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Amendement 1
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Interinstitutioneel 
Akkoord tussen het Europees Parlement, 
de Raad van de Europese Unie en de 
Europese Commissie over beter wetgeven 
(PB L 123 van 12.5.2016) en de 
richtsnoeren voor betere regelgeving,

Or. en

Amendement 2
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de 
Wereldorganisatie voor de intellectuele 
eigendom (WIPO) inzake het auteursrecht 
en het ontwerp voor een kaderdocument 
over het beleid inzake intellectuele 
eigendom en kunstmatige intelligentie 
(WIPO/IP/AI/2/GE/20/1) van 
13 december 2019,

– gezien het Verdrag van de 
Wereldorganisatie voor de intellectuele 
eigendom (WIPO) inzake het auteursrecht, 
het Verdrag van de Wereldorganisatie 
voor de intellectuele eigendom (WIPO) 
inzake uitvoeringen en fonogrammen en 
het ontwerp voor een kaderdocument over 
het beleid inzake intellectuele eigendom en 
kunstmatige intelligentie 
(WIPO/IP/AI/2/GE/20/1) van 
13 december 2019,

Or. en

Amendement 3
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie over 
civielrechtelijke regels inzake robotica 
(A8-0005/2017),

Or. en

Amendement 4
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Europese 
rechtskader voor intellectuele eigendom 
gericht is op de bevordering van innovatie 
en creativiteit alsook van de toegang tot 
kennis en informatie;

A. overwegende dat het Europese 
rechtskader voor intellectuele eigendom 
gericht is op de bevordering van innovatie 
en creativiteit alsook van de toegang tot 
kennis en informatie en dat met name het 
auteursrecht erop gericht is de rechten 
van auteurs te beschermen, zodat zij in 
staat zijn van de inkomsten van hun 
werken te leven;

Or. it

Amendement 5
Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Europese 
rechtskader voor intellectuele eigendom 
gericht is op de bevordering van innovatie 
en creativiteit alsook van de toegang tot 
kennis en informatie;

A. overwegende dat het Europese 
rechtskader voor intellectuele eigendom 
gericht is op de bevordering en 
bescherming van innovatie en creativiteit 
alsook van de toegang tot kennis en 
informatie;

Or. en
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Amendement 6
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in artikel 118 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is bepaald dat de wetgever 
van de Unie maatregelen vaststelt voor de 
totstandbrenging van Europese 
intellectuele-eigendomsrechten (IER’s) 
teneinde een eenvormige bescherming van 
deze rechten in de hele Unie te 
waarborgen; overwegende dat de interne 
markt de voorwaarden voor sterkere 
economische groei bevordert met als doel 
de welvaart van de Europese burgers te 
waarborgen;

B. overwegende dat in artikel 118 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is bepaald dat de wetgever 
van de Unie maatregelen vaststelt voor de 
totstandbrenging van Europese 
intellectuele-eigendomsrechten (IER’s) 
teneinde een eenvormige bescherming van 
deze rechten in de hele Unie te 
waarborgen; overwegende dat de interne 
markt de voorwaarden voor sterkere 
economische groei bevordert met als doel 
de welvaart van de Europese burgers te 
waarborgen; overwegende dat de 
ontwikkeling van de digitale eengemaakte 
markt na 2020 een hoge mate van 
digitalisering in de Unie zal waarborgen, 
teneinde van Europa een wereldleider op 
het gebied van kunstmatige intelligentie te 
maken;

Or. ro

Amendement 7
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in artikel 118 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is bepaald dat de wetgever 
van de Unie maatregelen vaststelt voor de 
totstandbrenging van Europese 
intellectuele-eigendomsrechten (IER’s) 
teneinde een eenvormige bescherming van 

B. overwegende dat in artikel 118 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is bepaald dat de wetgever 
van de Unie maatregelen vaststelt voor de 
totstandbrenging van Europese 
intellectuele-eigendomsrechten (IER’s) 
teneinde een eenvormige bescherming van 
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deze rechten in de hele Unie te 
waarborgen; overwegende dat de interne 
markt de voorwaarden voor sterkere 
economische groei bevordert met als doel 
de welvaart van de Europese burgers te 
waarborgen;

deze rechten in de hele Unie te 
waarborgen;

Or. fr

Amendement 8
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de recente 
ontwikkelingen op het gebied van 
kunstmatige intelligentie (KI) een 
aanzienlijke technologische vooruitgang 
vormen, die zowel kansen als uitdagingen 
creëert voor Europese burgers, bedrijven 
en scheppende kunstenaars;

C. overwegende dat de recente 
ontwikkelingen op het gebied van 
kunstmatige intelligentie (KI) en 
vergelijkbare opkomende technologieën 
een aanzienlijke technologische 
vooruitgang vormen, die zowel kansen als 
uitdagingen creëert voor Europese burgers, 
bedrijven, overheidsdiensten, scheppende 
kunstenaars en de defensiesector;

Or. en

Amendement 9
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat KI-technologieën 
de traceerbaarheid van en toepassing op 
middels KI gegenereerde output van 
IER’s kunnen bemoeilijken en daarmee 
de eerlijke beloning voor menselijke 
ontwerpers kunnen belemmeren wier 
originele werk wordt gebruikt om 
dergelijke technologieën te voeden;
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Or. en

Amendement 10
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het streven om 
van de EU de koploper te maken op het 
vlak van KI-technologieën erop gericht 
moet zijn de digitale en industriële 
soevereiniteit van de Unie veilig te stellen;

Schrappen

Or. en

Amendement 11
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het streven om 
van de EU de koploper te maken op het 
vlak van KI-technologieën erop gericht 
moet zijn de digitale en industriële 
soevereiniteit van de Unie veilig te stellen;

D. overwegende dat het streven om 
van de EU de koploper te maken op het 
vlak van KI-technologieën verregaande 
industriële hervormingen en trans-
Atlantische samenwerking vereist, die 
inspanningen moeten omvatten om de 
digitale en industriële soevereiniteit van de 
Unie veilig te stellen;

Or. en

Amendement 12
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het streven om 
van de EU de koploper te maken op het 
vlak van KI-technologieën erop gericht 
moet zijn de digitale en industriële 
soevereiniteit van de Unie veilig te stellen;

D. overwegende dat het streven om 
van de EU de koploper te maken op het 
vlak van KI-technologieën erop gericht 
moet zijn de digitale en industriële 
soevereiniteit van de Unie veilig te stellen, 
het concurrentievermogen van de EU te 
waarborgen en de innovatie te bevorderen 
en te beschermen;

Or. en

Amendement 13
Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het streven om 
van de EU de koploper te maken op het 
vlak van KI-technologieën erop gericht 
moet zijn de digitale en industriële 
soevereiniteit van de Unie veilig te stellen;

D. overwegende dat het streven om 
van de EU de koploper te maken op het 
vlak van KI-technologieën erop gericht 
moet zijn de digitale en industriële 
soevereiniteit van de Unie, evenals de 
culturele diversiteit, veilig te stellen;

Or. en

Amendement 14
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het streven om 
van de EU de koploper te maken op het 
vlak van KI-technologieën erop gericht 
moet zijn de digitale en industriële 
soevereiniteit van de Unie veilig te stellen;

D. overwegende dat de EU haar 
industriële en digitale soevereiniteit moet 
terugvinden en dat de EU daarom op het 
vlak van KI-technologieën voorop moet 
lopen;

Or. fr
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Amendement 15
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de Unie in haar 
geheel en de relevante wetgevers op alle 
niveaus moeten handelen met een 
vooruitziende blik en ervoor moeten 
zorgen dat de kloof tussen de realiteit op 
de markt en de wetgeving tot een 
minimum wordt beperkt, gezien de snelle 
ontwikkeling van KI en aan KI 
gerelateerde technologieën, zoals 
kwantum- en edgecomputing;

Or. en

Amendement 16
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het mondiale 
leiderschap van de Europese Unie op het 
gebied van KI een doeltreffend systeem 
voor intellectuele eigendom vereist dat 
geschikt is voor het digitale tijdperk en dat 
innovatoren in staat stelt nieuwe 
producten op de markt te brengen;

Or. en

Amendement 17
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
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Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat sterke 
waarborgen cruciaal zijn om het 
octrooisysteem van de Europese Unie te 
beschermen tegen misbruik dat ten koste 
gaat van innovatieve KI-ontwikkelaars;

Or. en

Amendement 18
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat een op de mens 
gerichte benadering van KI noodzakelijk is 
opdat technologie een hulpmiddel blijft dat 
in dienst staat van de bevolking en het 
algemeen belang;

E. overwegende dat een op de mens 
gerichte benadering van KI noodzakelijk is 
opdat technologie een hulpmiddel blijft dat 
in dienst staat van de bevolking en het 
algemeen belang, met name op gebieden 
van biomedische technieken, medische 
vooruitgang en gezondheid;

Or. it

Amendement 19
Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat een op de mens 
gerichte benadering van KI noodzakelijk is 
opdat technologie een hulpmiddel blijft dat 
in dienst staat van de bevolking en het 
algemeen belang;

E. overwegende dat een op de mens 
gerichte benadering van KI, in 
overeenstemming met de ethische 
beginselen en de mensenrechten, 
noodzakelijk is opdat technologie een 
hulpmiddel blijft dat in dienst staat van de 
bevolking en het algemeen belang;
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Or. en

Amendement 20
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat rechtszekerheid 
bijdraagt aan technologische ontwikkeling 
en dat het vertrouwen van de burger in 
nieuwe technologieën essentieel is voor de 
ontwikkeling van deze sector;

F. overwegende dat rechtszekerheid 
bijdraagt aan technologische ontwikkeling, 
een technologisch en wetgevende 
vooruitziende blik essentieel is voor de 
versterking van het concurrentievoordeel 
van de Unie en dat het vertrouwen van de 
burger en een herziene nadruk in het 
onderwijs op informatica en geavanceerd 
machinaal leren op het gebied van nieuwe 
technologieën essentieel is voor de 
ontwikkeling van deze sector;

Or. en

Amendement 21
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat rechtszekerheid 
bijdraagt aan technologische ontwikkeling 
en dat het vertrouwen van de burger in 
nieuwe technologieën essentieel is voor de 
ontwikkeling van deze sector;

F. overwegende dat rechtszekerheid 
bijdraagt aan technologische ontwikkeling, 
het concurrentievermogen van de 
Europese industrie en de Europese kmo’s 
op mondiaal niveau versterkt en het 
vertrouwen van de burger in nieuwe 
technologieën stimuleert, wat essentieel is 
voor de ontwikkeling van deze sector;

Or. it
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Amendement 22
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de regelgeving 
betreffende kunstmatige-
intelligentiesystemen het vertrouwen in de 
veiligheid, betrouwbaarheid en 
consistentie van die systemen moet 
bevorderen, waarbij het evenwicht tussen 
bescherming van het publiek enerzijds en 
stimulansen voor bedrijven om te 
investeren in innovatie, met name KI, 
anderzijds, moet worden gehandhaafd; 

Or. ro

Amendement 23
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat regelgeving op 
het gebied van KI-technologieën op het 
niveau van de EU moet worden 
vastgesteld, met als doel versnippering van 
de interne markt te voorkomen; 
overwegende dat het EU-
regelgevingskader op het gebied van KI op 
internationaal niveau een referentiepunt zal 
kunnen worden;

G. overwegende dat regelgeving op 
het gebied van KI-technologieën op het 
niveau van de EU moet worden 
vastgesteld, met als doel versnippering van 
de interne markt te voorkomen; 
overwegende dat een volledig 
geharmoniseerd EU-regelgevingskader op 
het gebied van KI op internationaal niveau 
een referentiepunt zal kunnen worden; 
overwegende dat nieuwe 
gemeenschappelijke regels voor KI-
systemen alleen in de vorm van 
verordeningen moeten worden vastgesteld 
om te zorgen voor gelijke normen in de 
gehele Unie;

Or. en
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Amendement 24
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat regelgeving op 
het gebied van KI-technologieën op het 
niveau van de EU moet worden 
vastgesteld, met als doel versnippering van 
de interne markt te voorkomen; 
overwegende dat het EU-
regelgevingskader op het gebied van KI op 
internationaal niveau een referentiepunt zal 
kunnen worden;

G. overwegende dat regelgeving op 
het gebied van KI-technologieën op het 
niveau van de EU moet worden 
vastgesteld, met als doel een reeks 
nationale bepalingen zonder 
gemeenschappelijke richtsnoeren die 
leiden tot versnippering van de interne 
markt te voorkomen; overwegende dat het 
EU-regelgevingskader op het gebied van 
KI op internationaal niveau een 
referentiepunt zal kunnen worden;

Or. ro

Amendement 25
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Recital G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat regelgeving op 
het gebied van KI-technologieën op het 
niveau van de EU moet worden 
vastgesteld, met als doel versnippering 
van de interne markt te voorkomen; 
overwegende dat het EU-
regelgevingskader op het gebied van KI op 
internationaal niveau een referentiepunt zal 
kunnen worden;

G. overwegende dat bij de 
ontwikkeling van regelgeving op het 
gebied van KI-technologieën op het niveau 
van de EU naar behoren rekening moet 
worden gehouden met de verschillende 
niveaus van digitalisering in de lidstaten; 
overwegende dat het EU-
regelgevingskader op het gebied van KI op 
internationaal niveau een referentiepunt zal 
kunnen worden;

Or. it
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Amendement 26
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat regelgeving op 
het gebied van KI-technologieën op het 
niveau van de EU moet worden 
vastgesteld, met als doel versnippering van 
de interne markt te voorkomen; 
overwegende dat het EU-
regelgevingskader op het gebied van KI op 
internationaal niveau een referentiepunt zal 
kunnen worden;

G. overwegende dat de lidstaten KI-
technologieën kunnen reguleren, met als 
doel versnippering van de interne markt te 
voorkomen; overwegende dat het EU-
regelgevingskader op het gebied van KI op 
internationaal niveau een referentiepunt zal 
kunnen worden;

Or. en

Amendement 27
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat aan initiatieven 
op Europees niveau passende 
effectbeoordelingen vooraf zullen gaan, 
rekening houdend met verschillen tussen 
nationale infrastructuren, capaciteiten en 
marktrealiteiten;

Or. en

Amendement 28
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement



AM\1205884NL.docx 15/80 PE652.449v01-00

NL

H. overwegende dat KI-technologieën 
worden beschouwd als wiskundige 
methoden in de zin van het Europees 
Octrooiverdrag;

H. overwegende dat KI-technologieën 
volgens de richtsnoeren voor onderzoek in 
het Europees Octrooibureau zijn 
gebaseerd op computermodellen en 
algoritmes die in wezen worden 
beschouwd als wiskundige methoden in de 
zin van het Europees Octrooiverdrag;

Or. en

Amendement 29
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat KI-technologieën 
worden beschouwd als wiskundige 
methoden in de zin van het Europees 
Octrooiverdrag;

H. overwegende dat KI-technologieën 
worden beschouwd als wiskundige 
methoden in de zin van het Europees 
Octrooiverdrag en derhalve niet vallen 
onder de octrooibescherming;

Or. en

Amendement 30
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat KI-technologieën 
worden beschouwd als wiskundige 
methoden in de zin van het Europees 
Octrooiverdrag;

H. overwegende dat KI- en 
gerelateerde technologieën worden 
beschouwd als wiskundige methoden in de 
zin van het Europees Octrooiverdrag;

Or. en

Amendement 31
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier
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Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat KI-technologieën 
gebaseerd zijn op de creatie en 
inwerkingneming van 
computerprogramma’s, die als dusdanig 
beschermd zijn door het auteursrecht;

I. overwegende dat KI-technologieën 
gebaseerd zijn op de creatie en 
inwerkingneming van 
computerprogramma’s, die als dusdanig 
beschermd zijn door het auteursrecht; 
overwegende dat slechts de uiting van 
computerprogramma’s en niet de ideeën, 
methoden en beginselen die aan enig 
element van een computerprogramma ten 
grondslag liggen onder de huidige regels 
worden beschermd; overwegende dat, 
gezien de beperkte omvang van de 
bescherming van de auteursrechten voor 
computerprogramma’s, ook aandacht 
moet worden besteed aan de bescherming 
die wordt toegekend aan KI-technologieën 
in het kader van het octrooirecht en de 
richtlijn inzake bedrijfsgeheimen;

Or. en

Amendement 32
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat KI-technologieën 
gebaseerd zijn op de creatie en 
inwerkingneming van 
computerprogramma’s, die als dusdanig 
beschermd zijn door het auteursrecht;

I. overwegende dat KI-technologieën 
gebaseerd zijn op de creatie en 
inwerkingneming van 
computerprogramma’s, die als dusdanig 
vallen onder een specifieke regeling voor 
de bescherming van de auteursrechten;

Or. en

Amendement 33
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Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat KI-technologieën 
gebaseerd zijn op de creatie en 
inwerkingneming van 
computerprogramma’s, die als dusdanig 
beschermd zijn door het auteursrecht;

I. overwegende dat KI- en 
gerelateerde technologieën gebaseerd zijn 
op de creatie en inwerkingneming van 
computerprogramma’s, die als dusdanig 
beschermd zijn door het auteursrecht;

Or. en

Amendement 34
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat KI-technologieën, 
in hun hoedanigheid van 
computerprogramma’s, niet kunnen 
worden beschermd door een octrooi, 
behalve in het kader van artikel 52, lid 3, 
van het Europees Octrooiverdrag;

J. overwegende dat hoewel puur 
wiskundige methoden en 
computerprogramma’s niet als zodanig 
kunnen worden geoctrooieerd, zij 
octrooieerbaar zijn in het kader van 
artikel 52, lid 3, van het Europees 
Octrooiverdrag wanneer zij worden 
gebruikt als onderdeel van een KI-systeem 
dat bijdraagt aan het produceren van een 
verder technisch effect;

Or. en

Amendement 35
Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat KI-technologieën, J. overwegende dat KI-technologieën 
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in hun hoedanigheid van 
computerprogramma’s, niet kunnen 
worden beschermd door een octrooi, 
behalve in het kader van artikel 52, lid 3, 
van het Europees Octrooiverdrag;

in het kader van artikel 52, lid 3, van het 
Europees Octrooiverdrag kunnen worden 
beschermd door octrooien, behalve in het 
geval van computerprogramma’s of 
wiskundige methoden die als zodanig 
worden aangemerkt;

Or. en

Amendement 36
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat KI-technologieën, 
in hun hoedanigheid van 
computerprogramma’s, niet kunnen 
worden beschermd door een octrooi, 
behalve in het kader van artikel 52, lid 3, 
van het Europees Octrooiverdrag;

J. overwegende dat KI-technologieën, 
in hun hoedanigheid van 
computerprogramma’s, niet kunnen 
worden beschermd door een octrooi;

Or. en

Amendement 37
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat KI-technologieën, 
in hun hoedanigheid van 
computerprogramma’s, niet kunnen 
worden beschermd door een octrooi, 
behalve in het kader van artikel 52, lid 3, 
van het Europees Octrooiverdrag;

J. overwegende dat KI- en 
gerelateerde technologieën, in hun 
hoedanigheid van computerprogramma’s, 
niet kunnen worden beschermd door een 
octrooi, behalve in het kader van artikel 52, 
lid 3, van het Europees Octrooiverdrag;

Or. en



AM\1205884NL.docx 19/80 PE652.449v01-00

NL

Amendement 38
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat het zelflerende 
vermogen van KI-technologieën altijd een 
bepaald niveau van menselijke interventie 
met zich meebrengt;

Or. en

Amendement 39
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat een toenemend 
aantal KI-gerelateerde octrooien wordt 
verleend;

Or. en

Amendement 40
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de vooruitgang 
van KI vragen oproept over de 
bescherming van innovatie op zich en over 
het inzicht in IER’s van door KI-
technologieën gegenereerde gegevens, die 
industriële of artistieke creaties kunnen 
vormen; overwegende dat het in sommige 
gevallen moeilijk is een onderscheid te 

K. overwegende dat de vooruitgang 
van KI vragen oproept over de 
bescherming van innovatie op zich en over 
het inzicht in IER’s van door KI-
technologieën gegenereerde gegevens, die 
industriële of artistieke creaties kunnen 
vormen; overwegende dat het in dit opzicht 
belangrijk is een onderscheid te maken 
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maken tussen het scheppen met 
ondersteuning van KI en het scheppen 
door KI;

tussen creaties die worden gecreëerd met 
ondersteuning van KI-instrumenten en 
creaties die autonoom door KI worden 
gegenereerd;

Or. en

Amendement 41
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de vooruitgang 
van KI vragen oproept over de 
bescherming van innovatie op zich en over 
het inzicht in IER’s van door KI-
technologieën gegenereerde gegevens, die 
industriële of artistieke creaties kunnen 
vormen; overwegende dat het in sommige 
gevallen moeilijk is een onderscheid te 
maken tussen het scheppen met 
ondersteuning van KI en het scheppen door 
KI;

K. overwegende dat de vooruitgang 
van KI en gerelateerde technologieën 
vragen oproept over de bescherming van 
innovatie op zich en over het inzicht in 
IER’s van door KI- en gerelateerde 
technologieën gegenereerde gegevens, die 
industriële of artistieke creaties kunnen 
vormen; overwegende dat het in sommige 
gevallen moeilijk is een onderscheid te 
maken tussen het scheppen met 
ondersteuning van KI en het scheppen door 
KI;

Or. en

Amendement 42
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de vooruitgang 
van KI vragen oproept over de 
bescherming van innovatie op zich en over 
het inzicht in IER’s van door KI-
technologieën gegenereerde gegevens, die 
industriële of artistieke creaties kunnen 
vormen; overwegende dat het in sommige 

K. overwegende dat de vooruitgang 
van KI vragen oproept over de 
bescherming van innovatie op zich en over 
het inzicht in IER’s van door KI-
technologieën gegenereerde gegevens, die 
van industriële of artistieke aard kunnen 
zijn; overwegende dat het in sommige 
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gevallen moeilijk is een onderscheid te 
maken tussen het scheppen met 
ondersteuning van KI en het scheppen 
door KI;

gevallen moeilijk is een onderscheid te 
maken tussen het scheppen door mensen 
met ondersteuning van KI en door KI 
gegenereerde inhoud;

Or. en

Amendement 43
József Szájer

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de vooruitgang 
van KI vragen oproept over de 
bescherming van innovatie op zich en over 
het inzicht in IER’s van door KI-
technologieën gegenereerde gegevens, die 
industriële of artistieke creaties kunnen 
vormen; overwegende dat het in sommige 
gevallen moeilijk is een onderscheid te 
maken tussen het scheppen met 
ondersteuning van KI en het scheppen door 
KI;

K. overwegende dat de vooruitgang 
van KI vragen oproept over de 
bescherming van innovatie op zich en over 
het inzicht in IER’s van door KI-
technologieën gegenereerde materialen, 
inhoud of gegevens, die industriële of 
artistieke creaties kunnen vormen; 
overwegende dat het in sommige gevallen 
moeilijk is een onderscheid te maken 
tussen het scheppen met ondersteuning van 
KI en het scheppen door KI;

Or. en

Amendement 44
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat door KI 
gegenereerde output, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot synthetische inhoud, 
nieuwe artistieke genres mogelijk kan 
maken en diverse commerciële 
mogelijkheden kan creëren in de creatieve 
industrieën;
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Or. en

Amendement 45
Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat het doel van 
auteursrechten enerzijds het beschermen 
van de economische en morele belangen 
van auteurs is en anderzijds het 
stimuleren van menselijke creaties;

Or. en

Amendement 46
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat KI-technologieën 
sterk afhankelijk zijn van gegevens, en dat 
deze algemene term een waaier aan 
categorieën omvat die een 
gedifferentieerde bescherming en 
gedifferentieerd beleid nodig hebben; 
overwegende dat de ruimere toegang tot 
bepaalde gegevens en databanken in de 
Europese Unie van cruciaal belang zal zijn 
om de ontwikkeling van KI in Europa aan 
te moedigen;

L. overwegende dat KI-technologieën 
sterk afhankelijk zijn van gegevens, en dat 
deze algemene term een waaier aan 
categorieën omvat die een 
gedifferentieerde bescherming en 
gedifferentieerd beleid nodig hebben; 
overwegende dat de ruimere toegang tot 
bepaalde gegevens en databanken in de 
Europese Unie van cruciaal belang zal zijn 
om de ontwikkeling van KI in Europa aan 
te moedigen; overwegende dat specifieke 
regels voor het beheer en de transparantie 
van gegevens die worden gebruikt bij de 
ontwikkeling, toepassing, opleiding en het 
gebruik van KI-technologieën nodig zijn 
om de kwaliteit van de gegevens te 
verbeteren gedurende de volledige 
levenscyclus van een op KI-gebaseerd 
systeem;
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Or. en

Amendement 47
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat KI-technologieën 
sterk afhankelijk zijn van gegevens, en dat 
deze algemene term een waaier aan 
categorieën omvat die een 
gedifferentieerde bescherming en 
gedifferentieerd beleid nodig hebben; 
overwegende dat de ruimere toegang tot 
bepaalde gegevens en databanken in de 
Europese Unie van cruciaal belang zal zijn 
om de ontwikkeling van KI in Europa aan 
te moedigen;

L. overwegende dat KI- en 
gerelateerde technologieën sterk 
afhankelijk zijn van gegevens, en dat deze 
algemene term een waaier aan categorieën 
omvat die een gedifferentieerde 
bescherming en gedifferentieerd beleid 
nodig hebben; overwegende dat de ruimere 
toegang tot bepaalde gegevens en 
databanken in de Europese Unie van 
cruciaal belang zal zijn om de 
ontwikkeling van KI in Europa aan te 
moedigen; overwegende dat het genereren 
van Europese gegevens cruciaal zal zijn 
voor het waarborgen van de 
technologische onafhankelijkheid en het 
concurrentievoordeel en voor het 
bijdragen aan de versterking van de 
veiligheids- en defensiesector;

Or. en

Amendement 48
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat KI-technologieën 
sterk afhankelijk zijn van gegevens, en dat 
deze algemene term een waaier aan 
categorieën omvat die een 
gedifferentieerde bescherming en 
gedifferentieerd beleid nodig hebben; 

L. overwegende dat KI-technologieën 
sterk afhankelijk zijn van reeds bestaande 
inhoud en gegevens, en dat deze algemene 
term een waaier aan categorieën omvat die 
geschikt zijn voor communicatie, 
interpretatie of verwerking en die een 
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overwegende dat de ruimere toegang tot 
bepaalde gegevens en databanken in de 
Europese Unie van cruciaal belang zal zijn 
om de ontwikkeling van KI in Europa aan 
te moedigen;

gedifferentieerde bescherming en 
gedifferentieerd beleid nodig hebben in 
termen van gegevensbeheer; overwegende 
dat de ruimere toegang tot bepaalde 
inhoud, gegevens, metagegevens en 
databanken in de Europese Unie van 
cruciaal belang zal zijn om de 
ontwikkeling van KI in Europa aan te 
moedigen;

Or. en

Amendement 49
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat KI-technologieën 
sterk afhankelijk zijn van gegevens, en dat 
deze algemene term een waaier aan 
categorieën omvat die een 
gedifferentieerde bescherming en 
gedifferentieerd beleid nodig hebben; 
overwegende dat de ruimere toegang tot 
bepaalde gegevens en databanken in de 
Europese Unie van cruciaal belang zal zijn 
om de ontwikkeling van KI in Europa aan 
te moedigen;

L. overwegende dat KI-technologieën 
sterk afhankelijk zijn van gegevens, die 
vaak uit reeds bestaande inhoud worden 
vergaard, en dat deze algemene term een 
waaier aan categorieën omvat die een 
gedifferentieerde bescherming en 
gedifferentieerd beleid nodig hebben; 
overwegende dat de ruimere toegang tot 
bepaalde gegevens en databanken in de 
Europese Unie van cruciaal belang zal zijn 
om de ontwikkeling van KI in Europa aan 
te moedigen en het concurrentievermogen 
van Europese bedrijven op de mondiale 
markten te ondersteunen;

Or. en

Amendement 50
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement
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L. overwegende dat KI-technologieën 
sterk afhankelijk zijn van gegevens, en dat 
deze algemene term een waaier aan 
categorieën omvat die een 
gedifferentieerde bescherming en 
gedifferentieerd beleid nodig hebben; 
overwegende dat de ruimere toegang tot 
bepaalde gegevens en databanken in de 
Europese Unie van cruciaal belang zal zijn 
om de ontwikkeling van KI in Europa aan 
te moedigen;

L. overwegende dat KI-technologieën 
sterk afhankelijk zijn van gegevens, en dat 
deze algemene term een waaier aan 
categorieën omvat die een 
gedifferentieerde bescherming en 
gedifferentieerd beleid nodig hebben; 
overwegende dat de ruimere toegang tot 
bepaalde gegevens en databanken in de 
Europese Unie, met name voor kmo’s en 
startende ondernemingen, van cruciaal 
belang zal zijn om de ontwikkeling van KI 
in Europa aan te moedigen;

Or. it

Amendement 51
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat KI-technologieën 
sterk afhankelijk zijn van gegevens, en dat 
deze algemene term een waaier aan 
categorieën omvat die een 
gedifferentieerde bescherming en 
gedifferentieerd beleid nodig hebben; 
overwegende dat de ruimere toegang tot 
bepaalde gegevens en databanken in de 
Europese Unie van cruciaal belang zal zijn 
om de ontwikkeling van KI in Europa aan 
te moedigen;

L. overwegende dat KI-technologieën 
sterk afhankelijk zijn van gegevens, en dat 
deze algemene term een waaier aan 
categorieën omvat die een 
gedifferentieerde bescherming en 
gedifferentieerd beleid nodig hebben; 
overwegende dat de ruimere, transparante 
en open toegang tot bepaalde niet-
persoonsgebonden gegevens en 
databanken in de Europese Unie van 
cruciaal belang zal zijn om de 
ontwikkeling van KI in Europa aan te 
moedigen;

Or. en

Amendement 52
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Overweging L
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Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat KI-technologieën 
sterk afhankelijk zijn van gegevens, en dat 
deze algemene term een waaier aan 
categorieën omvat die een 
gedifferentieerde bescherming en 
gedifferentieerd beleid nodig hebben; 
overwegende dat de ruimere toegang tot 
bepaalde gegevens en databanken in de 
Europese Unie van cruciaal belang zal zijn 
om de ontwikkeling van KI in Europa aan 
te moedigen;

L. overwegende dat KI-technologieën 
sterk afhankelijk zijn van grote 
hoeveelheden gegevens; overwegende dat 
de ruimere toegang tot bepaalde gegevens 
en databanken in de Europese Unie, 
evenals de interoperabiliteit van gegevens, 
die de “lock in”-effecten beperkt, van 
cruciaal belang zal zijn om te zorgen voor 
eerlijke marktvoorwaarden op de digitale 
eengemaakte markt en om de 
ontwikkeling van KI in Europa aan te 
moedigen;

Or. en

Amendement 53
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat gewaarborgd 
moet worden dat in de wetgeving rekening 
wordt gehouden met de 
multidimensionale aard van kunstmatige 
intelligentie en met name de noodzaak om 
investeringen in KI-systemen te 
stimuleren om de levensvatbaarheid op 
termijn van die systemen te waarborgen;

Or. ro

Amendement 54
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat bij het 
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verzamelen van gegevens, met name 
persoonsgegevens, de grondrechten van 
de burgers moeten worden gerespecteerd 
en de AVG moet worden nageleefd, en dat 
het verzamelen van gegevens op wettige 
wijze en met instemming van de burgers 
moet gebeuren;

Or. fr

Amendement 55
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het Witboek van 
de Europese Commissie over kunstmatige 
intelligentie en een Europese benadering 
op basis van excellentie en vertrouwen, en 
met de Europese datastrategie; benadrukt 
dat de daarin ontwikkelde denkpistes 
waarschijnlijk zullen bijdragen tot de 
ontplooiing van het potentieel van op de 
mens gerichte KI in de EU; merkt echter 
op dat de bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten (IER’s) in de context 
van de ontwikkeling van KI-technologieën 
niet in overweging lijkt te worden 
genomen door de Commissie, ondanks het 
belang van deze rechten en het belang van 
innovatie en creativiteit in de economie 
van de EU;

1. is ingenomen met het Witboek van 
de Europese Commissie over kunstmatige 
intelligentie en een Europese benadering 
op basis van excellentie en vertrouwen, en 
met de Europese datastrategie; benadrukt 
dat de daarin ontwikkelde denkpistes 
waarschijnlijk zullen bijdragen tot de 
ontplooiing van het potentieel van op de 
mens gerichte KI in de EU; merkt echter 
op dat de bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten (IER’s) in de context 
van de ontwikkeling van KI-technologieën 
niet in overweging lijkt te worden 
genomen door de Commissie, ondanks het 
belang van deze rechten en het belang van 
innovatie en creativiteit in de economie 
van de EU; merkt verder op dat andere 
vergelijkbare opkomende technologieën 
niet worden behandeld of dat hiernaar 
nauwelijks wordt verwezen, hoewel deze 
nu al een steeds belangrijkere rol spelen 
en dit ook in de nabije toekomst zullen 
doen; herinnert eraan dat 
samenhangende factoren, d.w.z. het 
creëren van Europese gegevens en het 
gebruik ervan, ook gevolgen zullen 
hebben voor het Europese 
wetgevingskader ten aanzien van de 
intellectuele-eigendomsrechten, die ook 
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een belangrijk aspect bij deze 
overwegingen moeten zijn;

Or. en

Amendement 56
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het Witboek van 
de Europese Commissie over kunstmatige 
intelligentie en een Europese benadering 
op basis van excellentie en vertrouwen, en 
met de Europese datastrategie; benadrukt 
dat de daarin ontwikkelde denkpistes 
waarschijnlijk zullen bijdragen tot de 
ontplooiing van het potentieel van op de 
mens gerichte KI in de EU; merkt echter 
op dat de bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten (IER’s) in de context 
van de ontwikkeling van KI-technologieën 
niet in overweging lijkt te worden 
genomen door de Commissie, ondanks het 
belang van deze rechten en het belang van 
innovatie en creativiteit in de economie 
van de EU;

1. neemt nota van het Witboek van de 
Europese Commissie over kunstmatige 
intelligentie en een Europese benadering 
op basis van excellentie en vertrouwen, en 
met de Europese datastrategie; merkt 
echter op dat de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten (IER’s) in 
de context van de ontwikkeling van KI-
technologieën niet in overweging is 
genomen door de Commissie;

Or. en

Amendement 57
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het Witboek van 
de Europese Commissie over kunstmatige 
intelligentie en een Europese benadering 
op basis van excellentie en vertrouwen, en 

1. neemt kennis van het Witboek van 
de Europese Commissie over kunstmatige 
intelligentie en een Europese benadering 
op basis van excellentie en vertrouwen, en 
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met de Europese datastrategie; benadrukt 
dat de daarin ontwikkelde denkpistes 
waarschijnlijk zullen bijdragen tot de 
ontplooiing van het potentieel van op de 
mens gerichte KI in de EU; merkt echter 
op dat de bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten (IER’s) in de context 
van de ontwikkeling van KI-technologieën 
niet in overweging lijkt te worden 
genomen door de Commissie, ondanks het 
belang van deze rechten en het belang van 
innovatie en creativiteit in de economie 
van de EU;

van de Europese datastrategie; is van 
mening dat de daarin ontwikkelde 
denkpistes een startpunt zijn voor de 
ontplooiing van het potentieel van op de 
mens gerichte KI in de EU; merkt echter 
op dat de bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten (IER’s) in de context 
van de ontwikkeling van KI-technologieën 
niet in overweging lijkt te worden 
genomen door de Commissie, ondanks het 
belang van deze rechten en het belang van 
innovatie en creativiteit in de economie 
van de EU;

Or. it

Amendement 58
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het Witboek van 
de Europese Commissie over kunstmatige 
intelligentie en een Europese benadering 
op basis van excellentie en vertrouwen, en 
met de Europese datastrategie; benadrukt 
dat de daarin ontwikkelde denkpistes 
waarschijnlijk zullen bijdragen tot de 
ontplooiing van het potentieel van op de 
mens gerichte KI in de EU; merkt echter 
op dat de bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten (IER’s) in de context 
van de ontwikkeling van KI-technologieën 
niet in overweging lijkt te worden 
genomen door de Commissie, ondanks het 
belang van deze rechten en het belang van 
innovatie en creativiteit in de economie 
van de EU;

1. is ingenomen met het Witboek van 
de Europese Commissie over kunstmatige 
intelligentie en een Europese benadering 
op basis van excellentie en vertrouwen, en 
met de Europese datastrategie; benadrukt 
dat de daarin ontwikkelde denkpistes 
waarschijnlijk zullen bijdragen tot de 
ontplooiing van het potentieel van op de 
mens gerichte KI in de EU; merkt echter 
op dat de bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten (IER’s) in de context 
van de ontwikkeling van KI-technologieën 
niet in overweging is genomen door de 
Commissie, ondanks het grote belang van 
deze rechten en het belang van innovatie en 
creativiteit in de economie van de EU;

Or. en

Amendement 59
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Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst op het belang van het creëren 
van een operationeel en volledig 
geharmoniseerd regelgevingskader op het 
gebied van KI-technologieën; stelt voor 
een dergelijk kader vast te stellen in de 
vorm van een verordening, in plaats van 
een richtlijn, teneinde versnippering van 
de Europese digitale eengemaakte markt 
te voorkomen en de innovatie te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 60
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. verzoekt om de uitvoering van een 
beoordeling met betrekking tot de 
bescherming van de IER’s in het kader 
van de ontwikkeling van KI-technologieën 
teneinde de evalueren of aanpassingen 
nodig zijn en ervoor te zorgen dat het 
huidige wetgevingskader geschikt is om 
investeringen te bevorderen, 
mogelijkheden voor Europese bedrijven 
en startende ondernemingen te creëren en 
de ontwikkeling en het gebruik van KI in 
Europa te stimuleren;

Or. en

Amendement 61
Patrick Breyer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat voor de ontwikkeling 
en toepassing van KI-technologieën en 
voor de groei van de mondiale data-
economie belangrijke technische, sociale, 
economische, ethische en juridische 
kwesties moeten worden aangepakt op 
verschillende beleidsterreinen, waaronder 
dat van IER’s;

2. benadrukt dat voor de ontwikkeling 
en toepassing van KI-technologieën en 
voor de groei van de mondiale data-
economie belangrijke technische, sociale, 
economische, ethische en juridische 
kwesties moeten worden aangepakt op 
verschillende beleidsterreinen, waaronder 
dat van IER’s en de impact ervan op de 
laatstgenoemde beleidsterreinen; 
benadrukt dat onnodige belemmeringen 
voor de ontwikkeling en het gebruik van 
KI-technologieën moeten worden 
weggenomen om hun potentieel te 
ontsluiten;

Or. en

Amendement 62
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat voor de ontwikkeling 
en toepassing van KI-technologieën en 
voor de groei van de mondiale data-
economie belangrijke technische, sociale, 
economische, ethische en juridische 
kwesties moeten worden aangepakt op 
verschillende beleidsterreinen, waaronder 
dat van IER’s;

2. benadrukt dat voor de ontwikkeling 
en toepassing van KI-technologieën en 
voor de groei van de mondiale data-
economie belangrijke technische, sociale, 
economische, ethische en juridische 
kwesties moeten worden aangepakt op 
verschillende beleidsterreinen, waaronder 
dat van IER’s; onderstreept dat 
beleidskeuzes in deze context flexibel 
moeten zijn, zodat zij de groei of innovatie 
van de zich ontwikkelende 
gegevenseconomie van de Unie niet 
belemmeren;

Or. en
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Amendement 63
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van de 
bescherming van IER’s in verband met KI-
technologieën, teneinde voor 
rechtszekerheid en vertrouwen te zorgen en 
aldus investeringen in deze technologieën 
aan te moedigen; is van mening dat de EU 
een voortrekker kan zijn bij de 
totstandbrenging van KI-technologieën 
indien zij een operationeel 
regelgevingskader vaststelt dat regelmatig 
wordt beoordeeld in het licht van 
technologische ontwikkelingen, en voor 
een proactief overheidsbeleid zorgt, met 
name op het gebied van 
opleidingsprogramma’s en financiële steun 
voor onderzoek;

3. benadrukt het belang van de 
bescherming van IER’s in verband met KI-
technologieën en het multidimensionale 
karakter ervan, teneinde voor 
rechtszekerheid en vertrouwen te zorgen en 
aldus investeringen in deze technologieën 
aan te moedigen; is van mening dat de EU 
haar doelstelling om een voortrekker te 
worden bij de totstandbrenging van KI-
technologieën kan verwezenlijken indien 
zij een operationeel regelgevingskader 
vaststelt dat regelmatig wordt beoordeeld 
in het licht van technologische 
ontwikkelingen, en voor een proactief 
overheidsbeleid zorgt, met name op het 
gebied van opleidingsprogramma’s en 
financiële steun voor onderzoek; herhaalt 
in dit verband de noodzaak om voldoende 
ruimte te creëren voor de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën, producten of 
diensten;

Or. ro

Amendement 64
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van de 
bescherming van IER’s in verband met KI-
technologieën, teneinde voor 
rechtszekerheid en vertrouwen te zorgen en 
aldus investeringen in deze technologieën 

3. benadrukt het belang van de 
bescherming van IER’s in verband met KI-
technologieën, teneinde voor 
rechtszekerheid en vertrouwen te zorgen en 
aldus investeringen in deze technologieën 
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aan te moedigen; is van mening dat de EU 
een voortrekker kan zijn bij de 
totstandbrenging van KI-technologieën 
indien zij een operationeel 
regelgevingskader vaststelt dat regelmatig 
wordt beoordeeld in het licht van 
technologische ontwikkelingen, en voor 
een proactief overheidsbeleid zorgt, met 
name op het gebied van 
opleidingsprogramma’s en financiële steun 
voor onderzoek;

aan te moedigen; is van mening dat de EU 
een voortrekker kan zijn bij de 
totstandbrenging van KI-technologieën 
indien zij een operationeel 
regelgevingskader vaststelt, haar 
industriële capaciteiten versterkt, een rol 
speelt in de publiek-private samenwerking 
in de sector en een financieel model 
aanneemt dat de knapste koppen op het 
gebied van KI aantrekt en behoudt, die 
regelmatig worden beoordeeld in het licht 
van technologische ontwikkelingen, en 
voor een proactief overheidsbeleid zorgt, 
met name op het gebied van 
opleidingsprogramma’s en financiële steun 
voor onderzoek;

Or. en

Amendement 65
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van de 
bescherming van IER’s in verband met KI-
technologieën, teneinde voor 
rechtszekerheid en vertrouwen te zorgen en 
aldus investeringen in deze technologieën 
aan te moedigen; is van mening dat de EU 
een voortrekker kan zijn bij de 
totstandbrenging van KI-technologieën 
indien zij een operationeel 
regelgevingskader vaststelt dat regelmatig 
wordt beoordeeld in het licht van 
technologische ontwikkelingen, en voor 
een proactief overheidsbeleid zorgt, met 
name op het gebied van 
opleidingsprogramma’s en financiële steun 
voor onderzoek;

3. benadrukt het grote belang van de 
bescherming van IER’s in verband met KI-
technologieën, teneinde een hoog niveau 
van bescherming van IER’s te 
waarborgen om voor rechtszekerheid en 
vertrouwen te zorgen en aldus 
investeringen in deze technologieën aan te 
moedigen; is van mening dat de EU, gezien 
de beperkte regelgeving op nationaal 
niveau, de mogelijkheid heeft om de 
voortrekker te zijn bij de totstandbrenging 
van KI-technologieën indien zij een 
operationeel regelgevingskader vaststelt 
dat regelmatig wordt beoordeeld in het 
licht van technologische ontwikkelingen, 
en voor een proactief overheidsbeleid 
zorgt, met name op het gebied van 
opleidingsprogramma’s en financiële steun 
voor onderzoek;
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Or. en

Amendement 66
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van de 
bescherming van IER’s in verband met KI-
technologieën, teneinde voor 
rechtszekerheid en vertrouwen te zorgen en 
aldus investeringen in deze technologieën 
aan te moedigen; is van mening dat de EU 
een voortrekker kan zijn bij de 
totstandbrenging van KI-technologieën 
indien zij een operationeel 
regelgevingskader vaststelt dat regelmatig 
wordt beoordeeld in het licht van 
technologische ontwikkelingen, en voor 
een proactief overheidsbeleid zorgt, met 
name op het gebied van 
opleidingsprogramma’s en financiële steun 
voor onderzoek;

3. benadrukt het belang van een 
evenwichtige bescherming van IER’s in 
verband met KI-technologieën, teneinde 
voor rechtszekerheid en vertrouwen te 
zorgen en aldus investeringen in deze 
technologieën, maar ook het gebruik van 
deze technologieën door consumenten, 
aan te moedigen; is van mening dat de EU 
een voortrekker kan zijn bij de 
totstandbrenging van KI-technologieën 
indien zij een operationeel 
regelgevingskader vaststelt dat regelmatig 
wordt beoordeeld in het licht van 
technologische ontwikkelingen, en voor 
een proactief overheidsbeleid zorgt, met 
name op het gebied van 
opleidingsprogramma’s en financiële steun 
voor onderzoek;

Or. en

Amendement 67
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van de 
bescherming van IER’s in verband met KI-
technologieën, teneinde voor 
rechtszekerheid en vertrouwen te zorgen en 
aldus investeringen in deze technologieën 
aan te moedigen; is van mening dat de EU 

3. benadrukt het belang van de 
bescherming van IER’s in verband met KI-
technologieën, teneinde voor 
rechtszekerheid en vertrouwen te zorgen en 
aldus investeringen in deze technologieën 
aan te moedigen, met name voor kmo’s en 
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een voortrekker kan zijn bij de 
totstandbrenging van KI-technologieën 
indien zij een operationeel 
regelgevingskader vaststelt dat regelmatig 
wordt beoordeeld in het licht van 
technologische ontwikkelingen, en voor 
een proactief overheidsbeleid zorgt, met 
name op het gebied van 
opleidingsprogramma’s en financiële steun 
voor onderzoek;

startende ondernemingen; is van mening 
dat de EU een voortrekker kan zijn bij de 
totstandbrenging van KI-technologieën 
indien zij een operationeel 
regelgevingskader vaststelt dat regelmatig 
wordt beoordeeld in het licht van 
technologische ontwikkelingen, en voor 
een proactief overheidsbeleid zorgt, met 
name op het gebied van 
opleidingsprogramma’s en financiële steun 
voor onderzoek;

Or. it

Amendement 68
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat het creëren van een 
omgeving die bevorderlijk is voor de 
creativiteit en innovatie door het gebruik 
van KI-technologieën door ontwerpers 
aan te moedigen niet ten koste mag gaan 
van de belangen van menselijke 
ontwerpers wier auteursrechtelijk 
beschermde werken kunnen worden 
gebruikt bij de ontwikkeling, toepassing, 
opleiding en het gebruik van op KI 
gebaseerde systemen; beveelt aan de 
inspanningen ter stimulering van het 
gebruik van KI-technologieën te beperken 
tot die technologieën die in 
overeenstemming zijn met de ethische 
beginselen en het relevante 
regelgevingskader van de Unie die ten 
grondslag liggen aan de ontwikkeling, de 
toepassing en het gebruik van KI;

Or. en

Amendement 69
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Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat aan 
overheidsfinanciering voor innovaties op 
het gebied van KI die bijdragen tot het 
algemeen belang tegenprestaties moeten 
zijn verbonden,
en dat deze tegenprestaties met name de 
vorm kunnen aannemen van een 
gemakkelijkere toegang tot en een 
betaalbare prijs voor de innovatie;

Or. fr

Amendement 70
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. bevestigt tegelijkertijd het belang 
van het de uitwisseling van gegevens en 
de toegang tot gegevens, evenals van open 
normen en openbrontechnologie, en 
verzoekt om een benadering van IER’s die 
investeringen bevordert en de innovatie 
stimuleert;

Or. en

Amendement 71
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement
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4. is eveneens van mening dat de Unie 
de verschillende dimensies van KI moet 
integreren aan de hand van een 
technologisch neutrale en voldoende 
flexibele definitie, die ook van toepassing 
blijft op toekomstige technologische 
ontwikkelingen;

4. is eveneens van mening dat de Unie 
de verschillende dimensies van KI moet 
integreren aan de hand van een 
technologisch neutrale en voldoende 
flexibele definitie, die ook van toepassing 
blijft op toekomstige technologische 
ontwikkelingen; is van mening dat 
nagedacht moet blijven worden over 
interacties tussen KI en intellectuele-
eigendomsrechten, vanuit het standpunt 
van zowel diensten voor intellectuele 
eigendom als gebruikers;

Or. ro

Amendement 72
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is eveneens van mening dat de Unie 
de verschillende dimensies van KI moet 
integreren aan de hand van een 
technologisch neutrale en voldoende 
flexibele definitie, die ook van toepassing 
blijft op toekomstige technologische 
ontwikkelingen;

4. is eveneens van mening dat de Unie 
de verschillende dimensies van KI moet 
integreren aan de hand van technologisch 
neutrale en voldoende flexibele definities, 
die ook van toepassing blijven op 
toekomstige technologische 
ontwikkelingen en later gebruik;

Or. en

Amendement 73
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat de uitvoering en 
handhaving van het voorgestelde nieuwe 
kader voor betrouwbare en ethische KI 
vereist dat de bevoegde autoriteiten 
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toegang hebben tot de code en gegevens 
en, in het geval van bepaalde risicovolle 
technologieën, zoals toepassingen die 
door overheden voor burgers worden 
gebruikt, dat het publiek toegang heeft tot 
de code en gegevens; is van mening dat 
IER’s een dergelijke toegang niet mogen 
belemmeren;

Or. en

Amendement 74
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop de bepalingen 
betreffende de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten in 
overeenstemming moeten zijn met de 
eisen inzake algoritmische transparantie 
(met name in geval van KI met een hoog 
risico) en tegelijkertijd de bescherming 
van handelsgeheimen moet waarborgen;

Or. ro

Amendement 75
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om de gevolgen van 
KI-technologieën voor de IER’s te 
beoordelen per sector en per type; is van 
mening dat bij een dergelijke benadering 
rekening moet worden gehouden met het 
niveau van menselijke tussenkomst, de 
meer of minder grote rol van de gebruikte 

5. beveelt aan om de gevolgen van 
KI-technologieën voor de IER’s te 
beoordelen per sector en per type; is van 
mening dat bij een dergelijke benadering 
rekening moet worden gehouden met het 
niveau van menselijke tussenkomst, de 
meer of minder grote rol van de gebruikte 
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gegevens en de mogelijke invloed van 
andere factoren, zoals het economische 
evenwicht tussen en binnen sectoren;

gegevens en de mogelijke invloed van 
andere factoren, zoals het economische 
evenwicht tussen en binnen sectoren; 
herinnert eraan dat de benadering moet 
zorgen voor het juiste evenwicht tussen de 
noodzaak om investeringen van middelen 
en inspanningen te beschermen en de 
noodzaak om de creatie en uitwisseling te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 76
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om de gevolgen van 
KI-technologieën voor de IER’s te 
beoordelen per sector en per type; is van 
mening dat bij een dergelijke benadering 
rekening moet worden gehouden met het 
niveau van menselijke tussenkomst, de 
meer of minder grote rol van de gebruikte 
gegevens en de mogelijke invloed van 
andere factoren, zoals het economische 
evenwicht tussen en binnen sectoren;

5. beveelt aan om de gevolgen van 
KI-technologieën voor de IER’s te 
beoordelen per sector en per type; is van 
mening dat bij een dergelijke benadering 
rekening moet worden gehouden met het 
niveau van menselijke tussenkomst, de 
meer of minder grote rol van de gebruikte 
gegevens en de mogelijke invloed van 
andere factoren, zoals het economische 
evenwicht tussen en binnen sectoren; is 
van oordeel dat meer diepgaand 
onderzoek nodig is om de menselijke 
input met betrekking tot de algoritmische 
gegevens van KI te evalueren;

Or. ro

Amendement 77
Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement
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5. beveelt aan om de gevolgen van 
KI-technologieën voor de IER’s te 
beoordelen per sector en per type; is van 
mening dat bij een dergelijke benadering 
rekening moet worden gehouden met het 
niveau van menselijke tussenkomst, de 
meer of minder grote rol van de gebruikte 
gegevens en de mogelijke invloed van 
andere factoren, zoals het economische 
evenwicht tussen en binnen sectoren;

5. beveelt aan om de gevolgen van 
KI-technologieën voor de IER’s te 
beoordelen per sector en per type; is van 
mening dat bij een dergelijke benadering 
bijvoorbeeld rekening moet worden 
gehouden met het niveau van menselijke 
tussenkomst, de autonomie van de KI en 
de meer of minder grote rol en de 
oorsprong van de gebruikte gegevens en 
de mogelijke invloed van andere factoren, 
zoals het economische evenwicht tussen en 
binnen sectoren;

Or. en

Amendement 78
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om de gevolgen van 
KI-technologieën voor de IER’s te 
beoordelen per sector en per type; is van 
mening dat bij een dergelijke benadering 
rekening moet worden gehouden met het 
niveau van menselijke tussenkomst, de 
meer of minder grote rol van de gebruikte 
gegevens en de mogelijke invloed van 
andere factoren, zoals het economische 
evenwicht tussen en binnen sectoren;

5. beveelt aan om de gevolgen van 
KI-technologieën voor de IER’s te 
beoordelen per sector en per type; is van 
mening dat bij een dergelijke benadering 
rekening moet worden gehouden met het 
niveau van menselijke tussenkomst, de 
autonomie van KI, de meer of minder 
grote rol en oorsprong van de gebruikte 
gegevens of, in het geval van 
auteursrechten, de beschermde werken en 
materie die worden gebruikt, en de 
mogelijke invloed van andere factoren;

Or. en

Amendement 79
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om de gevolgen van 
KI-technologieën voor de IER’s te 
beoordelen per sector en per type; is van 
mening dat bij een dergelijke benadering 
rekening moet worden gehouden met het 
niveau van menselijke tussenkomst, de 
meer of minder grote rol van de gebruikte 
gegevens en de mogelijke invloed van 
andere factoren, zoals het economische 
evenwicht tussen en binnen sectoren;

5. beveelt aan om de gevolgen van 
KI-technologieën voor de IER’s te 
beoordelen per sector en per type; is van 
mening dat bij een dergelijke benadering 
rekening moet worden gehouden met het 
niveau van menselijke tussenkomst, de 
meer of minder grote rol van de gebruikte 
gegevens en de mogelijke invloed van 
andere factoren, zoals het economische en 
sociale evenwicht tussen en binnen 
sectoren;

Or. en

Amendement 80
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stelt voor om met name de impact 
en de gevolgen van KI-technologieën te 
beoordelen in het kader van het huidige 
systeem van octrooiwetgeving, merk- en 
modellenbescherming, auteursrechten en 
naburige rechten, en onder meer de 
toepasbaarheid te evalueren van de 
rechtsbescherming van databanken en 
computerprogramma’s en de bescherming 
van niet openbaar gemaakte knowhow en 
bedrijfsinformatie (‘bedrijfsgeheimen’) 
tegen het onrechtmatig verkrijgen, 
gebruiken en openbaar maken daarvan; 
bevestigt voorts dat er moet worden 
nagegaan of het aangewezen is het 
contractenrecht en de mededingingsregels 
te versterken, met als doel een omvattender 
juridisch kader tot stand te brengen voor de 
economische sectoren die betrokken zijn 
bij KI;

6. stelt voor om hierbij met name de 
impact en de gevolgen van KI-
technologieën te beoordelen in het kader 
van het huidige systeem van 
octrooiwetgeving, merk- en 
modellenbescherming, auteursrechten en 
naburige rechten, en onder meer de 
toepasbaarheid te evalueren van de 
rechtsbescherming van databanken en 
computerprogramma’s en de bescherming 
van niet openbaar gemaakte knowhow en 
bedrijfsinformatie (‘bedrijfsgeheimen’) 
tegen het onrechtmatig verkrijgen, 
gebruiken en openbaar maken daarvan; 
erkent het potentieel van KI-
technologieën voor het verbeteren van de 
handhaving van IER’s, ondanks de 
noodzaak van menselijke verificatie en 
evaluatie, met name waar dit juridische 
consequenties betreft; bevestigt voorts dat 
er moet worden nagegaan of het 
aangewezen is het contractenrecht en de 
mededingingsregels te beschouwen als 
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aanvulling, met als doel een omvattender 
juridisch kader tot stand te brengen voor de 
economische sectoren die betrokken zijn 
bij KI;

Or. en

Amendement 81
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stelt voor om met name de impact 
en de gevolgen van KI-technologieën te 
beoordelen in het kader van het huidige 
systeem van octrooiwetgeving, merk- en 
modellenbescherming, auteursrechten en 
naburige rechten, en onder meer de 
toepasbaarheid te evalueren van de 
rechtsbescherming van databanken en 
computerprogramma’s en de bescherming 
van niet openbaar gemaakte knowhow en 
bedrijfsinformatie (‘bedrijfsgeheimen’) 
tegen het onrechtmatig verkrijgen, 
gebruiken en openbaar maken daarvan; 
bevestigt voorts dat er moet worden 
nagegaan of het aangewezen is het 
contractenrecht en de mededingingsregels 
te versterken, met als doel een omvattender 
juridisch kader tot stand te brengen voor de 
economische sectoren die betrokken zijn 
bij KI;

6. stelt dat met name de impact en de 
gevolgen van KI-technologieën moeten 
worden beoordeeld in het kader van het 
huidige systeem van octrooiwetgeving, 
merk- en modellenbescherming, 
auteursrechten en naburige rechten, en 
onder meer de toepasbaarheid moet 
worden geëvalueerd van de 
rechtsbescherming van databanken en 
computerprogramma’s en de bescherming 
van niet openbaar gemaakte knowhow en 
bedrijfsinformatie (‘bedrijfsgeheimen’) 
tegen het onrechtmatig verkrijgen, 
gebruiken en openbaar maken daarvan; 
bevestigt voorts dat er moet worden 
nagegaan of de mededingingsregels 
moeten worden aangepast, met als doel 
marktfalen of misbruik in de digitale 
economie aan te pakken en een 
omvattender juridisch kader tot stand te 
brengen voor de economische sectoren die 
betrokken zijn bij KI en zo Europese 
bedrijven in staat te stellen zich uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 82
Patrick Breyer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stelt voor om met name de impact 
en de gevolgen van KI-technologieën te 
beoordelen in het kader van het huidige 
systeem van octrooiwetgeving, merk- en 
modellenbescherming, auteursrechten en 
naburige rechten, en onder meer de 
toepasbaarheid te evalueren van de 
rechtsbescherming van databanken en 
computerprogramma’s en de bescherming 
van niet openbaar gemaakte knowhow en 
bedrijfsinformatie (‘bedrijfsgeheimen’) 
tegen het onrechtmatig verkrijgen, 
gebruiken en openbaar maken daarvan; 
bevestigt voorts dat er moet worden 
nagegaan of het aangewezen is het 
contractenrecht en de mededingingsregels 
te versterken, met als doel een omvattender 
juridisch kader tot stand te brengen voor de 
economische sectoren die betrokken zijn 
bij KI;

6. stelt voor om met name de impact 
en de gevolgen van KI-technologieën te 
beoordelen in het kader van het huidige 
systeem van octrooiwetgeving, merk- en 
modellenbescherming, auteursrechten en 
naburige rechten, en onder meer de 
toepasbaarheid te evalueren van de 
rechtsbescherming van databanken en 
computerprogramma’s en de bescherming 
van niet openbaar gemaakte knowhow en 
bedrijfsinformatie (‘bedrijfsgeheimen’) 
tegen het onrechtmatig verkrijgen, 
gebruiken en openbaar maken daarvan; 
bevestigt voorts dat er moet worden 
nagegaan of het aangewezen is het 
contractenrecht en de mededingingsregels 
bij te werken, met als doel een 
omvattender juridisch kader tot stand te 
brengen voor de economische sectoren die 
betrokken zijn bij KI, evenals voor andere 
belanghebbenden, onder wie burgers en 
consumenten;

Or. en

Amendement 83
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stelt voor om met name de impact 
en de gevolgen van KI-technologieën te 
beoordelen in het kader van het huidige 
systeem van octrooiwetgeving, merk- en 
modellenbescherming, auteursrechten en 
naburige rechten, en onder meer de 
toepasbaarheid te evalueren van de 
rechtsbescherming van databanken en 
computerprogramma’s en de bescherming 

6. stelt voor om met name de impact 
en de gevolgen van KI-technologieën te 
beoordelen in het kader van het huidige 
systeem van octrooiwetgeving, merk- en 
modellenbescherming, auteursrechten en 
naburige rechten; benadrukt echter dat de 
bescherming van de intellectuele 
eigendom en bedrijfsgeheimen altijd 
verenigbaar moet zijn met andere 
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van niet openbaar gemaakte knowhow en 
bedrijfsinformatie (‘bedrijfsgeheimen’) 
tegen het onrechtmatig verkrijgen, 
gebruiken en openbaar maken daarvan; 
bevestigt voorts dat er moet worden 
nagegaan of het aangewezen is het 
contractenrecht en de mededingingsregels 
te versterken, met als doel een omvattender 
juridisch kader tot stand te brengen voor de 
economische sectoren die betrokken zijn 
bij KI;

grondrechten en fundamentele vrijheden; 
bevestigt voorts dat er moet worden 
nagegaan of het aangewezen is het 
contractenrecht en de mededingingsregels 
te versterken, met als doel een omvattender 
juridisch kader tot stand te brengen voor de 
economische sectoren die betrokken zijn 
bij KI;

Or. en

Amendement 84
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stelt voor om met name de impact 
en de gevolgen van KI-technologieën te 
beoordelen in het kader van het huidige 
systeem van octrooiwetgeving, merk- en 
modellenbescherming, auteursrechten en 
naburige rechten, en onder meer de 
toepasbaarheid te evalueren van de 
rechtsbescherming van databanken en 
computerprogramma’s en de bescherming 
van niet openbaar gemaakte knowhow en 
bedrijfsinformatie (‘bedrijfsgeheimen’) 
tegen het onrechtmatig verkrijgen, 
gebruiken en openbaar maken daarvan; 
bevestigt voorts dat er moet worden 
nagegaan of het aangewezen is het 
contractenrecht en de mededingingsregels 
te versterken, met als doel een omvattender 
juridisch kader tot stand te brengen voor de 
economische sectoren die betrokken zijn 
bij KI;

6. stelt voor om met name de impact 
en de gevolgen van KI- en gerelateerde 
technologieën te beoordelen in het kader 
van het huidige systeem van 
octrooiwetgeving, merk- en 
modellenbescherming, auteursrechten en 
naburige rechten, en onder meer de 
toepasbaarheid te evalueren van de 
rechtsbescherming van databanken en 
computerprogramma’s en de bescherming 
van niet openbaar gemaakte knowhow en 
bedrijfsinformatie (‘bedrijfsgeheimen’) 
tegen het onrechtmatig verkrijgen, 
gebruiken en openbaar maken daarvan; 
bevestigt voorts dat er moet worden 
nagegaan of het aangewezen is het 
contractenrecht en de mededingingsregels 
te versterken, met als doel een omvattender 
juridisch kader tot stand te brengen voor de 
economische sectoren die betrokken zijn 
bij KI;

Or. en
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Amendement 85
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herinnert eraan dat de invoering 
van een nieuw “recht sui generis” volgens 
de eerste evaluatie van Richtlijn 96/9/EG 
betreffende de rechtsbescherming van 
databanken1 bis heeft geleid tot een afname 
van de productie van in Europa 
ontwikkelde databanken; dringt er 
derhalve bij de Commissie op aan 
Richtlijn 96/9/EG in te trekken;
_________________
1 bis Evaluatie van de Commissie van 
12 december 2005 
(https://ec.europa.eu/newsroom/dae/docu
ment.cfm?doc_id=57136).

Or. en

Amendement 86
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert eraan dat mathematische 
methoden niet octrooieerbaar zijn, tenzij 
het gaat om uitvindingen van technische 
aard die dan wel octrooieerbaar zijn, op 
voorwaarde dat de toepasselijke criteria 
met betrekking tot uitvindingen in acht 
worden genomen; herinnert eraan dat 
indien een vordering betrekking heeft op 
een methode waarbij gebruik wordt 
gemaakt van technische middelen, of op 
een toestel, het onderwerp van deze 
vordering globaal beschouwd van 
technische aard is en bijgevolg 

7. herinnert eraan dat mathematische 
methoden niet octrooieerbaar zijn, tenzij 
het gaat om uitvindingen van technische 
aard die dan wel octrooieerbaar zijn, op 
voorwaarde dat de toepasselijke criteria 
met betrekking tot uitvindingen in acht 
worden genomen; herinnert eraan dat 
indien een vordering betrekking heeft op 
een methode waarbij gebruik wordt 
gemaakt van technische middelen, of op 
een toestel, het onderwerp van deze 
vordering globaal beschouwd van 
technische aard is en bijgevolg 
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octrooieerbaar kan zijn; merkt dan ook op 
dat innovaties op het gebied van KI 
octrooieerbaar zijn als aan de criteria met 
betrekking tot uitvindingen is voldaan;

octrooieerbaar kan zijn; merkt dan ook op 
dat innovaties op het gebied van KI 
octrooieerbaar zijn als aan de criteria met 
betrekking tot uitvindingen is voldaan; 
onderstreept in dit verband de rol van de 
octrooibescherming bij het stimuleren van 
nieuwe uitvindingen en het bevorderen 
van de verspreiding hiervan;

Or. en

Amendement 87
Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert eraan dat mathematische 
methoden niet octrooieerbaar zijn, tenzij 
het gaat om uitvindingen van technische 
aard die dan wel octrooieerbaar zijn, op 
voorwaarde dat de toepasselijke criteria 
met betrekking tot uitvindingen in acht 
worden genomen; herinnert eraan dat 
indien een vordering betrekking heeft op 
een methode waarbij gebruik wordt 
gemaakt van technische middelen, of op 
een toestel, het onderwerp van deze 
vordering globaal beschouwd van 
technische aard is en bijgevolg 
octrooieerbaar kan zijn; merkt dan ook op 
dat innovaties op het gebied van KI 
octrooieerbaar zijn als aan de criteria met 
betrekking tot uitvindingen is voldaan;

7. herinnert eraan dat mathematische 
methoden niet octrooieerbaar zijn, tenzij zij 
worden gebruikt voor technische 
doeleinden in de context van technische 
uitvindingen die dan wel octrooieerbaar 
zijn, op voorwaarde dat de toepasselijke 
criteria met betrekking tot uitvindingen in 
acht worden genomen; herinnert eraan dat 
indien een vordering betrekking heeft op 
een methode waarbij gebruik wordt 
gemaakt van technische middelen, of op 
een toestel, het onderwerp van deze 
vordering globaal beschouwd van 
technische aard is en bijgevolg 
octrooieerbaar kan zijn; merkt dan ook op 
dat innovaties op het gebied van KI 
octrooieerbaar zijn als aan de criteria met 
betrekking tot uitvindingen is voldaan;

Or. en

Amendement 88
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert eraan dat mathematische 
methoden niet octrooieerbaar zijn, tenzij 
het gaat om uitvindingen van technische 
aard die dan wel octrooieerbaar zijn, op 
voorwaarde dat de toepasselijke criteria 
met betrekking tot uitvindingen in acht 
worden genomen; herinnert eraan dat 
indien een vordering betrekking heeft op 
een methode waarbij gebruik wordt 
gemaakt van technische middelen, of op 
een toestel, het onderwerp van deze 
vordering globaal beschouwd van 
technische aard is en bijgevolg 
octrooieerbaar kan zijn; merkt dan ook op 
dat innovaties op het gebied van KI 
octrooieerbaar zijn als aan de criteria met 
betrekking tot uitvindingen is voldaan;

7. herinnert eraan dat innovaties op 
het gebied van KI octrooieerbaar zijn als 
aan de criteria met betrekking tot 
technische uitvindingen is voldaan; wijst 
erop dat mathematische methoden als 
zodanig niet octrooieerbaar zijn en dat zij, 
als zij uitvindingen van technische aard 
zijn octrooieerbaar zijn, op voorwaarde dat 
de toepasselijke criteria met betrekking tot 
uitvindingen in acht worden genomen; 
herinnert eraan dat indien een vordering 
betrekking heeft op een methode waarbij 
gebruik wordt gemaakt van technische 
middelen, of op een toestel, het onderwerp 
van deze vordering globaal beschouwd in 
feite van technische aard is en bijgevolg 
octrooieerbaar kan zijn;

Or. en

Amendement 89
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert eraan dat mathematische 
methoden niet octrooieerbaar zijn, tenzij 
het gaat om uitvindingen van technische 
aard die dan wel octrooieerbaar zijn, op 
voorwaarde dat de toepasselijke criteria 
met betrekking tot uitvindingen in acht 
worden genomen; herinnert eraan dat 
indien een vordering betrekking heeft op 
een methode waarbij gebruik wordt 
gemaakt van technische middelen, of op 
een toestel, het onderwerp van deze 
vordering globaal beschouwd van 
technische aard is en bijgevolg 
octrooieerbaar kan zijn; merkt dan ook op 
dat innovaties op het gebied van KI 
octrooieerbaar zijn als aan de criteria met 

7. herinnert eraan dat mathematische 
methoden niet octrooieerbaar zijn, tenzij 
het gaat om uitvindingen van technische 
aard die dan wel octrooieerbaar zijn, op 
voorwaarde dat de toepasselijke criteria 
met betrekking tot uitvindingen in acht 
worden genomen; herinnert eraan dat 
indien een vordering betrekking heeft op 
een methode waarbij gebruik wordt 
gemaakt van technische middelen, of op 
een toestel, het onderwerp van deze 
vordering globaal beschouwd van 
technische aard is en bijgevolg 
octrooieerbaar kan zijn; merkt dan ook op 
dat innovaties op het gebied van KI alleen 
octrooieerbaar zijn als aan de criteria met 
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betrekking tot uitvindingen is voldaan; betrekking tot uitvindingen is voldaan;

Or. en

Amendement 90
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat octrooibescherming 
kan worden verleend op voorwaarde dat de 
uitvinding nieuw en niet voor de hand 
liggend is en uitvinderswerkzaamheid 
omvat; merkt voorts op dat het 
octrooirecht uitgaat van een volledige 
beschrijving van de onderliggende 
technologie, hetgeen voor bepaalde KI-
technologieën moeilijkheden kan 
opleveren gezien de complexiteit van de 
achterliggende redenering; benadrukt 
eveneens dat reverse engineering een 
uitzondering vormt op bedrijfsgeheimen, 
hetgeen bij de ontwikkeling van KI-
technologieën problemen kan opleveren 
op het vlak van IER’s;

8. wijst erop dat octrooibescherming 
kan worden verleend op voorwaarde dat de 
uitvinding nieuw en niet voor de hand 
liggend is en uitvinderswerkzaamheid 
omvat;

Or. en

Amendement 91
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat octrooibescherming 
kan worden verleend op voorwaarde dat de 
uitvinding nieuw en niet voor de hand 
liggend is en uitvinderswerkzaamheid 
omvat; merkt voorts op dat het octrooirecht 
uitgaat van een volledige beschrijving van 

8. wijst erop dat octrooibescherming 
kan worden verleend op voorwaarde dat de 
uitvinding nieuw en niet voor de hand 
liggend is en uitvinderswerkzaamheid 
omvat; merkt voorts op dat het octrooirecht 
uitgaat van een volledige beschrijving van 
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de onderliggende technologie, hetgeen 
voor bepaalde KI-technologieën 
moeilijkheden kan opleveren gezien de 
complexiteit van de achterliggende 
redenering; benadrukt eveneens dat reverse 
engineering een uitzondering vormt op 
bedrijfsgeheimen, hetgeen bij de 
ontwikkeling van KI-technologieën 
problemen kan opleveren op het vlak van 
IER’s;

de onderliggende technologie, hetgeen 
voor bepaalde KI-technologieën 
moeilijkheden kan opleveren gezien de 
complexiteit van de achterliggende 
redenering; benadrukt eveneens dat 
rekening moet worden gehouden met de 
voordelen en de juridische uitdagingen 
van reverse engineering bij de 
ontwikkeling van KI-technologieën; wijst 
er tot slot op dat de drempel voor de 
octrooieerbaarheid voor KI-uitvindingen 
zou kunnen worden verlaagd ten aanzien 
van sociaal bevorderlijke gebieden, zoals 
gezondheidszorg, milieu, strafrecht, 
cultuur en onderwijs;

Or. en

Amendement 92
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat octrooibescherming 
kan worden verleend op voorwaarde dat de 
uitvinding nieuw en niet voor de hand 
liggend is en uitvinderswerkzaamheid 
omvat; merkt voorts op dat het octrooirecht 
uitgaat van een volledige beschrijving van 
de onderliggende technologie, hetgeen 
voor bepaalde KI-technologieën 
moeilijkheden kan opleveren gezien de 
complexiteit van de achterliggende 
redenering; benadrukt eveneens dat reverse 
engineering een uitzondering vormt op 
bedrijfsgeheimen, hetgeen bij de 
ontwikkeling van KI-technologieën 
problemen kan opleveren op het vlak van 
IER’s;

8. wijst erop dat octrooibescherming 
kan worden verleend op voorwaarde dat de 
uitvinding nieuw en niet voor de hand 
liggend is en uitvinderswerkzaamheid 
omvat; merkt voorts op dat het octrooirecht 
uitgaat van een volledige beschrijving van 
de onderliggende technologie, hetgeen 
voor bepaalde KI-technologieën 
moeilijkheden kan opleveren gezien de 
complexiteit van de achterliggende 
redenering; benadrukt eveneens dat reverse 
engineering een uitzondering vormt op de 
auteursrechtelijke bescherming voor 
computerprogramma’s en de bescherming 
van bedrijfsgeheimen die van cruciaal 
belang zijn voor innovatie en onderzoek;

Or. en
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Amendement 93
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat octrooibescherming 
kan worden verleend op voorwaarde dat de 
uitvinding nieuw en niet voor de hand 
liggend is en uitvinderswerkzaamheid 
omvat; merkt voorts op dat het octrooirecht 
uitgaat van een volledige beschrijving van 
de onderliggende technologie, hetgeen 
voor bepaalde KI-technologieën 
moeilijkheden kan opleveren gezien de 
complexiteit van de achterliggende 
redenering; benadrukt eveneens dat reverse 
engineering een uitzondering vormt op 
bedrijfsgeheimen, hetgeen bij de 
ontwikkeling van KI-technologieën 
problemen kan opleveren op het vlak van 
IER’s;

8. wijst erop dat octrooibescherming 
kan worden verleend op voorwaarde dat de 
uitvinding nieuw en niet voor de hand 
liggend is en uitvinderswerkzaamheid 
omvat; merkt voorts op dat het octrooirecht 
uitgaat van een volledige beschrijving van 
de onderliggende technologie, hetgeen 
voor bepaalde KI-technologieën 
moeilijkheden kan opleveren gezien de 
complexiteit van de achterliggende 
redenering; benadrukt eveneens dat reverse 
engineering een controversiële 
uitzondering vormt op bedrijfsgeheimen, 
hetgeen bij de ontwikkeling van KI-
technologieën problemen kan opleveren op 
het vlak van IER’s;

Or. en

Amendement 94
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de automatisering van 
het creatieve proces vragen oproept met 
betrekking tot de eigendom van IER’s; is in 
dit verband van mening dat het niet 
wenselijk is om KI-technologieën 
rechtspersoonlijkheid te verstrekken;

9. merkt op dat de automatisering van 
het creatieve proces vragen oproept met 
betrekking tot de eigendom van IER’s; is in 
dit verband van mening dat het niet 
wenselijk is om KI-technologieën 
rechtspersoonlijkheid te verstrekken en 
wijst op de negatieve gevolgen van een 
dergelijke mogelijkheid voor de 
stimulansen voor menselijke ontwerpers;

Or. en
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Amendement 95
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de automatisering van 
het creatieve proces vragen oproept met 
betrekking tot de eigendom van IER’s; is in 
dit verband van mening dat het niet 
wenselijk is om KI-technologieën 
rechtspersoonlijkheid te verstrekken;

9. merkt op dat de automatisering van 
het proces van het genereren van 
artistieke inhoud vragen kan oproepen 
met betrekking tot de eigendom van IER’s 
voor dergelijke inhoud; is in dit verband 
van mening dat het niet wenselijk is om 
KI-technologieën rechtspersoonlijkheid te 
verstrekken;

Or. en

Amendement 96
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van mening dat intellectuele-
eigendomsrechten voor de ontwikkeling 
van technologieën op het gebied van 
kunstmatige intelligentie en intellectuele-
eigendomsrechten voor inhoud die door 
KI wordt gegenereerd gescheiden moeten 
blijven; benadrukt dat intellectuele-
eigendomsrechten door mensen 
gegenereerde werken beschermen; 
waarschuwt dat creaties en uitvindingen 
van KI, wanneer deze op de markt worden 
gebracht, kunnen leiden tot verstoringen 
van de markt, de prijzen en vergoedingen 
kunnen beïnvloeden ten nadele van 
menselijke ontwerpers en kunnen zorgen 
voor een concentratie van de markt in het 
voordeel van KI-eigenaren;
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Or. en

Amendement 97
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen het scheppen met 
ondersteuning van KI en het scheppen 
door KI, aangezien alleen bij het 
laatstgenoemde proces nieuwe 
regelgevende uitdagingen ontstaan wat 
betreft de bescherming van de IER’s, met 
name voor het auteurs- en octrooirecht; 
benadrukt in dit verband dat het 
belangrijk is om de kwestie van eigendom 
en uitvinderschap aan te pakken;

Or. en

Amendement 98
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat er moet worden 
overwogen om door KI gegenereerde 
technische en artistieke creaties te 
beschermen, met als doel deze vorm van 
creatie aan te moedigen; is van mening 
dat bepaalde door KI gegenereerde 
werken kunnen worden gelijkgesteld met 
intellectuele werken, en dat zij daarom 
auteursrechtelijk kunnen worden 
beschermd; beveelt aan dat de eigendom 
van de rechten toekomt aan de persoon 
die het werk op rechtmatige wijze bewerkt 
en openbaar maakt, mits de ontwerper 

Schrappen
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van de technologie een dergelijk gebruik 
niet uitdrukkelijk heeft voorbehouden;

Or. en

Amendement 99
József Szájer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat er moet worden 
overwogen om door KI gegenereerde 
technische en artistieke creaties te 
beschermen, met als doel deze vorm van 
creatie aan te moedigen; is van mening 
dat bepaalde door KI gegenereerde 
werken kunnen worden gelijkgesteld met 
intellectuele werken, en dat zij daarom 
auteursrechtelijk kunnen worden 
beschermd; beveelt aan dat de eigendom 
van de rechten toekomt aan de persoon 
die het werk op rechtmatige wijze bewerkt 
en openbaar maakt, mits de ontwerper 
van de technologie een dergelijk gebruik 
niet uitdrukkelijk heeft voorbehouden;

Schrappen

Or. en

Amendement 100
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat er moet worden 
overwogen om door KI gegenereerde 
technische en artistieke creaties te 
beschermen, met als doel deze vorm van 
creatie aan te moedigen; is van mening dat 
bepaalde door KI gegenereerde werken 

10. is van mening dat er moet worden 
overwogen om met ondersteuning van KI-
technologieën gegenereerde technische en 
artistieke creaties te beschermen, met als 
doel investeringen in deze vorm van 
creatie aan te moedigen en de 
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kunnen worden gelijkgesteld met 
intellectuele werken, en dat zij daarom 
auteursrechtelijk kunnen worden 
beschermd; beveelt aan dat de eigendom 
van de rechten toekomt aan de persoon die 
het werk op rechtmatige wijze bewerkt en 
openbaar maakt, mits de ontwerper van de 
technologie een dergelijk gebruik niet 
uitdrukkelijk heeft voorbehouden;

rechtszekerheid voor ontwerpers, 
bedrijven en burgers te verbeteren; is van 
mening dat bepaalde werken, of andere 
beschermde materie die is gegenereerd 
met ondersteuning van KI-technologieën, 
kunnen worden gelijkgesteld met 
intellectuele werken, en dat zij daarom 
auteursrechtelijk kunnen worden 
beschermd, in lijn met de notie die is 
verankerd in het Europees recht dat de 
oorspronkelijkheid direct is verbonden 
met natuurlijke personen of menselijke 
eigenschappen; beveelt aan dat de 
eigendom van de rechten toekomt aan de 
persoon die het werk op rechtmatige wijze 
bewerkt en openbaar maakt, mits de 
ontwerper van de technologie een dergelijk 
gebruik niet uitdrukkelijk heeft 
voorbehouden; verzoekt de Commissie 
duidelijke en strenge voorschriften vast te 
stellen voor de toekenning van de 
eigendom van rechten aan de ontwerper 
van de technologie, in plaats van aan de 
persoon die een werk op rechtmatige wijze 
bewerkt en openbaar maakt; stelt dat deze 
benadering ook zou voorkomen dat enige 
auteursrechtelijke bescherming die is 
toegekend aan bepaalde werken die zijn 
gegenereerd met ondersteuning van KI-
technologieën kan leiden tot een 
monopolie van een handvol bedrijven;

Or. en

Amendement 101
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat er moet worden 
overwogen om door KI gegenereerde 
technische en artistieke creaties te 
beschermen, met als doel deze vorm van 
creatie aan te moedigen; is van mening dat 

10. herinnert eraan dat het concept 
van “intellectuele schepping” in de 
continentale Europese opvatting van 
auteurschap is verbonden aan de 
persoonlijkheid van de auteur en moet 
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bepaalde door KI gegenereerde werken 
kunnen worden gelijkgesteld met 
intellectuele werken, en dat zij daarom 
auteursrechtelijk kunnen worden 
beschermd; beveelt aan dat de eigendom 
van de rechten toekomt aan de persoon 
die het werk op rechtmatige wijze bewerkt 
en openbaar maakt, mits de ontwerper 
van de technologie een dergelijk gebruik 
niet uitdrukkelijk heeft voorbehouden;

worden toegepast op natuurlijke personen 
en dat kunstmatige actoren zoals robots 
en kunstmatige intelligentie derhalve niet 
worden beschouwd als auteurs en de 
informatie die zij produceren niet in 
aanmerking komt voor auteursrechtelijke 
bescherming; is van mening dat de 
kwetsbare situatie en vaak lage beloning 
van auteurs niet verder mag worden 
verergerd door nieuwe categorieën van 
voor auteursrecht in aanmerking 
komende werken die zijn gegenereerd 
door KI-technologieën die zouden 
concurreren met artistieke werken van 
mensen; verwerpt het concept van de 
eigendom van gegevens en wijst op de 
noodzaak om de toegang tot en het 
gebruik van niet-persoonsgebonden 
gegevens te verbeteren;

Or. en

Amendement 102
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat er moet worden 
overwogen om door KI gegenereerde 
technische en artistieke creaties te 
beschermen, met als doel deze vorm van 
creatie aan te moedigen; is van mening dat 
bepaalde door KI gegenereerde werken 
kunnen worden gelijkgesteld met 
intellectuele werken, en dat zij daarom 
auteursrechtelijk kunnen worden 
beschermd; beveelt aan dat de eigendom 
van de rechten toekomt aan de persoon die 
het werk op rechtmatige wijze bewerkt en 
openbaar maakt, mits de ontwerper van de 
technologie een dergelijk gebruik niet 
uitdrukkelijk heeft voorbehouden;

10. is van mening dat er moet worden 
overwogen om door KI gegenereerde 
technische en artistieke creaties te 
beschermen, met als doel deze vorm van 
creatie aan te moedigen; is van mening dat 
de toestemming van de houder van het 
auteursrecht vereist is voor door KI 
gegenereerde inhoud die is afgeleid van 
onderliggende auteursrechtelijk 
beschermde gegevens, tenzij anders 
toegestaan door uitzonderingen in de 
regelgeving; is van mening dat bepaalde 
door KI gegenereerde werken kunnen 
worden gelijkgesteld met intellectuele 
werken, en dat zij daarom auteursrechtelijk 
kunnen worden beschermd; beveelt aan dat 
de eigendom van de rechten toekomt aan 
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de persoon die het werk op rechtmatige 
wijze bewerkt en openbaar maakt, mits de 
ontwerper van de technologie een dergelijk 
gebruik niet uitdrukkelijk heeft 
voorbehouden;

Or. en

Amendement 103
Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat er moet worden 
overwogen om door KI gegenereerde 
technische en artistieke creaties te 
beschermen, met als doel deze vorm van 
creatie aan te moedigen; is van mening dat 
bepaalde door KI gegenereerde werken 
kunnen worden gelijkgesteld met 
intellectuele werken, en dat zij daarom 
auteursrechtelijk kunnen worden 
beschermd; beveelt aan dat de eigendom 
van de rechten toekomt aan de persoon die 
het werk op rechtmatige wijze bewerkt en 
openbaar maakt, mits de ontwerper van de 
technologie een dergelijk gebruik niet 
uitdrukkelijk heeft voorbehouden;

10. is van mening dat er moet worden 
overwogen om door KI gegenereerde 
technische en artistieke creaties te 
beschermen, wanneer een dergelijke 
bescherming gerechtvaardigd is op basis 
van dezelfde of vergelijkbare creatieve 
resultaten, met als doel deze vorm van 
creatie aan te moedigen; is van mening dat 
bepaalde door KI gegenereerde werken 
kunnen worden gelijkgesteld met 
intellectuele werken, en dat zij daarom 
auteursrechtelijk kunnen worden 
beschermd; beveelt aan dat de eigendom 
van de rechten toekomt aan de persoon die 
het werk op rechtmatige wijze creëert, 
bewerkt en openbaar maakt, mits de 
ontwerper van de technologie een dergelijk 
gebruik niet uitdrukkelijk heeft 
voorbehouden;

Or. en

Amendement 104
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat er moet worden 
overwogen om door KI gegenereerde 
technische en artistieke creaties te 
beschermen, met als doel deze vorm van 
creatie aan te moedigen; is van mening dat 
bepaalde door KI gegenereerde werken 
kunnen worden gelijkgesteld met 
intellectuele werken, en dat zij daarom 
auteursrechtelijk kunnen worden 
beschermd; beveelt aan dat de eigendom 
van de rechten toekomt aan de persoon die 
het werk op rechtmatige wijze bewerkt en 
openbaar maakt, mits de ontwerper van de 
technologie een dergelijk gebruik niet 
uitdrukkelijk heeft voorbehouden;

10. is van mening dat er moet worden 
overwogen om door KI gegenereerde 
technische en artistieke creaties te 
beschermen, met als doel deze vorm van 
creatie aan te moedigen; is van mening dat 
bepaalde door KI gegenereerde werken of 
andere beschermde materie kan worden 
gelijkgesteld met intellectuele werken of 
uitvindingen, en dat zij daarom 
auteursrechtelijk of door octrooien kan 
worden beschermd; beveelt aan dat de 
eigendom van de rechten alleen mag 
toekomen aan de persoon, rechtspersoon 
of het bedrijf die/dat het werk op 
rechtmatige wijze bewerkt en openbaar 
maakt, mits de ontwerper van de 
technologie een dergelijk gebruik niet 
uitdrukkelijk heeft voorbehouden;

Or. en

Amendement 105
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat er moet worden 
overwogen om door KI gegenereerde 
technische en artistieke creaties te 
beschermen, met als doel deze vorm van 
creatie aan te moedigen; is van mening dat 
bepaalde door KI gegenereerde werken 
kunnen worden gelijkgesteld met 
intellectuele werken, en dat zij daarom 
auteursrechtelijk kunnen worden 
beschermd; beveelt aan dat de eigendom 
van de rechten toekomt aan de persoon die 
het werk op rechtmatige wijze bewerkt en 
openbaar maakt, mits de ontwerper van de 
technologie een dergelijk gebruik niet 
uitdrukkelijk heeft voorbehouden;

10. is van mening dat er moet worden 
overwogen om door KI gegenereerde 
technische en artistieke creaties te 
beschermen, met als doel deze vorm van 
creatie aan te moedigen; is van mening dat 
bepaalde door KI gegenereerde werken 
zouden kunnen worden gelijkgesteld met 
intellectuele werken, en dat zij daarom 
auteursrechtelijk zouden kunnen worden 
beschermd; beveelt aan dat de kwestie van 
eigendom van de rechten met betrekking 
tot deze werken naar behoren moet 
worden beoordeeld;
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Or. it

Amendement 106
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat er moet worden 
overwogen om door KI gegenereerde 
technische en artistieke creaties te 
beschermen, met als doel deze vorm van 
creatie aan te moedigen; is van mening dat 
bepaalde door KI gegenereerde werken 
kunnen worden gelijkgesteld met 
intellectuele werken, en dat zij daarom 
auteursrechtelijk kunnen worden 
beschermd; beveelt aan dat de eigendom 
van de rechten toekomt aan de persoon die 
het werk op rechtmatige wijze bewerkt en 
openbaar maakt, mits de ontwerper van de 
technologie een dergelijk gebruik niet 
uitdrukkelijk heeft voorbehouden;

10. is van mening dat er moet worden 
overwogen om door KI gegenereerde 
technische en artistieke creaties te 
beschermen, met als doel deze vorm van 
creatie aan te moedigen; is van mening dat 
bepaalde door KI gegenereerde werken 
kunnen worden gelijkgesteld met 
intellectuele werken, en dat zij daarom 
auteursrechtelijk kunnen worden 
beschermd; beveelt aan dat de eigendom 
van de rechten toekomt aan de persoon die 
het werk op rechtmatige wijze bewerkt en 
openbaar maakt;

Or. fr

Amendement 107
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat een beter beheer 
van de auteursrechtelijke gegevens 
haalbaar is in de context van de 
gegevenseconomie, teneinde auteurs en 
artiesten een betere vergoeding te bieden, 
met name ten aanzien van de snelle 
vaststelling van het auteurschap en de 
houder van de rechten van de inhoud, 
zodat wordt bijgedragen tot de verlaging 
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van het aantal verweesde werken; wijst er 
verder op dat technologische oplossingen 
op basis van KI moeten worden gebruikt 
om de infrastructuur voor 
auteursrechtelijke gegevens en de 
interconnectie van metagegevens in 
werken te verbeteren, maar ook om het 
nakomen van de 
transparantieverplichting van artikel 19 
van de richtlijn inzake auteursrechten in 
de digitale eengemaakte markt te 
vergemakkelijken voor actuele, relevante 
en uitgebreide informatie over het gebruik 
van werken en uitvoeringen van auteurs 
en artiesten, met name wanneer sprake is 
van meerdere houders van rechten en van 
complexe licentieregelingen;

Or. en

Amendement 108
József Szájer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. stelt voor om te beoordelen of 
bepaalde door KI gegenereerde werken 
kunnen worden gelijkgesteld met 
intellectuele werken en zodoende 
auteursrechtelijk kunnen worden 
beschermd; beveelt aan te beoordelen aan 
wie de eigendom van de rechten in dit 
geval kan worden toegekend;

Or. en

Amendement 109
Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat ontwerpers en 
creatieve sectoren behoren tot de 
belangrijkste gebruikers van KI-
technologieën, als ondersteunend 
instrument om hun werken te creëren en 
te verrijken; is van mening dat het 
auteursrecht en de rechten van auteurs 
moeten worden geacht de menselijke 
ontwerpers te beschermen die deze 
technologieën gebruiken;

Or. en

Amendement 110
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. raadt aan voorzichtig te zijn ten 
aanzien van de bescherming van creaties 
die autonoom en volledig door KI-
technologieën zijn gegenereerd, 
aangezien deze het beginsel van 
originaliteit kunnen ondermijnen en 
direct kunnen concurreren met de 
intellectuele creaties van menselijke 
auteurs en ontwerpers;

Or. en

Amendement 111
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. kijkt uit naar een herziening van 
het huidige beleid inzake merken en 

Schrappen
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modellen, aangezien deze autonoom 
kunnen worden gegenereerd door KI-
toepassingen;

Or. en

Amendement 112
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. kijkt uit naar een herziening van 
het huidige beleid inzake merken en 
modellen, aangezien deze autonoom 
kunnen worden gegenereerd door KI-
toepassingen;

Schrappen

Or. en

Amendement 113
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. kijkt uit naar een herziening van het 
huidige beleid inzake merken en modellen, 
aangezien deze autonoom kunnen worden 
gegenereerd door KI-toepassingen;

11. kijkt uit naar een herziening van het 
huidige beleid inzake merken en modellen, 
aangezien deze autonoom kunnen worden 
gegenereerd door KI-toepassingen; 
verzoekt de Commissie de juridische 
status in termen van IER’s van merken 
die zijn gegenereerd door KI-toepassingen 
te verduidelijken;

Or. en

Amendement 114
Jiří Pospíšil
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. kijkt uit naar een herziening van het 
huidige beleid inzake merken en modellen, 
aangezien deze autonoom kunnen worden 
gegenereerd door KI-toepassingen;

11. kijkt uit naar een herziening van het 
huidige beleid inzake industriële modellen, 
aangezien deze autonoom kunnen worden 
gegenereerd door KI-toepassingen;

Or. cs

Amendement 115
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat KI het mogelijk maakt 
om een groot aantal gegevens te verwerken 
die betrekking hebben op de stand van de 
techniek of het bestaan van IER’s; merkt 
tegelijkertijd op dat het gebruik van KI-
technologieën niet in de plaats mag komen 
van menselijke verificatie met betrekking 
tot de toekenning van intellectuele-
eigendomsrechten en de bepaling van 
aansprakelijkheid bij IER-inbreuken;

12. merkt op dat KI het mogelijk maakt 
om een groot aantal gegevens te verwerken 
die betrekking hebben op de stand van de 
techniek of het bestaan van IER’s; merkt 
tegelijkertijd op dat het gebruik van KI-
technologieën niet in de plaats mag komen 
van menselijke verificatie met betrekking 
tot de toekenning van intellectuele-
eigendomsrechten en de bepaling van 
aansprakelijkheid bij IER-inbreuken; wijst 
erop dat het belangrijk is dat de 
registratieprocedures die KI gebruiken 
altijd worden geëvalueerd door personen 
die situaties per geval kunnen beoordelen, 
teneinde de kwaliteit en rechtvaardigheid 
van besluiten te waarborgen;

Or. en

Amendement 116
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat KI het mogelijk maakt 
om een groot aantal gegevens te verwerken 
die betrekking hebben op de stand van de 
techniek of het bestaan van IER’s; merkt 
tegelijkertijd op dat het gebruik van KI-
technologieën niet in de plaats mag komen 
van menselijke verificatie met betrekking 
tot de toekenning van intellectuele-
eigendomsrechten en de bepaling van 
aansprakelijkheid bij IER-inbreuken;

12. merkt op dat KI het mogelijk maakt 
om een groot aantal gegevens te verwerken 
die betrekking hebben op de stand van de 
techniek of het bestaan van IER’s; merkt 
tegelijkertijd op dat het gebruik van KI-
technologieën niet in de plaats mag komen 
van menselijke verificatie en evaluatie per 
geval, waarbij rekening wordt gehouden 
met alle relevante omstandigheden, met 
betrekking tot de toekenning van 
intellectuele-eigendomsrechten en de 
bepaling van aansprakelijkheid bij IER-
inbreuken, teneinde de kwaliteit en 
rechtvaardigheid van besluiten te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 117
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat KI het mogelijk maakt 
om een groot aantal gegevens te verwerken 
die betrekking hebben op de stand van de 
techniek of het bestaan van IER’s; merkt 
tegelijkertijd op dat het gebruik van KI-
technologieën niet in de plaats mag komen 
van menselijke verificatie met betrekking 
tot de toekenning van intellectuele-
eigendomsrechten en de bepaling van 
aansprakelijkheid bij IER-inbreuken;

12. merkt op dat KI het mogelijk maakt 
om een groot aantal gegevens te verwerken 
die betrekking hebben op de stand van de 
techniek of het bestaan van IER’s; merkt 
tegelijkertijd op dat het gebruik van KI-
technologieën niet in de plaats mag komen 
van menselijke verificatie met betrekking 
tot de toekenning van intellectuele-
eigendomsrechten, de bepaling van 
aansprakelijkheid bij IER-inbreuken en de 
berekening van door KI-technologieën 
veroorzaakte schade;

Or. it

Amendement 118
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Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat KI het mogelijk maakt 
om een groot aantal gegevens te verwerken 
die betrekking hebben op de stand van de 
techniek of het bestaan van IER’s; merkt 
tegelijkertijd op dat het gebruik van KI-
technologieën niet in de plaats mag komen 
van menselijke verificatie met betrekking 
tot de toekenning van intellectuele-
eigendomsrechten en de bepaling van 
aansprakelijkheid bij IER-inbreuken;

12. merkt op dat KI het mogelijk maakt 
om een groot aantal gegevens te verwerken 
die betrekking hebben op de stand van de 
techniek of het bestaan van IER’s; merkt 
tegelijkertijd op dat het gebruik van KI- en 
gerelateerde technologieën niet in de 
plaats mag komen van menselijke 
verificatie met betrekking tot de 
toekenning van intellectuele-
eigendomsrechten en de bepaling van 
aansprakelijkheid bij IER-inbreuken;

Or. en

Amendement 119
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat het vaststellen van 
een wettelijke vereiste om een 
controleerbaar register te onderhouden 
van gegevens die gedurende de 
levenscyclus van op KI gebaseerde 
technologieën zijn gebruikt voor een 
persoon die dergelijke technologieën 
ontwikkelt, toepast of gebruikt, een 
nauwkeuriger traceringsproces mogelijk 
zal maken en ervoor zal zorgen dat door 
KI gegenereerde creaties die 
auteursrechtelijk beschermde werken 
bevatten of daarvan zijn afgeleid, de 
rechten van houders van auteursrechten 
eerbiedigen;

Or. en
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Amendement 120
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst op het belang van het gebruik 
van kunstmatige intelligentie bij het 
ondersteunen van merkeigenaren en 
vaklieden, maar ook van overheden, bij de 
handhaving van hun intellectuele-
eigendomsrechten (IER’s) in de online-
omgeving; merkt op dat elk gebruik van 
KI ten aanzien van de handhaving van 
IER’s desalniettemin een menselijke 
interventie omvat wanneer dit juridische 
gevolgen betreft;

Or. en

Amendement 121
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. beveelt aan dat deze wettelijke 
vereiste wordt uitgebreid om hieronder 
gegevens op te nemen die afbeeldingen 
en/of videobeelden met biometrische 
gegevens van personen bevatten of 
hiervan zijn afgeleid om ervoor te zorgen 
dat het recht op privacy wordt 
geëerbiedigd; benadrukt dat een 
dergelijke wettelijke vereiste cruciaal is 
om de vaststelling van een rechtskader 
mogelijk te maken dat niet-
discriminerende en betrouwbare door KI 
gegenereerde creaties mogelijk maakt die 
het recht op privacy en de auteursrechten 
van derden eerbiedigen;
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Or. en

Amendement 122
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt, wat het gebruik van gegevens 
door KI betreft, dat het gebruik van 
auteursrechtelijk beschermde gegevens 
moet worden beoordeeld in het licht van 
de uitzonderingen op tekst- en datamining 
die zijn opgenomen in de richtlijn 
betreffende het auteursrecht en naburige 
rechten in de digitale eengemaakte markt; 
onderstreept de uitdagingen voor IER’s 
die het gevolg zijn van de creatie van 
‘deep fakes’ op basis van gegevens die 
mogelijk aan het auteursrecht zijn 
onderworpen;

Schrappen

Or. en

Amendement 123
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt, wat het gebruik van gegevens 
door KI betreft, dat het gebruik van 
auteursrechtelijk beschermde gegevens 
moet worden beoordeeld in het licht van de 
uitzonderingen op tekst- en datamining die 
zijn opgenomen in de richtlijn betreffende 
het auteursrecht en naburige rechten in de 
digitale eengemaakte markt; onderstreept 
de uitdagingen voor IER’s die het gevolg 
zijn van de creatie van ‘deep fakes’ op 
basis van gegevens die mogelijk aan het 

13. stelt, wat het gebruik van werken 
door KI betreft, dat het gebruik van 
auteursrechtelijk beschermde gegevens 
moet worden beoordeeld in het licht van de 
noodzaak om te zorgen voor een hoog 
niveau van bescherming van de 
auteursrechten en de uitzonderingen op 
tekst- en datamining die zijn opgenomen in 
de richtlijn betreffende het auteursrecht en 
naburige rechten in de digitale 
eengemaakte markt en dat geen nieuwe 
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auteursrecht zijn onderworpen; uitzonderingen in dit verband mogen 
worden gecreëerd; merkt op dat voor de 
auteursrechtelijk beschermde werken die 
worden gebruikt als input om KI-
processen en -software te trainen geen 
nieuwe beleidsoverwegingen nodig zijn en 
dat deze moeten blijven vallen onder het 
huidige kader voor de auteursrechten, dat 
geschikt is voor het doel; is van mening 
dat de vrijwillige uitwisseling van 
gegevens tussen bedrijven en sectoren op 
basis van eerlijke contractuele regelingen 
moet worden bevorderd en dat in deze 
context het gebruik van gegevens uit 
auteursrechtelijk beschermde werken 
moet worden beheerd door middel van 
licentieovereenkomsten; wijst op de 
juridische problemen die het gevolg zijn 
van de creatie van ‘deep fakes’ op basis 
van het misleidende, gemanipuleerde, 
kwalitatief minderwaardige en/of 
ongeoorloofde gebruik van 
auteursrechtelijk beschermde gegevens; 
benadrukt dat zorgen met betrekking tot 
deze technologie moeten worden 
aangepakt ten aanzien van aspecten met 
betrekking tot IER’s, geloofwaardigheid, 
fraude en privacy;

Or. en

Amendement 124
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt, wat het gebruik van gegevens 
door KI betreft, dat het gebruik van 
auteursrechtelijk beschermde gegevens 
moet worden beoordeeld in het licht van de 
uitzonderingen op tekst- en datamining die 
zijn opgenomen in de richtlijn betreffende 
het auteursrecht en naburige rechten in de 
digitale eengemaakte markt; onderstreept 

13. stelt, wat het gebruik van gegevens 
door KI betreft, dat het gebruik van 
auteursrechtelijk beschermde werken en 
andere materie en hiermee geassocieerde 
gegevens, gegevensverzamelingen en 
metagegevens moet worden beoordeeld in 
het licht van de uitzonderingen op tekst- en 
datamining die zijn opgenomen in de 
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de uitdagingen voor IER’s die het gevolg 
zijn van de creatie van ‘deep fakes’ op 
basis van gegevens die mogelijk aan het 
auteursrecht zijn onderworpen;

richtlijn betreffende het auteursrecht en 
naburige rechten in de digitale 
eengemaakte markt; voegt hieraan toe dat 
in de richtlijn, ondanks de uitzondering 
waarin is voorzien, de bescherming van 
gegevens in het kader van het 
auteursrecht niet volledig wordt 
verduidelijkt; onderstreept de uitdagingen 
voor IER’s die het gevolg zijn van de 
creatie van ‘deep fakes’ op basis van 
misleidende, gemanipuleerde of 
eenvoudigweg kwalitatief minderwaardige 
gegevens, ongeacht of dergelijke ‘deep 
fakes’ aan het auteursrecht zijn 
onderworpen;

Or. en

Amendement 125
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt, wat het gebruik van gegevens 
door KI betreft, dat het gebruik van 
auteursrechtelijk beschermde gegevens 
moet worden beoordeeld in het licht van de 
uitzonderingen op tekst- en datamining die 
zijn opgenomen in de richtlijn betreffende 
het auteursrecht en naburige rechten in de 
digitale eengemaakte markt; onderstreept 
de uitdagingen voor IER’s die het gevolg 
zijn van de creatie van ‘deep fakes’ op 
basis van gegevens die mogelijk aan het 
auteursrecht zijn onderworpen;

13. stelt, wat het gebruik van gegevens 
door KI betreft, dat het rechtmatig gebruik 
van auteursrechtelijk beschermde gegevens 
moet worden beoordeeld in het licht van de 
uitzonderingen op tekst- en datamining die 
zijn opgenomen in de richtlijn betreffende 
het auteursrecht en naburige rechten in de 
digitale eengemaakte markt; onderstreept 
de uitdagingen voor IER’s die het gevolg 
zijn van de creatie van “deep fakes” op 
basis van gegevens die mogelijk aan het 
auteursrecht zijn onderworpen;

Or. fr

Amendement 126
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie



AM\1205884NL.docx 69/80 PE652.449v01-00

NL

Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt, wat het gebruik van gegevens 
door KI betreft, dat het gebruik van 
auteursrechtelijk beschermde gegevens 
moet worden beoordeeld in het licht van de 
uitzonderingen op tekst- en datamining die 
zijn opgenomen in de richtlijn betreffende 
het auteursrecht en naburige rechten in de 
digitale eengemaakte markt; onderstreept 
de uitdagingen voor IER’s die het gevolg 
zijn van de creatie van ‘deep fakes’ op 
basis van gegevens die mogelijk aan het 
auteursrecht zijn onderworpen;

13. stelt, wat het gebruik van gegevens 
door KI betreft, dat het gebruik van 
auteursrechtelijk beschermde gegevens 
moet worden beoordeeld in het licht van de 
uitzonderingen op tekst- en datamining die 
zijn opgenomen in de richtlijn betreffende 
het auteursrecht en naburige rechten in de 
digitale eengemaakte markt en in het licht 
van alle gebruiken die vallen onder de 
beperkingen van en uitzonderingen op de 
IER-bescherming;

Or. en

Amendement 127
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt het belang van de 
volledige tenuitvoerlegging van de 
strategie voor de digitale interne markt om 
de toegankelijkheid van gegevens in de EU 
te verbeteren; benadrukt dat in dit verband 
moet worden beoordeeld of de EU-regels 
inzake intellectuele eigendom volstaan om 
de voor de ontwikkeling van KI benodigde 
gegevens te beschermen; is van mening dat 
er uitgebreide informatie moet worden 
verstrekt over het gebruik van door 
intellectueel eigendom beschermde 
gegevens, met name in de context van 
betrekkingen tussen onlineplatforms en 
ondernemingen;

14. benadrukt het belang van de 
volledige tenuitvoerlegging van de 
strategie voor de digitale interne markt om 
de toegankelijkheid van gegevens in de EU 
te verbeteren; benadrukt dat in dit verband 
moet worden beoordeeld of de EU-regels 
inzake intellectuele eigendom volstaan om 
de voor de ontwikkeling van KI benodigde 
gegevens te beschermen; wijst erop dat 
voortdurende grondige analyse nodig is 
om de intellectuele eigendom vast te 
stellen van sectorgegevens die geen 
verband houden met “uitvindingen” in de 
algemeen aanvaarde betekenis; is van 
mening dat er uitgebreide informatie moet 
worden verstrekt over het gebruik van door 
intellectueel eigendom beschermde 
gegevens, met name in de context van 
betrekkingen tussen onlineplatforms en 
ondernemingen;
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Or. ro

Amendement 128
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt het belang van de 
volledige tenuitvoerlegging van de 
strategie voor de digitale interne markt om 
de toegankelijkheid van gegevens in de EU 
te verbeteren; benadrukt dat in dit verband 
moet worden beoordeeld of de EU-regels 
inzake intellectuele eigendom volstaan om 
de voor de ontwikkeling van KI benodigde 
gegevens te beschermen; is van mening dat 
er uitgebreide informatie moet worden 
verstrekt over het gebruik van door 
intellectueel eigendom beschermde 
gegevens, met name in de context van 
betrekkingen tussen onlineplatforms en 
ondernemingen;

14. benadrukt het belang van de 
volledige tenuitvoerlegging van de 
strategie voor de digitale interne markt om 
de toegankelijkheid van gegevens in de EU 
te verbeteren; benadrukt dat de Europese 
datastrategie het evenwicht tussen de 
bevordering van de stroom en het bredere 
gebruik en de bredere uitwisseling van 
gegevens enerzijds, en de bescherming 
van de IER’s, privacy en 
bedrijfsgeheimen anderzijds moet 
waarborgen; benadrukt dat in dit verband 
moet worden beoordeeld of de EU-regels 
inzake intellectuele eigendom volstaan om 
de voor de ontwikkeling van KI benodigde 
gegevens te beschermen; is van mening dat 
er uitgebreide informatie moet worden 
verstrekt over het gebruik van door 
intellectueel eigendom beschermde 
gegevens, met name in de context van 
betrekkingen tussen onlineplatforms en 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 129
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt het belang van de 
volledige tenuitvoerlegging van de 

14. benadrukt het belang van de 
volledige tenuitvoerlegging van de 
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strategie voor de digitale interne markt om 
de toegankelijkheid van gegevens in de EU 
te verbeteren; benadrukt dat in dit verband 
moet worden beoordeeld of de EU-regels 
inzake intellectuele eigendom volstaan om 
de voor de ontwikkeling van KI benodigde 
gegevens te beschermen; is van mening dat 
er uitgebreide informatie moet worden 
verstrekt over het gebruik van door 
intellectueel eigendom beschermde 
gegevens, met name in de context van 
betrekkingen tussen onlineplatforms en 
ondernemingen;

strategie voor de digitale interne markt om 
de toegankelijkheid van gegevens in de EU 
te verbeteren; benadrukt dat in dit verband 
moet worden beoordeeld of de EU-regels 
inzake intellectuele eigendom een 
adequaat instrument zijn om de voor de 
ontwikkeling van KI benodigde gegevens 
te beschermen en is verheugd over de 
inspanningen van de Commissie in dit 
opzicht; is van mening dat er uitgebreide 
informatie moet worden verstrekt over het 
gebruik van door intellectueel eigendom 
beschermde gegevens, met name in de 
context van betrekkingen tussen 
onlineplatforms en ondernemingen;

Or. en

Amendement 130
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt het belang van de 
volledige tenuitvoerlegging van de 
strategie voor de digitale interne markt om 
de toegankelijkheid van gegevens in de EU 
te verbeteren; benadrukt dat in dit verband 
moet worden beoordeeld of de EU-regels 
inzake intellectuele eigendom volstaan om 
de voor de ontwikkeling van KI benodigde 
gegevens te beschermen; is van mening dat 
er uitgebreide informatie moet worden 
verstrekt over het gebruik van door 
intellectueel eigendom beschermde 
gegevens, met name in de context van 
betrekkingen tussen onlineplatforms en 
ondernemingen;

14. benadrukt het belang van de 
volledige tenuitvoerlegging van de 
strategie voor de digitale interne markt om 
de toegankelijkheid van gegevens in de EU 
te verbeteren; benadrukt dat in dit verband 
moet worden beoordeeld of de EU-regels 
inzake intellectuele eigendom volstaan om 
de voor de ontwikkeling van KI benodigde 
gegevens te beschermen; is van mening dat 
er uitgebreide informatie moet worden 
verstrekt over het gebruik van door 
intellectueel eigendom beschermde 
gegevens, met name in de context van 
betrekkingen tussen onlineplatforms en 
ondernemingen en de naleving van de 
AVG;

Or. fr
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Amendement 131
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt het belang van de 
volledige tenuitvoerlegging van de 
strategie voor de digitale interne markt om 
de toegankelijkheid van gegevens in de EU 
te verbeteren; benadrukt dat in dit verband 
moet worden beoordeeld of de EU-regels 
inzake intellectuele eigendom volstaan om 
de voor de ontwikkeling van KI benodigde 
gegevens te beschermen; is van mening 
dat er uitgebreide informatie moet worden 
verstrekt over het gebruik van door 
intellectueel eigendom beschermde 
gegevens, met name in de context van 
betrekkingen tussen onlineplatforms en 
ondernemingen;

14. benadrukt het belang van de 
volledige tenuitvoerlegging van de 
strategie voor de digitale interne markt om 
de toegankelijkheid en interoperabiliteit 
van gegevens in de EU te verbeteren; 
benadrukt dat in dit verband moet worden 
beoordeeld of de EU-regels inzake 
intellectuele eigendom de toegang tot 
gegevens onnodig dreigen te belemmeren; 
is van mening dat er uitgebreide informatie 
moet worden verstrekt over het gebruik 
van door intellectueel eigendom 
beschermde gegevens, met name in de 
context van betrekkingen tussen 
onlineplatforms en ondernemingen;

Or. en

Amendement 132
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt het belang van de 
volledige tenuitvoerlegging van de 
strategie voor de digitale interne markt om 
de toegankelijkheid van gegevens in de EU 
te verbeteren; benadrukt dat in dit verband 
moet worden beoordeeld of de EU-regels 
inzake intellectuele eigendom volstaan om 
de voor de ontwikkeling van KI benodigde 
gegevens te beschermen; is van mening 
dat er uitgebreide informatie moet worden 
verstrekt over het gebruik van door 
intellectueel eigendom beschermde 
gegevens, met name in de context van 

14. benadrukt het belang van de 
tenuitvoerlegging van de strategie voor de 
digitale interne markt om de 
toegankelijkheid van niet-
persoonsgebonden gegevens in de EU te 
verbeteren; benadrukt dat in dit verband 
moet worden gewaarborgd dat de EU-
regels inzake intellectuele eigendom de 
toegankelijkheid van gegevens en 
daarmee de ontwikkeling van KI niet 
belemmeren; is van mening dat er 
uitgebreide informatie moet worden 
verstrekt over het gebruik van door 
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betrekkingen tussen onlineplatforms en 
ondernemingen;

intellectueel eigendom beschermde 
gegevens, met name in de context van 
betrekkingen tussen onlineplatforms en 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 133
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst erop dat de efficiëntste 
manier om vooroordelen in KI-systemen 
te beperken erin bestaat te waarborgen 
dat zo veel mogelijk niet-
persoonsgebonden gegevens beschikbaar 
zijn om deze systemen op te leiden, 
waarvoor het noodzakelijk is om eventuele 
onnodige belemmeringen voor tekst- en 
datamining te beperken en het 
grensoverschrijdend gebruik mogelijk te 
maken; merkt daarnaast op dat publieke 
gegevens of gegevens met gratis licentie 
vaak worden gebruikt door ontwikkelaars 
van KI en machinaal leren bij het 
selecteren van de opleidingsgegevens, 
zowel vanwege de eenvoudige 
toegankelijkheid als om potentiële 
aansprakelijkheid voor inbreuken te 
voorkomen, zodat een bepaalde vorm van 
beïnvloeding bij de selectie van de 
opleidingsgegevens wordt veroorzaakt, die 
vaak kan leiden tot andere vormen van 
schadelijkere vooroordelen in de 
resultaten, en dat een dergelijke situatie 
een verhoogde flexibiliteit voor het 
gebruik van door IER’s beschermde 
gegevens vereist teneinde KI en 
machinaal leren minder vertekend te 
maken en meer in lijn met de ethische 
normen, met als uiteindelijke doelstelling 
de mensheid beter te dienen;
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Or. en

Amendement 134
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. benadrukt dat aandacht moet 
worden geschonken aan blijvende 
onzekerheden in verband met de wettelijke 
prestaties van tekst- en datamining 
waarmee ontwikkelaars van KI nog steeds 
te maken kunnen hebben na de 
vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/790; 
verzoekt de Commissie richtsnoeren te 
verstrekken over de manier waarop het 
voorbehouden van de rechten op een niet-
machineleesbare manier op 
gecentraliseerde wijze openbaar 
beschikbaar wordt gemaakt voor 
iedereen;

Or. en

Amendement 135
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat de Commissie 
overweegt of er wetgevende maatregelen 
moeten worden genomen met betrekking 
tot kwesties die van invloed zijn op 
interactie tussen economische actoren die 
tot doel heeft voordeel te halen uit 
gegevens, en stelt vast dat de Commissie 
hierbij onder meer denkt aan een 
beoordeling van het IER-kader alsook een 
mogelijke herziening van de richtlijn 

15. merkt op dat de Commissie 
overweegt of er wetgevende maatregelen 
moeten worden genomen met betrekking 
tot kwesties die van invloed zijn op 
interactie tussen economische actoren die 
tot doel heeft op ethische wijze gebruik te 
maken van gegevens, met inbegrip van 
reeds bestaande inhoud en 
gegevensverzamelingen van hoge 
kwaliteit, en stelt vast dat de Commissie 
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databanken en een mogelijke 
verduidelijking van de toepassing van de 
richtlijn inzake de bescherming van 
bedrijfsgeheimen als algemeen kader; kijkt 
uit naar de resultaten van de door de 
Commissie gelanceerde openbare 
raadpleging over de Europese 
gegevensstrategie;

hierbij onder meer denkt aan een 
beoordeling van het IER-kader alsook een 
mogelijke herziening van de richtlijn 
databanken en een mogelijke 
verduidelijking van de toepassing van de 
richtlijn inzake de bescherming van 
bedrijfsgeheimen als algemeen kader; wijst 
op het potentieel van de bestaande 
bescherming van auteursrechten, 
bedrijfsgeheimen en databanken met 
betrekking tot gegevens, mits aan de 
noodzakelijke criteria is voldaan en 
onverminderd toekomstige wetgevende 
maatregelen ter verbetering van de 
rechtszekerheid voor ontwerpers, 
bedrijven en burgers; kijkt uit naar de 
resultaten van de door de Commissie 
gelanceerde openbare raadpleging over de 
Europese gegevensstrategie en stelt voor 
dat in de Unieregelgeving de nadruk 
wordt gelegd op het vergemakkelijken van 
de toegang tot gegevens en de 
gegevensuitwisseling;

Or. en

Amendement 136
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat de Commissie 
overweegt of er wetgevende maatregelen 
moeten worden genomen met betrekking 
tot kwesties die van invloed zijn op 
interactie tussen economische actoren die 
tot doel heeft voordeel te halen uit 
gegevens, en stelt vast dat de Commissie 
hierbij onder meer denkt aan een 
beoordeling van het IER-kader alsook een 
mogelijke herziening van de richtlijn 
databanken en een mogelijke 
verduidelijking van de toepassing van de 
richtlijn inzake de bescherming van 

15. is verheugd over het feit dat de 
Commissie een mogelijke herziening van 
de richtlijn databanken en een mogelijke 
verduidelijking van de toepassing van de 
richtlijn inzake de bescherming van 
bedrijfsgeheimen als algemeen kader 
overweegt; kijkt uit naar de resultaten van 
de door de Commissie gelanceerde 
openbare raadpleging over de Europese 
gegevensstrategie;
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bedrijfsgeheimen als algemeen kader; kijkt 
uit naar de resultaten van de door de 
Commissie gelanceerde openbare 
raadpleging over de Europese 
gegevensstrategie;

Or. en

Amendement 137
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat de Commissie 
overweegt of er wetgevende maatregelen 
moeten worden genomen met betrekking 
tot kwesties die van invloed zijn op 
interactie tussen economische actoren die 
tot doel heeft voordeel te halen uit 
gegevens, en stelt vast dat de Commissie 
hierbij onder meer denkt aan een 
beoordeling van het IER-kader alsook een 
mogelijke herziening van de richtlijn 
databanken en een mogelijke 
verduidelijking van de toepassing van de 
richtlijn inzake de bescherming van 
bedrijfsgeheimen als algemeen kader; 
kijkt uit naar de resultaten van de door de 
Commissie gelanceerde openbare 
raadpleging over de Europese 
gegevensstrategie;

merkt op dat de Commissie 
overweegt of er wetgevende maatregelen 
moeten worden genomen met betrekking 
tot kwesties die van invloed zijn op 
interactie tussen economische actoren die 
tot doel heeft voordeel te halen uit 
gegevens, en stelt vast dat de Commissie 
hierbij onder meer denkt aan een 
beoordeling van het IER-kader; kijkt uit 
naar de resultaten van de door de 
Commissie gelanceerde openbare 
raadpleging over de Europese 
gegevensstrategie;

Or. fr

Amendement 138
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement
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15. merkt op dat de Commissie 
overweegt of er wetgevende maatregelen 
moeten worden genomen met betrekking 
tot kwesties die van invloed zijn op 
interactie tussen economische actoren die 
tot doel heeft voordeel te halen uit 
gegevens, en stelt vast dat de Commissie 
hierbij onder meer denkt aan een 
beoordeling van het IER-kader alsook een 
mogelijke herziening van de richtlijn 
databanken en een mogelijke 
verduidelijking van de toepassing van de 
richtlijn inzake de bescherming van 
bedrijfsgeheimen als algemeen kader; kijkt 
uit naar de resultaten van de door de 
Commissie gelanceerde openbare 
raadpleging over de Europese 
gegevensstrategie;

15. merkt op dat de Commissie 
overweegt of er wetgevende maatregelen 
moeten worden genomen met betrekking 
tot kwesties die van invloed zijn op 
interactie tussen economische actoren die 
tot doel heeft voordeel te halen uit niet-
persoonsgebonden gegevens, en stelt vast 
dat de Commissie hierbij onder meer denkt 
aan een beoordeling van het IER-kader 
alsook een mogelijke herziening van de 
richtlijn databanken en een mogelijke 
verduidelijking van de toepassing van de 
richtlijn inzake de bescherming van 
bedrijfsgeheimen als algemeen kader; kijkt 
uit naar de resultaten van de door de 
Commissie gelanceerde openbare 
raadpleging over de Europese 
gegevensstrategie;

Or. en

Amendement 139
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de Commissie in het 
kader van internationale onderhandelingen 
moet blijven streven naar het hoogste 
niveau van bescherming van intellectuele 
eigendom voor Europese ontwikkelaars 
van KI, en naar een zo groot mogelijke 
rechtszekerheid voor gebruikers van KI, en 
denkt hierbij met name aan de lopende 
besprekingen over KI en de datarevolutie 
binnen de Wereldorganisatie voor de 
intellectuele eigendom (WIPO);

16. benadrukt dat de Commissie in het 
kader van internationale onderhandelingen 
moet blijven streven naar het hoogste 
niveau van bescherming van intellectuele 
eigendom voor Europese ontwikkelaars 
van KI, en naar een zo groot mogelijke 
rechtszekerheid voor gebruikers van KI, en 
denkt hierbij met name aan de lopende 
besprekingen over KI en de datarevolutie 
binnen de Wereldorganisatie voor de 
intellectuele eigendom (WIPO); moedigt 
de Commissie aan om, waar zinvol, deel te 
nemen aan discussies over uitzonderingen 
en beperkingen; is verheugd over de 
actieve inzet van de Commissie in deze 
context, zoals blijkt uit de inzending van 
de standpunten van de Unie voor de 
openbare raadpleging van de WIPO over 
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het ontwerp voor een kaderdocument over 
het beleid inzake intellectuele eigendom 
en kunstmatige intelligentie op 
13 december 2019;

Or. en

Amendement 140
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de Commissie in het 
kader van internationale onderhandelingen 
moet blijven streven naar het hoogste 
niveau van bescherming van intellectuele 
eigendom voor Europese ontwikkelaars 
van KI, en naar een zo groot mogelijke 
rechtszekerheid voor gebruikers van KI, en 
denkt hierbij met name aan de lopende 
besprekingen over KI en de datarevolutie 
binnen de Wereldorganisatie voor de 
intellectuele eigendom (WIPO);

16. benadrukt dat de Commissie met 
name in het kader van internationale 
onderhandelingen moet streven naar een 
evenwichtige en door innovatie gedreven 
bescherming van intellectuele eigendom 
ten gunste van Europese ontwikkelaars 
van KI, met het oog op een zo groot 
mogelijke rechtszekerheid voor gebruikers 
van KI, en denkt hierbij met name aan de 
lopende besprekingen over KI en de 
datarevolutie binnen de Wereldorganisatie 
voor de intellectuele eigendom (WIPO); 
benadrukt dat de lopende WIPO-
onderhandelingen over beperkingen en 
uitzonderingen voor bibliotheken en 
archieven en beperkingen en 
uitzonderingen voor het onderwijs weer 
op gang moeten worden gebracht;

Or. en

Amendement 141
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst op de noodzaak van sterke 
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waarborgen om Europese KI-
ontwikkelaars te beschermen tegen 
onrechtmatige octrooipraktijken, zoals de 
praktijken die worden toegepast door 
entiteiten voor de uitoefening van 
octrooien, die financiële instellingen zijn 
en geen producten vervaardigen of 
verkopen, maar die steeds vaker octrooien 
opkopen met als doel te procederen tegen 
innovatieve bedrijven, waaronder kmo’s, 
om hoge vergoedingen voor schikkingen 
te krijgen; verzoekt de Commissie haar 
huidige richtsnoeren in verband met de 
toepassing en handhaving van de 
intellectuele-eigendomsrechten te 
beoordelen met betrekking tot dergelijke 
onrechtmatige praktijken;

Or. en

Amendement 142
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. bevestigt dat regelingen inzake 
intellectuele eigendom die van toepassing 
zijn op kunstmatige intelligentie niet 
mogen worden gebruikt voor, leiden tot of 
bijdragen tot het doel om de transparantie 
van door KI aangestuurde 
besluitvormingssystemen te beperken, de 
controle op door KI aangestuurde 
besluitvormingssystemen door 
toezichthoudende organen te 
ondermijnen, de mogelijke vereisten voor 
openbrontechnologie in openbare 
aanbestedingen te omzeilen of 
inspanningen te voorkomen om de 
interconnectiviteit van digitale diensten te 
waarborgen;

Or. en
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