassaoloon; toteaa samanaikaisesti, että 
tekoälyteknologian käytöllä ei pidä korvata 
ihmisten toteuttamia tarkastustoimia, joita 
sovelletaan teollis- ja tekijänoikeuksien 
myöntämiseen ja vastuun määrittämiseen 
tapauksissa, joissa teollis- ja 
tekijänoikeuksia on loukattu;

12. toteaa, että tekoälyn avulla on 
mahdollista käsitellä suurta määrää dataa, 
joka liittyy uusimpaan tekniikkaan tai 
teollis- ja tekijänoikeuksien 
olemassaoloon; toteaa samanaikaisesti, että 
tekoälyteknologian käytöllä ei pidä korvata 
ihmisten toteuttamia tarkastustoimia, joita 
sovelletaan teollis- ja tekijänoikeuksien 
myöntämiseen ja vastuun määrittämiseen 
tapauksissa, joissa teollis- ja 
tekijänoikeuksia on loukattu ja joissa 
tekoälyteknologia on aiheuttanut 
vahinkoa;

Or. it

Tarkistus 118
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että tekoälyn avulla on 
mahdollista käsitellä suurta määrää dataa, 
joka liittyy uusimpaan tekniikkaan tai 
teollis- ja tekijänoikeuksien 
olemassaoloon; toteaa samanaikaisesti, että 
tekoälyteknologian käytöllä ei pidä 
korvata ihmisten toteuttamia 
tarkastustoimia, joita sovelletaan teollis- ja 
tekijänoikeuksien myöntämiseen ja vastuun 
määrittämiseen tapauksissa, joissa teollis- 
ja tekijänoikeuksia on loukattu;

12. toteaa, että tekoälyn avulla on 
mahdollista käsitellä suurta määrää dataa, 
joka liittyy uusimpaan tekniikkaan tai 
teollis- ja tekijänoikeuksien 
olemassaoloon; toteaa samanaikaisesti, että 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
käytöllä ei pidä korvata ihmisten 
toteuttamia tarkastustoimia, joita 
sovelletaan teollis- ja tekijänoikeuksien 
myöntämiseen ja vastuun määrittämiseen 
tapauksissa, joissa teollis- ja 
tekijänoikeuksia on loukattu;

Or. en

Tarkistus 119
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt
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Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. painottaa, että laillisen 
vaatimuksen asettaminen tekoälyn 
mahdollistaman teknologian koko 
elinkaaren aikana käytetyn tiedon 
tarkastettavan kirjanpidon säilyttämisestä 
tällaisen teknologian kehittäjälle, 
käyttöönottajalle tai käyttäjälle 
mahdollistaa tarkemman jäljitysprosessin 
ja varmistaa, että tekoälyn tuottama 
tuotos, joka sisältää suojattuja 
tekijänoikeuksia tai on johdettu niistä, 
kunnioittaa tekijänoikeuksien haltijoiden 
oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 120
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. korostaa, että on tärkeää käyttää 
tekoälyä tuotemerkkien omistajien ja 
toimijoiden sekä viranomaisten 
auttamiseksi niiden teollis- ja 
tekijänoikeuksien toteuttamisessa 
verkkoympäristössä; katsoo, että tekoälyn 
käytön ottaen huomioon teollis- ja 
tekijänoikeuksien toteutuminen on 
kuitenkin pidettävä sisällään ihmisen 
toiminta silloin, kun asiaan liittyy 
oikeudellisia seuraamuksia;

Or. en

Tarkistus 121
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt
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Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. suosittelee, että tämä lakisääteinen 
vaatimus ulotetaan koskemaan kenen 
tahansa henkilön tietoja, jotka sisältävät 
kuvia ja/tai videomateriaalia, jotka 
sisältävät biometrisiä tietoja, sen 
varmistamiseksi, että oikeutta 
yksityisyyteen kunnioitetaan; korostaa, 
että tällainen oikeudellinen vaatimus on 
olennainen, jotta voidaan luoda sellainen 
oikeudellinen kehys, joka edistää 
syrjimätöntä ja luotettavaa tekoälyn 
tuottamaa tulosta, mitä tulee kolmansien 
osapuolten oikeuteen yksityisyyteen sekä 
tekijänoikeuksiin;

Or. en

Tarkistus 122
Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa datan käytöstä tekoälyn 
avulla, että tekijänoikeudella suojatun 
datan käyttöä on arvioitava ottaen 
huomioon tekstin- ja tiedonlouhintaan 
sovellettavat poikkeukset, joista säädetään 
tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista 
digitaalisilla sisämarkkinoilla annetussa 
direktiivissä; painottaa teollis- ja 
tekijänoikeuksiin liittyviä haasteita, jotka 
johtuvat valevideoiden luomisesta 
sellaisen datan pohjalta, johon voidaan 
soveltaa tekijänoikeutta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 123
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa datan käytöstä tekoälyn 
avulla, että tekijänoikeudella suojatun 
datan käyttöä on arvioitava ottaen 
huomioon tekstin- ja tiedonlouhintaan 
sovellettavat poikkeukset, joista säädetään 
tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista 
digitaalisilla sisämarkkinoilla annetussa 
direktiivissä; painottaa teollis- ja 
tekijänoikeuksiin liittyviä haasteita, jotka 
johtuvat valevideoiden luomisesta sellaisen 
datan pohjalta, johon voidaan soveltaa 
tekijänoikeutta;

13. toteaa teosten käytöstä tekoälyn 
avulla, että tekijänoikeudella suojatun 
datan käyttöä on arvioitava ottaen 
huomioon tarve varmistaa 
tekijänoikeuksien suojan korkea taso sekä 
tekstin- ja tiedonlouhintaan sovellettavat 
poikkeukset, joista säädetään 
tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista 
digitaalisilla sisämarkkinoilla annetussa 
direktiivissä, ja katsoo, että tältä osin ei 
tulisi luoda uusia poikkeuksia; toteaa, että 
tekijänoikeuksilla suojatut teokset, joita 
käytetään syötteenä 
tekoälyprosessien/tekoälyohjelmistojen 
kouluttamiseen, eivät vaadi uutta 
toimintapolitiikkaa koskevaa pohdintaa ja 
että niiden olisi pysyttävä nykyisessä 
tarkoitukseen sopivassa 
tekijänoikeuskehyksessä; katsoo, että 
oikeudenmukaisiin sopimusjärjestelyihin 
perustuvaa vapaaehtoista tietojen 
jakamista yritysten ja alojen kesken olisi 
edistettävä ja että tässä yhteydessä 
tekijänoikeudella suojattujen teosten 
käyttöä olisi hallinnoitava 
lisenssisopimuksin; panee merkille 
oikeudelliset ongelmat, jotka johtuvat 
valevideoiden luomisesta 
harhaanjohtavan, vääristellyn, 
heikkolaatuisen ja/tai laittomasti käytetyn 
tekijänoikeudella suojatun datan pohjalta; 
painottaa, että on puututtava tähän 
teknologiaan liittyviin huolenaiheisiin, 
jotka koskevat teollis- ja tekijänoikeuksia, 
uskottavuutta, petoksia ja yksityisyyttä;

Or. en

Tarkistus 124
Tiemo Wölken
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Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa datan käytöstä tekoälyn 
avulla, että tekijänoikeudella suojatun 
datan käyttöä on arvioitava ottaen 
huomioon tekstin- ja tiedonlouhintaan 
sovellettavat poikkeukset, joista säädetään 
tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista 
digitaalisilla sisämarkkinoilla annetussa 
direktiivissä; painottaa teollis- ja 
tekijänoikeuksiin liittyviä haasteita, jotka 
johtuvat valevideoiden luomisesta sellaisen 
datan pohjalta, johon voidaan soveltaa 
tekijänoikeutta;

13. toteaa, että käytettäessä dataa 
tekoälyn avulla tekijänoikeudella 
suojattujen teosten ja muiden aiheiden ja 
niihin liittyvän datan, aineistojen ja 
metatiedon käyttöä on arvioitava ottaen 
huomioon tekstin- ja tiedonlouhintaan 
sovellettavat poikkeukset, joista säädetään 
tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista 
digitaalisilla sisämarkkinoilla annetussa 
direktiivissä; toteaa myös, että siinä 
säädetyistä poikkeuksista huolimatta 
direktiivissä ei täysin tyhjentävästi 
selvennetä tietosuojaa 
tekijänoikeuslainsäädännön puitteissa; 
painottaa teollis- ja tekijänoikeuksiin 
liittyviä haasteita, jotka johtuvat 
valevideoiden luomisesta 
harhaanjohtavan, vääristellyn tai 
yksinkertaisesti heikkolaatuisen datan 
pohjalta, riippumatta siitä ovatko tällaiset 
valevideot dataa, johon voidaan soveltaa 
tekijänoikeutta;

Or. en

Tarkistus 125
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa datan käytöstä tekoälyn 
avulla, että tekijänoikeudella suojatun 
datan käyttöä on arvioitava ottaen 
huomioon tekstin- ja tiedonlouhintaan 
sovellettavat poikkeukset, joista säädetään 
tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista 
digitaalisilla sisämarkkinoilla annetussa 
direktiivissä; painottaa teollis- ja 
tekijänoikeuksiin liittyviä haasteita, jotka 

13. toteaa datan käytöstä tekoälyn 
avulla, että tekijänoikeudella suojatun 
datan laillista käyttöä on arvioitava ottaen 
huomioon tekstin- ja tiedonlouhintaan 
sovellettavat poikkeukset, joista säädetään 
tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista 
digitaalisilla sisämarkkinoilla annetussa 
direktiivissä; painottaa teollis- ja 
tekijänoikeuksiin liittyviä haasteita, jotka 
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johtuvat valevideoiden luomisesta sellaisen 
datan pohjalta, johon voidaan soveltaa 
tekijänoikeutta;

johtuvat valevideoiden luomisesta sellaisen 
datan pohjalta, johon voidaan soveltaa 
tekijänoikeutta;

Or. fr

Tarkistus 126
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa datan käytöstä tekoälyn 
avulla, että tekijänoikeudella suojatun 
datan käyttöä on arvioitava ottaen 
huomioon tekstin- ja tiedonlouhintaan 
sovellettavat poikkeukset, joista säädetään 
tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista 
digitaalisilla sisämarkkinoilla annetussa 
direktiivissä; painottaa teollis- ja 
tekijänoikeuksiin liittyviä haasteita, jotka 
johtuvat valevideoiden luomisesta 
sellaisen datan pohjalta, johon voidaan 
soveltaa tekijänoikeutta;

13. toteaa datan käytöstä tekoälyn 
avulla, että tekijänoikeudella suojatun 
datan käyttöä on arvioitava ottaen 
huomioon tekstin- ja tiedonlouhintaan 
sovellettavat poikkeukset, joista säädetään 
tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista 
digitaalisilla sisämarkkinoilla annetussa 
direktiivissä, ja ottaen huomioon kaikki 
käyttötarkoitukset, joihin sovelletaan 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa 
koskevia rajoituksia ja poikkeuksia;

Or. en

Tarkistus 127
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa digitaalisia 
sisämarkkinoita koskevan strategian 
kokonaisvaltaisen täytäntöönpanon 
merkitystä, jotta parannetaan datan 
saavutettavuutta unionissa; korostaa, että 
tältä osin on arvioitava, voidaanko teollis- 
ja tekijänoikeuksia koskevien unionin 
sääntöjen avulla suojata dataa, jota 
tekoälyn kehittäminen edellyttää; katsoo, 

14. korostaa digitaalisia 
sisämarkkinoita koskevan strategian 
kokonaisvaltaisen täytäntöönpanon 
merkitystä, jotta parannetaan datan 
saavutettavuutta unionissa; korostaa, että 
tältä osin on arvioitava, voidaanko teollis- 
ja tekijänoikeuksia koskevien unionin 
sääntöjen avulla suojata dataa, jota 
tekoälyn kehittäminen edellyttää; 
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että on annettava kattavaa tietoa teollis- ja 
tekijänoikeuksilla suojatun datan käytöstä, 
erityisesti alustojen ja yritysten välisten 
suhteiden yhteydessä;

huomauttaa, että tarvitaan jatkuvaa 
syvällistä analyysiä alakohtaisen datan, 
joka ei liity "keksintöihin" yleisesti 
hyväksytyssä merkityksessä, henkisen 
omistajuuden oikeudelliseksi 
määrittämiseksi; katsoo, että on annettava 
kattavaa tietoa teollis- ja tekijänoikeuksilla 
suojatun datan käytöstä, erityisesti 
alustojen ja yritysten välisten suhteiden 
yhteydessä;

Or. ro

Tarkistus 128
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa digitaalisia 
sisämarkkinoita koskevan strategian 
kokonaisvaltaisen täytäntöönpanon 
merkitystä, jotta parannetaan datan 
saavutettavuutta unionissa; korostaa, että 
tältä osin on arvioitava, voidaanko teollis- 
ja tekijänoikeuksia koskevien unionin 
sääntöjen avulla suojata dataa, jota 
tekoälyn kehittäminen edellyttää; katsoo, 
että on annettava kattavaa tietoa teollis- ja 
tekijänoikeuksilla suojatun datan käytöstä, 
erityisesti alustojen ja yritysten välisten 
suhteiden yhteydessä;

14. korostaa digitaalisia 
sisämarkkinoita koskevan strategian 
kokonaisvaltaisen täytäntöönpanon 
merkitystä, jotta parannetaan datan 
saavutettavuutta unionissa; korostaa, että 
Euroopan datastrategialla on 
varmistettava tasapaino tiedonkulun 
edistämisen ja datan laajemman käytön ja 
jakamisen sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien, yksityisyyden ja 
liikesalaisuuksien suojaamisen välillä; 
painottaa, että tältä osin on arvioitava, 
voidaanko teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevien unionin sääntöjen avulla suojata 
dataa, jota tekoälyn kehittäminen 
edellyttää; katsoo, että on annettava 
kattavaa tietoa teollis- ja tekijänoikeuksilla 
suojatun datan käytöstä, erityisesti 
alustojen ja yritysten välisten suhteiden 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 129
Tiemo Wölken
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Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa digitaalisia 
sisämarkkinoita koskevan strategian 
kokonaisvaltaisen täytäntöönpanon 
merkitystä, jotta parannetaan datan 
saavutettavuutta unionissa; korostaa, että 
tältä osin on arvioitava, voidaanko teollis- 
ja tekijänoikeuksia koskevien unionin 
sääntöjen avulla suojata dataa, jota 
tekoälyn kehittäminen edellyttää; katsoo, 
että on annettava kattavaa tietoa teollis- ja 
tekijänoikeuksilla suojatun datan käytöstä, 
erityisesti alustojen ja yritysten välisten 
suhteiden yhteydessä;

14. korostaa digitaalisia 
sisämarkkinoita koskevan strategian 
kokonaisvaltaisen täytäntöönpanon 
merkitystä, jotta parannetaan datan 
saavutettavuutta unionissa; korostaa, että 
tältä osin on arvioitava, ovatko teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevat unionin säännöt 
riittävä väline suojaamaan dataa, jota 
tekoälyn kehittäminen edellyttää, ja pitää 
myönteisinä komission tähän liittyviä 
ponnisteluja; katsoo, että on annettava 
kattavaa tietoa teollis- ja tekijänoikeuksilla 
suojatun datan käytöstä, erityisesti 
alustojen ja yritysten välisten suhteiden 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 130
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa digitaalisia 
sisämarkkinoita koskevan strategian 
kokonaisvaltaisen täytäntöönpanon 
merkitystä, jotta parannetaan datan 
saavutettavuutta unionissa; korostaa, että 
tältä osin on arvioitava, voidaanko teollis- 
ja tekijänoikeuksia koskevien unionin 
sääntöjen avulla suojata dataa, jota 
tekoälyn kehittäminen edellyttää; katsoo, 
että on annettava kattavaa tietoa teollis- ja 
tekijänoikeuksilla suojatun datan käytöstä, 
erityisesti alustojen ja yritysten välisten 
suhteiden yhteydessä;

14. korostaa digitaalisia 
sisämarkkinoita koskevan strategian 
kokonaisvaltaisen täytäntöönpanon 
merkitystä, jotta parannetaan datan 
saavutettavuutta unionissa; korostaa, että 
tältä osin on arvioitava, voidaanko teollis- 
ja tekijänoikeuksia koskevien unionin 
sääntöjen avulla suojata dataa, jota 
tekoälyn kehittäminen edellyttää; katsoo, 
että on annettava kattavaa tietoa teollis- ja 
tekijänoikeuksilla suojatun datan käytöstä, 
erityisesti alustojen ja yritysten välisten 
suhteiden yhteydessä, sekä yleisen 
tietosuoja-asetuksen noudattamisesta;

Or. fr
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Tarkistus 131
Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa digitaalisia 
sisämarkkinoita koskevan strategian 
kokonaisvaltaisen täytäntöönpanon 
merkitystä, jotta parannetaan datan 
saavutettavuutta unionissa; korostaa, että 
tältä osin on arvioitava, voidaanko teollis- 
ja tekijänoikeuksia koskevien unionin 
sääntöjen avulla suojata dataa, jota 
tekoälyn kehittäminen edellyttää; katsoo, 
että on annettava kattavaa tietoa teollis- ja 
tekijänoikeuksilla suojatun datan käytöstä, 
erityisesti alustojen ja yritysten välisten 
suhteiden yhteydessä;

14. korostaa digitaalisia 
sisämarkkinoita koskevan strategian 
kokonaisvaltaisen täytäntöönpanon 
merkitystä, jotta parannetaan datan 
saavutettavuutta ja yhteentoimivuutta 
unionissa; korostaa, että tältä osin on 
arvioitava sitä, onko vaarana, että teollis- 
ja tekijänoikeuksia koskevat unionin 
säännöt luovat tarpeettomia esteitä 
tietojen saatavuudelle; katsoo, että on 
annettava kattavaa tietoa teollis- ja 
tekijänoikeuksilla suojatun datan käytöstä, 
erityisesti alustojen ja yritysten välisten 
suhteiden yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 132
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa digitaalisia 
sisämarkkinoita koskevan strategian 
kokonaisvaltaisen täytäntöönpanon 
merkitystä, jotta parannetaan datan 
saavutettavuutta unionissa; korostaa, että 
tältä osin on arvioitava, voidaanko teollis- 
ja tekijänoikeuksia koskevien unionin 
sääntöjen avulla suojata dataa, jota 
tekoälyn kehittäminen edellyttää; katsoo, 
että on annettava kattavaa tietoa teollis- ja 
tekijänoikeuksilla suojatun datan käytöstä, 
erityisesti alustojen ja yritysten välisten 
suhteiden yhteydessä;

14. korostaa digitaalisia 
sisämarkkinoita koskevan strategian 
täytäntöönpanon merkitystä, jotta 
parannetaan muiden kuin henkilötietojen 
saavutettavuutta unionissa; korostaa 
tarvetta varmistaa, että unionin teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevat säännöt eivät 
haittaa datan saavutettavuutta ja siten 
tekoälyn kehittämistä; katsoo, että on 
annettava kattavaa tietoa teollis- ja 
tekijänoikeuksilla suojatun datan käytöstä, 
erityisesti alustojen ja yritysten välisten 
suhteiden yhteydessä;
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Or. en

Tarkistus 133
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. huomauttaa, että tehokkain tapa 
vähentää tekoälyjärjestelmien vinoumia 
on varmistaa, että niiden kouluttamiseen 
on käytettävissä mahdollisimman paljon 
muita kuin henkilötietoja, mitä varten on 
tarpeen rajoittaa tarpeettomia esteitä 
tekstien ja tietojen louhinnalle ja 
helpottaa rajatylittävää käyttöä; panee 
lisäksi merkille, että tekoälyn ja 
koneoppimisen kehittäjät käyttävät usein 
vapaasti yleisessä käytössä olevaa dataa 
valitessaan koulutustietoja sekä 
saatavuuden helppouden vuoksi että 
mahdollisen rikkomisesta johtuvan 
vastuun välttämiseksi, mikä aiheuttaa 
erityisen valinnan puolueellisuuden 
muodon koulutustietojen osalta, mikä voi 
usein johtaa muun tyyppisiin 
haitallisempiin vinoumiin tuloksissa, 
jolloin tilanne vaatii suurempaa 
joustavuutta teollis- ja tekijänoikeuksilla 
suojatun datan käytössä, jotta tekoälystä 
ja koneoppimisesta saataisiin vähemmän 
puolueellisia ja paremmin eettisten 
standardien mukaisia, ja katsoo 
lopullisena tavoitteena olevan, että ne 
palvelevat paremmin ihmiskuntaa;

Or. en

Tarkistus 134
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. korostaa tarvetta puuttua jäljellä 
oleviin epävarmuustekijöihin, jotka 
liittyvät tekstin ja tiedon louhinnan 
lailliseen suorittamiseen ja joita tekoälyn 
kehittäjät voivat vielä kohdata direktiivin 
(EU) 2019/790 antamisen jälkeen; 
kehottaa komissiota antamaan ohjeita 
siitä, kuinka oikeuksien varaaminen 
muilla kuin koneellisesti luettavilla 
keinoilla on julkistettava kaikille 
keskitetysti;

Or. en

Tarkistus 135
Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. ottaa huomioon, että komissio 
tarkastelee sellaisen sääntelytoimen 
aiheellisuutta, joka koskee talouden 
toimijoiden välisiin suhteisiin vaikuttavia 
kysymyksiä ja datan hyödyntämistä, mihin 
sisältyy teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevan kehyksen arviointi, mukaan 
lukien tietokantadirektiivin mahdollinen 
tarkistaminen ja mahdolliset selvennykset, 
jotka koskevat liikesalaisuuksien 
suojaamisesta annetun direktiivin 
soveltamista yleisluonteisena kehyksenä; 
odottaa mielenkiinnolla komission 
aloittaman Euroopan datastrategiaa 
koskevan julkisen kuulemisen tuloksia;

15. ottaa huomioon, että komissio 
tarkastelee sellaisen sääntelytoimen 
aiheellisuutta, joka koskee talouden 
toimijoiden välisiin suhteisiin vaikuttavia 
kysymyksiä ja datan, myös olemassa 
olevan sisällön ja korkealaatuisten 
tietokokonaisuuksien, eettistä 
hyödyntämistä, mihin sisältyy teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevan kehyksen 
arviointi, mukaan lukien 
tietokantadirektiivin mahdollinen 
tarkistaminen ja mahdolliset selvennykset, 
jotka koskevat liikesalaisuuksien 
suojaamisesta annetun direktiivin 
soveltamista yleisluonteisena kehyksenä; 
korostaa nykyisen tekijänoikeuksien, 
liikesalaisuuksien tai tietokantojen suojan 
potentiaalia, jos tarvittavat kriteerit 
täyttyvät, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta mahdollisia tulevia 
lainsäädäntötoimia, joilla parannetaan 
oikeusvarmuutta niin tekijöiden, yritysten 
kuin kansalaistenkin kannalta; odottaa 
mielenkiinnolla komission aloittaman 
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Euroopan datastrategiaa koskevan julkisen 
kuulemisen tuloksia ja ehdottaa, että 
unionin sääntelyssä keskitytään datan 
saavuttamisen ja jakamisen 
helpottamiseen;

Or. en

Tarkistus 136
Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. ottaa huomioon, että komissio 
tarkastelee sellaisen sääntelytoimen 
aiheellisuutta, joka koskee talouden 
toimijoiden välisiin suhteisiin vaikuttavia 
kysymyksiä ja datan hyödyntämistä, mihin 
sisältyy teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevan kehyksen arviointi, mukaan 
lukien tietokantadirektiivin mahdollinen 
tarkistaminen ja mahdolliset selvennykset, 
jotka koskevat liikesalaisuuksien 
suojaamisesta annetun direktiivin 
soveltamista yleisluonteisena kehyksenä; 
odottaa mielenkiinnolla komission 
aloittaman Euroopan datastrategiaa 
koskevan julkisen kuulemisen tuloksia;

15. pitää myönteisenä sitä, että 
komissio tarkastelee tietokantadirektiivin 
mahdollista tarkistamista ja mahdollisia 
selvennyksiä, jotka koskevat 
liikesalaisuuksien suojaamisesta annetun 
direktiivin soveltamista yleisluonteisena 
kehyksenä; odottaa mielenkiinnolla 
komission aloittaman Euroopan 
datastrategiaa koskevan julkisen 
kuulemisen tuloksia;

Or. en

Tarkistus 137
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. ottaa huomioon, että komissio 
tarkastelee sellaisen sääntelytoimen 
aiheellisuutta, joka koskee talouden 
toimijoiden välisiin suhteisiin vaikuttavia 

15. ottaa huomioon, että komissio 
tarkastelee sellaisen sääntelytoimen 
aiheellisuutta, joka koskee talouden 
toimijoiden välisiin suhteisiin vaikuttavia 
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kysymyksiä ja datan hyödyntämistä, mihin 
sisältyy teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevan kehyksen arviointi, mukaan 
lukien tietokantadirektiivin mahdollinen 
tarkistaminen ja mahdolliset selvennykset, 
jotka koskevat liikesalaisuuksien 
suojaamisesta annetun direktiivin 
soveltamista yleisluonteisena kehyksenä; 
odottaa mielenkiinnolla komission 
aloittaman Euroopan datastrategiaa 
koskevan julkisen kuulemisen tuloksia;

kysymyksiä ja datan hyödyntämistä; 
odottaa mielenkiinnolla komission 
aloittaman Euroopan datastrategiaa 
koskevan julkisen kuulemisen tuloksia;

Or. fr

Tarkistus 138
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. ottaa huomioon, että komissio 
tarkastelee sellaisen sääntelytoimen 
aiheellisuutta, joka koskee talouden 
toimijoiden välisiin suhteisiin vaikuttavia 
kysymyksiä ja datan hyödyntämistä, mihin 
sisältyy teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevan kehyksen arviointi, mukaan 
lukien tietokantadirektiivin mahdollinen 
tarkistaminen ja mahdolliset selvennykset, 
jotka koskevat liikesalaisuuksien 
suojaamisesta annetun direktiivin 
soveltamista yleisluonteisena kehyksenä; 
odottaa mielenkiinnolla komission 
aloittaman Euroopan datastrategiaa 
koskevan julkisen kuulemisen tuloksia;

15. ottaa huomioon, että komissio 
tarkastelee sellaisen sääntelytoimen 
aiheellisuutta, joka koskee talouden 
toimijoiden välisiin suhteisiin vaikuttavia 
kysymyksiä ja muun kuin 
henkilökohtaisen datan hyödyntämistä, 
mihin sisältyy teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevan kehyksen arviointi, mukaan 
lukien tietokantadirektiivin mahdollinen 
tarkistaminen ja mahdolliset selvennykset, 
jotka koskevat liikesalaisuuksien 
suojaamisesta annetun direktiivin 
soveltamista yleisluonteisena kehyksenä; 
odottaa mielenkiinnolla komission 
aloittaman Euroopan datastrategiaa 
koskevan julkisen kuulemisen tuloksia;

Or. en

Tarkistus 139
Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. painottaa, että komission on 
edelleen pyrittävä takaamaan 
mahdollisimman korkeatasoinen teollis- ja 
tekijänoikeuksien suoja eurooppalaisille 
tekoälyteknologian kehittäjille ja 
mahdollisimman laaja oikeusvarmuus 
käyttäjille kansainvälisten neuvottelujen 
yhteydessä, erityisesti tekoälystä ja 
datavallankumouksesta Maailman henkisen 
omaisuuden järjestössä (WIPO) parhaillaan 
käytävissä keskusteluissa;

16. painottaa, että komission on 
edelleen pyrittävä takaamaan 
mahdollisimman korkeatasoinen teollis- ja 
tekijänoikeuksien suoja eurooppalaisille 
tekoälyteknologian kehittäjille ja 
mahdollisimman laaja oikeusvarmuus 
käyttäjille kansainvälisten neuvottelujen 
yhteydessä, erityisesti tekoälystä ja 
datavallankumouksesta Maailman henkisen 
omaisuuden järjestössä (WIPO) parhaillaan 
käytävissä keskusteluissa; kehottaa 
komissiota aloittamaan keskustelut 
poikkeuksista ja rajoituksista silloin kuin 
ne olisivat hyödyllisiä; panee tyytyväisenä 
merkille komission aktiivisen 
osallistumisen tässä yhteydessä, josta on 
esimerkkinä unionin näkemysten 
esittäminen WIPOn julkiselle 
kuulemiselle WIPOn tekijänoikeuksia ja 
tekoälyä koskevasta asiakirjaluonnoksesta 
13. joulukuuta 2019;

Or. en

Tarkistus 140
Patrick Breyer

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. painottaa, että komission on 
edelleen pyrittävä takaamaan 
mahdollisimman korkeatasoinen teollis- 
ja tekijänoikeuksien suoja eurooppalaisille 
tekoälyteknologian kehittäjille ja 
mahdollisimman laaja oikeusvarmuus 
käyttäjille kansainvälisten neuvottelujen 
yhteydessä, erityisesti tekoälystä ja 
datavallankumouksesta Maailman henkisen 
omaisuuden järjestössä (WIPO) parhaillaan 
käytävissä keskusteluissa;

16. painottaa, että komission on 
pyrittävä saamaan aikaan tasapainoinen 
ja innovointivetoinen teollis- ja 
tekijänoikeuksien suoja eurooppalaisten 
tekoälyteknologian kehittäjien hyödyksi ja 
pyrittävä mahdollisimman laajaan 
oikeusvarmuuteen käyttäjille varsinkin 
kansainvälisten neuvottelujen yhteydessä, 
erityisesti tekoälystä ja 
datavallankumouksesta Maailman henkisen 
omaisuuden järjestössä (WIPO) parhaillaan 
käytävissä keskusteluissa; korostaa, että 
käynnissä olevat WIPOn neuvottelut 
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kirjastoja ja arkistoja koskevista 
rajoituksista ja poikkeuksista sekä 
koulutusta koskevista rajoituksista ja 
poikkeuksista olisi ensin saatava 
johdettua pois pattitilanteesta;

Or. en

Tarkistus 141
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa, että tarvitaan 
voimakkaita suojatoimenpiteitä, jotta 
voidaan suojella eurooppalaisia tekoälyn 
kehittäjiä haitallisilta 
patenttikäytännöiltä, kuten sellaisilta, 
joita ovat kehittäneet patenttitrollit, jotka 
ovat taloudellisia välikäsiä, jotka eivät 
tuota tai myy tuotteita mutta jotka ostavat 
yhä enemmän patentteja tarkoituksenaan 
nostaa oikeusriitoja innovatiivisia 
yrityksiä, myös pk-yrityksiä, vastaan, 
korkeiden maksujen saamiseksi; kehottaa 
komissiota arvioimaan nykyisiä 
suuntaviivojaan, jotka liittyvät teollis- ja 
tekijänoikeuksien soveltamiseen ja 
täytäntöönpanoon tällaisten haitallisten 
käytäntöjen osalta;

Or. en

Tarkistus 142
Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. vahvistaa, että tekoälyyn 
sovellettavia tekijänoikeusjärjestelmiä ei 



AM\1205884FI.docx 75/75 PE652.449v01-00

FI

tulisi käyttää eivätkä ne saisi johtaa siihen 
taikka palvella sellaista tarkoitusta, että 
rajoitetaan tekoälypohjaisten 
päätöksentekojärjestelmien avoimuutta, 
heikennetään valvontaelinten suorittamaa 
tekoälypohjaisten 
päätöksentekojärjestelmien valvontaa, 
kierretään mahdolliset avoimen 
lähdekoodin tekniikan vaatimukset 
julkisissa tarjouskilpailuissa tai estetään 
pyrkimykset varmistaa digitaalisten 
palvelujen yhteenliitettävyys;

Or. en


