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Amendement 1
Antonius Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat artificiële 
intelligentie (AI) en aanverwante 
technologieën een middel zijn om de 
mensen te dienen en dat algoritmische 
systemen toegang tot informatie, met 
inbegrip van lijsten van verschillende 
soorten cultuurgoederen, mogelijk kunnen 
maken; wijst op de risico’s van inbreuken 
op intellectuele-eigendomsrechten (IPR) 
bij het combineren van AI en verschillende 
technologieën met een groot aantal 
bronnen (documenten, foto’s, films);

1. benadrukt dat artificiële 
intelligentie (AI) en aanverwante 
technologieën een middel zijn om de 
mensen te dienen en dat algoritmische 
systemen toegang tot informatie, met 
inbegrip van lijsten van verschillende 
soorten cultuurgoederen, mogelijk kunnen 
maken; wijst op de risico’s van inbreuken 
op intellectuele-eigendomsrechten (IPR) 
bij het combineren van AI en verschillende 
technologieën met een groot aantal 
bronnen (documenten, foto’s, films) en 
roept op AI te gebruiken om binnen het 
huidige wetgevend kader een hoog niveau 
van IPR bescherming te garanderen, 
onder meer door zowel burgers en 
bedrijven te waarschuwen wanneer zij 
onbedoeld IPR regels dreigen te 
schenden, als door IPR rechthebbenden te 
helpen wanneer IPR regels daadwerkelijk 
zijn geschonden;

Or. nl

Amendement 2
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat artificiële 
intelligentie (AI) en aanverwante 
technologieën een middel zijn om de 
mensen te dienen en dat algoritmische 
systemen toegang tot informatie, met 
inbegrip van lijsten van verschillende 
soorten cultuurgoederen, mogelijk kunnen 

1. benadrukt dat artificiële 
intelligentie (AI) en aanverwante 
technologieën een middel zijn om de 
mensen te dienen op een groot aantal 
terreinen, waaronder in het onderwijs en 
in de culturele en audiovisuele sector, en 
dat algoritmische systemen toegang tot 
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maken; wijst op de risico’s van inbreuken 
op intellectuele-eigendomsrechten (IPR) 
bij het combineren van AI en verschillende 
technologieën met een groot aantal 
bronnen (documenten, foto’s, films);

informatie, met inbegrip van lijsten van 
verschillende soorten cultuurgoederen, 
mogelijk kunnen maken; wijst op de 
risico’s van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten (IPR) bij het 
combineren van AI en verschillende 
technologieën met een groot aantal 
bronnen (documenten, foto’s, films); 
beklemtoont in dit verband dat nagedacht 
moet blijven worden over de interacties 
tussen het gebruik van AI in deze sectoren 
en intellectuele-eigendomsrechten;

Or. ro

Amendement 3
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat artificiële 
intelligentie (AI) en aanverwante 
technologieën een middel zijn om de 
mensen te dienen en dat algoritmische 
systemen toegang tot informatie, met 
inbegrip van lijsten van verschillende 
soorten cultuurgoederen, mogelijk 
kunnen maken; wijst op de risico’s van 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten (IPR) bij het 
combineren van AI en verschillende 
technologieën met een groot aantal 
bronnen (documenten, foto’s, films);

1. benadrukt dat artificiële 
intelligentie (AI) en aanverwante 
technologieën, waarbij altijd sprake is van 
een bepaalde mate van menselijke 
interventie, een middel zijn om de mensen 
te dienen en toegang tot informatie 
mogelijk kunnen maken; wijst erop dat op 
andere gegevens dan persoonsgegevens, 
zoals documenten, foto's en films, die 
voor het leren van artificiële-
intelligentiesystemen worden gebruikt 
middels technieken op het gebied van 
machineleren mogelijkerwijs intellectuele-
eigendomsrechten (IPR) van toepassing 
zijn; is van oordeel dat het potentieel van 
op AI gebaseerde technologieën alleen 
kan worden benut indien onnodige 
belemmeringen voor hun ontwikkeling en 
gebruik worden geëlimineerd;

Or. en

Amendement 4
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Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat artificiële 
intelligentie (AI) en aanverwante 
technologieën een middel zijn om de 
mensen te dienen en dat algoritmische 
systemen toegang tot informatie, met 
inbegrip van lijsten van verschillende 
soorten cultuurgoederen, mogelijk kunnen 
maken; wijst op de risico’s van inbreuken 
op intellectuele-eigendomsrechten (IPR) 
bij het combineren van AI en verschillende 
technologieën met een groot aantal 
bronnen (documenten, foto’s, films);

1. benadrukt het strategische belang 
van het gebruik van artificiële intelligentie 
(AI) en aanverwante technologieën als een 
middel om de mensen te dienen en dat 
algoritmische systemen toegang tot 
informatie, met inbegrip van lijsten van 
verschillende soorten cultuurgoederen, 
mogelijk kunnen maken; wijst op de 
risico’s van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten (IPR) bij het 
combineren van AI en verschillende 
technologieën met een groot aantal 
bronnen (documenten, foto’s, films) om de 
wijze waarop data worden getoond, 
onderzocht en gevisualiseerd, te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 5
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Caterina Chinnici, Marcos Ros Sempere

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat artificiële 
intelligentie (AI) en aanverwante 
technologieën een middel zijn om de 
mensen te dienen en dat algoritmische 
systemen toegang tot informatie, met 
inbegrip van lijsten van verschillende 
soorten cultuurgoederen, mogelijk kunnen 
maken; wijst op de risico’s van inbreuken 
op intellectuele-eigendomsrechten (IPR) 
bij het combineren van AI en 
verschillende technologieën met een groot 
aantal bronnen (documenten, foto’s, 
films);

1. benadrukt dat artificiële 
intelligentie (AI) en aanverwante 
technologieën een middel zijn om de 
mensen te dienen en een bijdrage te 
leveren aan hun algemeen belang, en dat 
zij toegang tot onderwijs, cultuur en 
informatie, met inbegrip van 
onderwijsplatforms, lijsten van 
verschillende soorten cultuurgoederen en 
een enorme hoeveelheid databronnen, 
mogelijk kunnen maken; wijst erop dat op 
het gebruik van databronnen zoals 
documenten, foto's en films die door AI 
en aanverwante technologieën worden 



PE653.888v01-00 6/36 AM\1208271NL.docx

NL

gebruikt mogelijkerwijs intellectuele-
eigendomsrechten van toepassing zijn;

Or. en

Amendement 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat artificiële 
intelligentie (AI) en aanverwante 
technologieën een middel zijn om de 
mensen te dienen en dat algoritmische 
systemen toegang tot informatie, met 
inbegrip van lijsten van verschillende 
soorten cultuurgoederen, mogelijk kunnen 
maken; wijst op de risico’s van inbreuken 
op intellectuele-eigendomsrechten (IPR) 
bij het combineren van AI en verschillende 
technologieën met een groot aantal 
bronnen (documenten, foto’s, films);

1. benadrukt dat artificiële 
intelligentie (AI) en aanverwante 
technologieën een middel kunnen zijn om 
de mensen te dienen, mits er goede 
regelgeving voor wordt vastgesteld, en dat 
algoritmische systemen toegang tot 
informatie, met inbegrip van lijsten van 
verschillende soorten cultuurgoederen, 
mogelijk kunnen maken; wijst op de 
risico’s van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten (IPR) bij het 
combineren van AI en verschillende 
technologieën met een groot aantal 
bronnen (documenten, foto’s, films);

Or. fr

Amendement 7
Stéphane Séjourné

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat artificiële 
intelligentie (AI) en aanverwante 
technologieën een middel zijn om de 
mensen te dienen en dat algoritmische 
systemen toegang tot informatie, met 
inbegrip van lijsten van verschillende 
soorten cultuurgoederen, mogelijk 
kunnen maken; wijst op de risico’s van 

1. beklemtoont dat de Europese 
benadering van artificiële intelligentie 
(AI) en aanverwante technologieën de 
mens centraal moet stellen, zodat AI een 
instrument wordt dat daadwerkelijk in 
dienst staat van mensen en het algemeen 
belang; geeft aan dat AI bij kan dragen 
tot het genereren van inhoud in 
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inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten (IPR) bij het 
combineren van AI en verschillende 
technologieën met een groot aantal 
bronnen (documenten, foto’s, films);

onderwijs, cultuur en de audiovisuele 
sectoren; onderstreept dan ook het belang 
van het tot stand brengen van een 
Europees kader voor de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten (IPR) in 
verband met het gebruik van AI;

Or. fr

Amendement 8
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat artificiële 
intelligentie (AI) en aanverwante 
technologieën een middel zijn om de 
mensen te dienen en dat algoritmische 
systemen toegang tot informatie, met 
inbegrip van lijsten van verschillende 
soorten cultuurgoederen, mogelijk kunnen 
maken; wijst op de risico’s van inbreuken 
op intellectuele-eigendomsrechten (IPR) 
bij het combineren van AI en verschillende 
technologieën met een groot aantal 
bronnen (documenten, foto’s, films);

1. benadrukt dat artificiële 
intelligentie (AI) en aanverwante 
technologieën een middel moeten zijn om 
de mensen te dienen en dat algoritmische 
systemen toegang tot informatie, met 
inbegrip van lijsten van verschillende 
soorten cultuurgoederen, mogelijk kunnen 
maken; wijst op de risico’s van inbreuken 
op intellectuele-eigendomsrechten (IPR) 
bij het combineren van AI en verschillende 
technologieën met een groot aantal 
bronnen (documenten, foto’s, films);

Or. fr

Amendement 9
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat de stelselmatige 
integratie van artificiële intelligentie (AI) 
in de onderwijssector het potentieel heeft 
iets te doen aan de grootste uitdagingen in 
het onderwijs, bij kan dragen tot de 
ontwikkeling van innovatieve onderwijs- 
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en leerpraktijken, en - tot slot - de 
progressie bij de verwezenlijking van 
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen 
kan versnellen, met het oog op de 
realisatie van de Agenda voor onderwijs 
2030.

Or. en

Amendement 10
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst nog maar eens op het belang 
van toegang tot cultuur voor iedere 
burger in de hele Unie; beklemtoont in dit 
verband het belang van het uitwisselen 
van goede praktijken tussen de lidstaten, 
onderwijsinstellingen en culturele 
instellingen en vergelijkbare betrokken 
partijen; acht het verder van cruciaal 
belang dat de middelen die op het niveau 
van de EU en in de lidstaten beschikbaar 
zijn maximaal worden gebruikt om de 
toegang tot cultuur verder te verbeteren; 
benadrukt dat er heel veel mogelijkheden 
zijn om de toegang tot cultuur te 
verbeteren en dat al deze mogelijkheden 
moeten worden onderzocht om tot de best 
mogelijke keuze te komen; beklemtoont 
het belang van consistentie met de 
Verklaring van Marrakech;

Or. en

Amendement 11
Antonius Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. Roept de Europese Commissie op 
ten volle gebruik te maken van de 
mogelijkheden van artificiële intelligentie 
(AI) ter verbetering van haar 
communicatie met burgers, waaronder via 
culturele en audiovisuele online 
platforms, met als doel 
overheidsinformatie te verstrekken die 
voor hen relevant is, de afstand tussen 
burgers en de EU te verkleinen en de 
sociale samenhang tussen EU-burgers 
onderling te stimuleren;

Or. nl

Amendement 12
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. geeft aan dat AI-technologieën een 
gevaar vormen wat het verzamelen van 
persoonsgegevens van in het bijzonder 
leerlingen en leraren betreft, hetgeen een 
schending van hun grondrechten zou 
kunnen zijn; beveelt dan ook aan geen 
gebruik te maken van audiovisuele 
opname- en monitoringapparaten in 
scholen om gegevens voor aan AI 
gerelateerde doeleinden te verzamelen;

Or. fr

Amendement 13
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Caterina Chinnici, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beklemtoont dat onderwijs, cultuur 
en de audiovisuele sector gebieden zijn die 
gevoelig zijn voor het gebruik van AI en 
aanverwante technologieën, aangezien zij 
het potentieel hebben onze samenlevingen 
en de fundamentele rechten die zij 
waarborgen, te beïnvloeden; is derhalve 
van oordeel dat bij de inzet, ontwikkeling 
en het gebruik daarvan juridisch 
bindende ethische beginselen in acht 
moeten worden genomen;

Or. en

Amendement 14
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. geeft aan dat artificiële 
intelligentie en aanverwante 
technologieën gebruikt kunnen worden 
bij het ontwikkelen of toepassen van 
nieuwe onderwijsmethoden, bijvoorbeeld 
bij taalonderwijs, op universiteiten in het 
algemeen, gespecialiseerd onderricht, 
enz.;beklemtoont dat het belangrijk is 
dergelijke technologieën niet alleen voor 
onderwijsdoeleinden te gebruiken, maar 
ook voor digitale geletterdheid en 
algemene bekendheid met de 
technologieën in kwestie;geeft aan dat het 
belangrijk is onderwijzers, opleiders enz. 
van de juiste instrumenten en kennis in 
verband met AI en aanverwante 
technologieën te voorzien over wat ze 
inhouden, hoe ze te gebruiken en hoe ze 
als instrumenten op passende wijze en in 
overeenstemming met de wet te gebruiken, 
teneinde inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten te vermijden;
beklemtoont in het bijzonder het belang 
van digitale geletterdheid voor 
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onderwijspersoneel, alsook van het 
verbeteren van digitale opleidingen voor 
ouderen, gezien het feit dat de jongere 
generaties reeds over elementaire kennis 
van deze technologieën beschikken omdat 
ze ermee opgegroeid zijn;

Or. en

Amendement 15
Antonius Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. Roept de Europese Commissie, de 
EU-Lidstaten en het bedrijfsleven op de 
mogelijkheden van AI actief en ten volle 
te benutten waar het gaat om het 
promoten van feitelijke informatie en het 
bestrijden van 'fake news', desinformatie, 
xenofobie en racisme op culturele en 
audiovisuele online platforms, zonder 
daarbij te censuur toe te passen;

Or. nl

Amendement 16
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Evelyne Gebhardt, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. beklemtoont dat Europese 
artificiële intelligentie de kernwaarden 
van onze Unie, zoals democratie, 
onafhankelijke en vrije media en 
informatie, hoogwaardig onderwijs, 
ecologische duurzaamheid, 
genderevenwicht, en culturele en 
taalkundige diversiteit, moet beschermen 
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en bevorderen;

Or. en

Amendement 17
Antonius Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. Merkt op dat 
de verzelfstandiging van het creatieve 
proces problemen oproept met betrekking 
tot het eigendom van intellectuele-
eigendomsrechten; is in dit verband van 
mening dat het niet passend zou zijn om 
te trachten AI-technologieën 
een rechtspersoonlijkheid te verlenen;

Or. nl

Amendement 18
Antonius Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. Merkt op dat AI een 
belangrijke rol kan spelen bij het 
bevorderen en beschermen van onze 
Europese en nationale culturele 
diversiteit, met name ook wanneer ingezet 
door audiovisuele online platforms bij het 
aanbevelen van content aan klanten;

Or. nl

Amendement 19
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat AI het onderzoek zou 
kunnen veranderen aan de hand van de 
analyse van patronen inzake 
belangstelling voor grensoverschrijdende 
verwerving en verplaatsing van 
cultuurgoederen; merkt bovendien op dat 
voorspellende analyses ook een belangrijke 
rol kunnen spelen bij de verdere 
verbetering van gegevensanalyse;

2. merkt bovendien op dat 
voorspellende analyses ook een belangrijke 
rol kunnen spelen bij de verdere 
verbetering van gegevensanalyse;

Or. fr

Amendement 20
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat AI het onderzoek zou 
kunnen veranderen aan de hand van de 
analyse van patronen inzake 
belangstelling voor grensoverschrijdende 
verwerving en verplaatsing van 
cultuurgoederen; merkt bovendien op dat 
voorspellende analyses ook een belangrijke 
rol kunnen spelen bij de verdere 
verbetering van gegevensanalyse;

2. merkt op dat voorspellende 
analyses een belangrijke rol kunnen spelen 
bij de verdere verbetering van 
gegevensanalyse;

Or. en

Amendement 21
Stéphane Séjourné

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat AI het onderzoek zou 2. merkt op dat AI van nut kan zijn 
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kunnen veranderen aan de hand van de 
analyse van patronen inzake 
belangstelling voor grensoverschrijdende 
verwerving en verplaatsing van 
cultuurgoederen; merkt bovendien op dat 
voorspellende analyses ook een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
verdere verbetering van gegevensanalyse;

voor de sector onderzoek, bijvoorbeeld 
door de rol die voorspellende analyses 
kunnen spelen bij de verdere verbetering 
van gegevensanalyse; onderstreept dat de 
EU meer moet investeren en 
partnerschappen tussen de industrie en de 
academische wereld moet bevorderen, 
teneinde hoogwaardig onderzoek op 
Europees niveau aan te zwengelen;

Or. fr

Amendement 22
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat AI het onderzoek zou 
kunnen veranderen aan de hand van de 
analyse van patronen inzake belangstelling 
voor grensoverschrijdende verwerving en 
verplaatsing van cultuurgoederen; merkt 
bovendien op dat voorspellende analyses 
ook een belangrijke rol kunnen spelen bij 
de verdere verbetering van 
gegevensanalyse;

2. merkt op dat AI het onderzoek zou 
kunnen veranderen aan de hand van de 
analyse van patronen inzake 
grensoverschrijdende verwerving en 
verplaatsing van cultuurgoederen; merkt 
bovendien op dat voorspellende analyses 
ook een belangrijke rol kunnen spelen bij 
de verdere verbetering van de analyse van 
cultuurgegevens;

Or. en

Amendement 23
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op de belangrijke rol van 
onafhankelijke media in cultuur en het 
dagelijkse leven van burgers; beklemtoont 
dat fake media een groot probleem zijn, 
aangezien er stelselmatig sprake is van 
inbreuken op auteursrecht en IPR in het 
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algemeen; roept de Commissie op met de 
lidstaten te blijven werken aan vergroting 
van de kennis van dit verschijnsel, de 
gevolgen van fake media te bestrijden en 
de achterliggende oorzaken aan te 
pakken; vindt het hieromtrent daarnaast 
belangrijk onderwijsstrategieën te 
ontwikkelen ter verbetering van de 
digitale geletterdheid;

Or. en

Amendement 24
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat door AI verbeterde 
software voor beeldherkenning het 
vermogen van de onderwijssector en 
relevante actoren om moderne en 
innovatieve onderwijsmethodes te 
ontwikkelen en aan te bieden, aanzienlijk 
kan vergroten en daarbij ook kwalitatieve 
bronnen kan waarborgen, met 
inachtneming van de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten;

Schrappen

Or. fr

Amendement 25
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat door AI verbeterde 
software voor beeldherkenning het 
vermogen van de onderwijssector en 
relevante actoren om moderne en 
innovatieve onderwijsmethodes te 

3. merkt op dat door AI verbeterde 
software voor beeldherkenning het 
vermogen van de onderwijssector en 
relevante actoren om moderne en 
innovatieve onderwijsmethodes te 
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ontwikkelen en aan te bieden, aanzienlijk 
kan vergroten en daarbij ook kwalitatieve 
bronnen kan waarborgen, met 
inachtneming van de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten;

ontwikkelen en aan te bieden, aanzienlijk 
kan vergroten en daarbij ook kwalitatieve 
bronnen kan waarborgen, met 
inachtneming van de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten, alsook de 
veiligheid van kinderen en minderjarigen 
kan waarborgen, zowel op school als in 
het geval van onderwijs op afstand; 
beklemtoont het belang van privacy- en 
gegevensbeschermingswetgeving; wijst in 
dit verband in het bijzonder op de 
afhankelijkheid van de Unie van externe 
data- en software-aanbieders; acht het 
van vitaal belang om deze technologieën 
alleen in bestaande systemen te integreren 
indien de bescherming van de 
grondrechten en de privacy gewaarborgd 
is;

Or. en

Amendement 26
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat door AI verbeterde 
software voor beeldherkenning het 
vermogen van de onderwijssector en 
relevante actoren om moderne en 
innovatieve onderwijsmethodes te 
ontwikkelen en aan te bieden, aanzienlijk 
kan vergroten en daarbij ook kwalitatieve 
bronnen kan waarborgen, met 
inachtneming van de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten;

3. merkt op dat AI en aanverwante 
technologieën het vermogen van de 
onderwijssector en relevante actoren om 
moderne en innovatieve 
onderwijsmethodes te ontwikkelen en aan 
te bieden, aanzienlijk kunnen vergroten, 
en de toegankelijkheid van onderwijs 
kunnen verbeteren; wijst met klem op de 
toenemende afhankelijkheid van een klein 
aantal technologiebedrijven met een 
dominante marktpositie ten opzichte van 
particulier onderwijs middels digitale 
diensten; geeft aan dat de technologieën 
die door de aanbieders van openbaar 
onderwijs worden gebruikt of met publiek 
geld worden aangeschaft als "open 
source"-software moeten worden 
ontwikkeld, teneinde het uitwisselen en 
het hergebruik van middelen mogelijk te 
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maken, met beschikbaarheid in de hele 
EU, resulterend in meer voordelen en 
besparingen voor de nationale 
begrotingen;

Or. en

Amendement 27
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat door AI verbeterde 
software voor beeldherkenning het 
vermogen van de onderwijssector en 
relevante actoren om moderne en 
innovatieve onderwijsmethodes te 
ontwikkelen en aan te bieden, aanzienlijk 
kan vergroten en daarbij ook kwalitatieve 
bronnen kan waarborgen, met 
inachtneming van de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten;

3. merkt op dat door AI verbeterde 
software voor beeldherkenning het 
vermogen van de onderwijssector en 
relevante actoren om moderne en 
innovatieve onderwijsmethodes te 
ontwikkelen en aan te bieden, aanzienlijk 
kan vergroten en daarbij ook kwalitatieve 
bronnen kan waarborgen, met 
inachtneming van de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten; 
beklemtoont dat parallel aan de 
ontwikkeling van AI-systemen een 
robuust pakket wetgevingsrichtsnoeren 
betreffende de toepassing ervan moet 
worden vastgesteld, teneinde de veiligheid 
voor de gebruiker te vergroten en bij het 
grote publiek vertrouwen in het gebruik 
van deze systemen te kweken;

Or. ro

Amendement 28
Stéphane Séjourné

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat door AI verbeterde 
software voor beeldherkenning het 

3. merkt op dat op AI stoelende 
software, zoals software voor 
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vermogen van de onderwijssector en 
relevante actoren om moderne en 
innovatieve onderwijsmethodes te 
ontwikkelen en aan te bieden, aanzienlijk 
kan vergroten en daarbij ook kwalitatieve 
bronnen kan waarborgen, met 
inachtneming van de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten;

beeldherkenning, het vermogen van de 
onderwijssector en relevante actoren om 
moderne en innovatieve 
onderwijsmethodes te ontwikkelen en aan 
te bieden, aanzienlijk kan vergroten en 
daarbij ook kwalitatieve bronnen kan 
waarborgen, met inachtneming van de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten; merkt overigens op dat 
deze herkenningssoftware alleen voor 
onderwijsdoeleinden moet worden 
gebruikt en in geen geval voor controle 
van de toegang tot onderwijsinstellingen;

Or. fr

Amendement 29
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Evelyne Gebhardt, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat door AI verbeterde 
software voor beeldherkenning het 
vermogen van de onderwijssector en 
relevante actoren om moderne en 
innovatieve onderwijsmethodes te 
ontwikkelen en aan te bieden, aanzienlijk 
kan vergroten en daarbij ook kwalitatieve 
bronnen kan waarborgen, met 
inachtneming van de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten;

3. merkt op dat door AI-
technologieën het vermogen van de 
onderwijssector en onderwijzers om 
moderne en innovatieve 
onderwijsmethodes te ontwikkelen en aan 
te bieden, aanzienlijk kan worden vergroot, 
met waarborgen betreffende kwaliteit en 
billijkheid in onderwijs, non-discriminatie 
en een passende bescherming van 
persoonsgegevens, in het bijzonder 
gegevens van kinderen, middels 
transparante en betrouwbare, de 
intellectuele-eigendomsrechten 
respecterende databronnen; geeft aan dat 
dergelijke methoden ook moeten worden 
beoordeeld op betrouwbaarheid en 
nauwkeurigheid;

Or. en

Amendement 30
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Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat door AI verbeterde 
software voor beeldherkenning het 
vermogen van de onderwijssector en 
relevante actoren om moderne en 
innovatieve onderwijsmethodes te 
ontwikkelen en aan te bieden, aanzienlijk 
kan vergroten en daarbij ook kwalitatieve 
bronnen kan waarborgen, met 
inachtneming van de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten;

3. merkt op dat door AI verbeterde 
software voor beeldherkenning het 
vermogen van de onderwijssector en 
relevante actoren om moderne en 
innovatieve onderwijsmethodes te 
ontwikkelen en aan te bieden, aanzienlijk 
kan vergroten en daarbij ook kwalitatieve 
bronnen kan waarborgen, met 
inachtneming van de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten, op 
voorwaarde dat dit niet als voorwendsel 
wordt gebruikt voor het uitbannen van 
leermethoden op basis van de fysieke 
aanwezigheid van een leraar;

Or. fr

Amendement 31
Antonius Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat door AI verbeterde 
software voor beeldherkenning het 
vermogen van de onderwijssector en 
relevante actoren om moderne en 
innovatieve onderwijsmethodes te 
ontwikkelen en aan te bieden, aanzienlijk 
kan vergroten en daarbij ook kwalitatieve 
bronnen kan waarborgen, met 
inachtneming van de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten;

3. merkt op dat AI het vermogen van 
de onderwijssector en relevante actoren om 
moderne en innovatieve 
onderwijsmethodes van hoge kwaliteit te 
ontwikkelen en aan te bieden en de digitale 
geletterdheid en e-vaardigheden van de 
gehele bevolking naar een hoger plan te 
tillen aanzienlijk kan vergroten, als ook het 
gebruik van kwalitatieve bronnen kan 
waarborgen, met inachtneming van de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten;

Or. nl
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Amendement 32
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – letter a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

a) stelt vast dat er, gezien de 
belangrijke rol die AI in het 
onderwijslandschap kan spelen, voor een 
robuuste rechtsgrondslag voor alle 
digitale instrumenten moet worden 
gezorgd, voor het faciliteren en 
bevorderen van onderwijsactiviteiten 
middels aspecten als verslaglegging van 
onderwijsinhoud of verbetering van de 
verhouding tussen het aantal leraren en 
het aantal studenten.

Or. en

Amendement 33
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. geeft aan dat het concept 
"intellectueel werk" in de op het 
Europese vasteland geldende opvatting 
van auteurschap aan de persoonlijkheid 
van de auteur, d.w.z. aan natuurlijke 
personen, gekoppeld is, en dat artificiële 
agentia zoals robots en artificiële 
intelligentie derhalve niet als auteurs 
worden beschouwd en de door hen 
geproduceerde informatie dan ook niet 
voor auteursrechtelijke bescherming in 
aanmerking komt; 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 
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concurreren met artistieke werken van 
mensen; verwerpt het concept van data-
eigendom en beklemtoont de noodzaak 
van het vergroten van de toegang tot en 
het gebruik van niet-persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 34
Stéphane Séjourné

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat AI de sectoren 
onderwijs en onderzoek alleen ten goede 
kan komen indien de EU opleiding in de 
vaardigheden van de toekomst, en met 
name een ethische en verantwoordelijke 
benadering van AI-technologieën, 
bevordert; is in dit verband verder van 
oordeel dat deze opleiding niet alleen 
moet worden aangeboden aan leerlingen 
die zich op wetenschappelijke en 
technische onderwerpen richten, die reeds 
bekender zijn met deze instrumenten, 
maar in plaats daarvan aan zoveel 
mogelijk mensen, in het bijzonder aan de 
jongere generaties;

Or. fr

Amendement 35
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beklemtoont dat investeringen in 
onderzoek en innovatie met betrekking tot 
het gebruik en de ontwikkeling van AI en 
de toepassing ervan in het onderwijs en in 
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de culturele en audiovisuele sector in dit 
verband van zeer groot belang is; verzoekt 
de Commissie extra geld vrij te maken ter 
bevordering van onderzoek en innovatie 
met betrekking tot AI-applicaties in deze 
sectoren.

Or. ro

Amendement 36
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. spreekt haar grote bezorgdheid uit 
over het feit dat scholen en andere 
aanbieders van onderwijs steeds 
afhankelijker worden van educatieve 
technologische diensten, waaronder AI-
toepassingen, die aangeboden worden 
door voornamelijk buiten de EU 
gevestigde bedrijven met een dominante 
marktpositie;

Or. fr

Amendement 37
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Evelyne Gebhardt, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beklemtoont dat voor EU-brede 
digitale en AI-geletterdheid moet worden 
gezorgd, in het bijzonder middels de 
ontwikkeling van opleidingen voor 
onderwijzend personeel; hamert erop dat 
het gebruik van AI-technologieën op 
scholen bij moet dragen tot het verkleinen 
van de sociale en regionale digitale kloof.
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Or. en

Amendement 38
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. geeft aan dat de COVID-19-
pandemie als een proefperiode voor de 
ontwikkeling en het gebruik van digitale 
en aan AI-gerelateerde technologieën in 
de sectoren onderwijs en cultuur kan 
worden beschouwd, zoals blijkt uit het 
grote aantal online-onderwijsplatforms en 
online-instrumenten voor 
cultuurbevordering in de lidstaten; 
verzoekt de Commissie dan ook met deze 
voorbeelden rekening te houden wanneer 
ze nadenkt over een gemeenschappelijke 
EU-benadering voor het bevorderen van 
het gebruik van dergelijke technologische 
oplossingen;

Or. en

Amendement 39
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst erop dat AI in het bijzonder 
van grote invloed kan zijn op 
gegevensbescherming en privacy; spreekt 
zich uit voor inachtneming van de 
beginselen als bedoeld in de algemene 
verordening gegevensbescherming;

Or. fr
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Amendement 40
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de Commissie 
doeltreffender maatregelen te nemen ter 
bescherming van de persoonsgegevens 
van leerlingen en leraren in de 
onderwijsomgeving;

Or. fr

Amendement 41
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de interactie tussen 
AI en de creatieve sectoren complex is en 
een grondige beoordeling vergt; is 
ingenomen met de lopende studies getiteld 
“Trends and Developments in Artificial 
Intelligence - Challenges to the IPR 
Framework” en “Study on Copyright and 
New technologies: copyright data 
management and Artificial Intelligence”; 
benadrukt dat het belangrijk is te 
verduidelijken hoe auteursrechtelijk 
beschermde inhoud kan worden gebruikt 
als gegevensinvoer (beelden, muziek, 
films, databanken, enz.) en bij de 
productie van culturele en audiovisuele 
output;

4. benadrukt de rol van de 
persoonlijkheid van een auteur voor de 
expressie van vrije en creatieve keuzes die 
de originaliteit van werken uitmaken1bis; 
is ingenomen met de lopende studies 
getiteld “Trends and Developments in 
Artificial Intelligence - Challenges to the 
IPR Framework” en “Study on Copyright 
and New technologies: copyright data 
management and Artificial Intelligence”; 
benadrukt het belang van beperkingen en 
uitzonderingen op auteursrecht in het 
geval van het gebruik van inhoud als 
gegevensinvoer, in het bijzonder in het 
onderwijs, op universiteiten en bij 
onderzoek, en bij de productie van 
culturele en audiovisuele output, inclusief 
door gebruikers gemaakte inhoud; 
onderstreept de onbetrouwbaarheid van 
de geautomatiseerde middelen om illegale 
inhoud van onlineplatforms waarop 
audiovisuele inhoud wordt gedeeld, te 
verwijderen; wijst eens te meer op het 
belang van het handhaven van het verbod 
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op de in artikel 15 van Richtlijn 
2000/31/EG bedoelde algemene 
toezichtverplichting;

Or. en

Amendement 42
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de interactie tussen 
AI en de creatieve sectoren complex is en 
een grondige beoordeling vergt; is 
ingenomen met de lopende studies getiteld 
“Trends and Developments in Artificial 
Intelligence - Challenges to the IPR 
Framework” en “Study on Copyright and 
New technologies: copyright data 
management and Artificial Intelligence”; 
benadrukt dat het belangrijk is te 
verduidelijken hoe auteursrechtelijk 
beschermde inhoud kan worden gebruikt 
als gegevensinvoer (beelden, muziek, 
films, databanken, enz.) en bij de productie 
van culturele en audiovisuele output;

4. benadrukt dat de interactie tussen 
AI en de creatieve sectoren complex is en 
een grondige beoordeling vergt; is 
ingenomen met de lopende studies getiteld 
“Trends and Developments in Artificial 
Intelligence - Challenges to the IPR 
Framework” en “Study on Copyright and 
New technologies: copyright data 
management and Artificial Intelligence”; 
benadrukt dat het belangrijk is te 
verduidelijken hoe auteursrechtelijk 
beschermde inhoud kan worden gebruikt 
als gegevensinvoer (beelden, muziek, 
films, databanken, enz.) en bij de productie 
van culturele en audiovisuele output, door 
middel van of met behulp van AI-
technologieën; verzoekt de Commissie 
onderzoek te doen naar de invloed ervan 
op de Europese creatieve industrieën; 
herhaalt het belang van Europese data en 
verwelkomt hetgeen de Commissie 
hierover heeft verklaard, en het feit dat AI 
en aanverwante technologieën hoog op de 
agenda zijn geplaatst;

Or. en

Amendement 43
Stéphane Séjourné

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de interactie tussen 
AI en de creatieve sectoren complex is en 
een grondige beoordeling vergt; is 
ingenomen met de lopende studies getiteld 
“Trends and Developments in Artificial 
Intelligence - Challenges to the IPR 
Framework” en “Study on Copyright and 
New technologies: copyright data 
management and Artificial Intelligence”; 
benadrukt dat het belangrijk is te 
verduidelijken hoe auteursrechtelijk 
beschermde inhoud kan worden gebruikt 
als gegevensinvoer (beelden, muziek, 
films, databanken, enz.) en bij de 
productie van culturele en audiovisuele 
output;

4. benadrukt dat de interactie tussen 
AI en de creatieve sectoren complex is en 
een grondige beoordeling vergt; is 
ingenomen met de lopende studies getiteld 
“Trends and Developments in Artificial 
Intelligence - Challenges to the IPR 
Framework” en “Study on Copyright and 
New technologies:  copyright data 
management and Artificial Intelligence”; is 
van mening dat moet worden overwogen 
om door AI gegenereerde technische en 
artistieke creaties te beschermen, met als 
doel deze vorm van creatviteit aan te 
moedigen;

Or. fr

Amendement 44
Antonius Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de interactie tussen 
AI en de creatieve sectoren complex is en 
een grondige beoordeling vergt; is 
ingenomen met de lopende studies getiteld 
“Trends and Developments in Artificial 
Intelligence - Challenges to the IPR 
Framework” en “Study on Copyright and 
New technologies: copyright data 
management and Artificial Intelligence”; 
benadrukt dat het belangrijk is te 
verduidelijken hoe auteursrechtelijk 
beschermde inhoud kan worden gebruikt 
als gegevensinvoer (beelden, muziek, 
films, databanken, enz.) en bij de productie 
van culturele en audiovisuele output;

4. benadrukt dat de interactie tussen 
AI en de creatieve sectoren complex is en 
een grondige beoordeling vergt; is 
ingenomen met de lopende studies getiteld 
“Trends and Developments in Artificial 
Intelligence - Challenges to the IPR 
Framework” en “Study on Copyright and 
New technologies: copyright data 
management and Artificial Intelligence”; 
benadrukt dat het belangrijk is te 
verduidelijken onder welke 
voorwaarden auteursrechtelijk beschermde 
inhoud kan worden gebruikt als 
gegevensinvoer (beelden, muziek, films, 
databanken, enz.) zowel door mensen met 
behulp van AI als bij de zelfstandige 
productie van culturele en audiovisuele 
output door AI;
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Or. nl

Amendement 45
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. beklemtoont dat, in de context van 
de data-economie, voor een beter beheer 
van auteursrechtgegevens moet worden 
gezorgd met het oog op een betere 
vergoeding van auteurs en uitvoerenden, 
in het bijzonder door een snelle 
identificatie van de auteurs en hun 
rechten op het eigendom van inhoud, 
waarmee ook het aantal verweesde 
werken zou worden gereduceerd; geeft 
verder aan dat op AI-stoelende 
technologische oplossingen gebruikt 
zouden moeten worden om de 
infrastructuur van auteursrechtelijk 
beschermde data en de onderlinge 
verbondenheid van metadata in werken te 
verbeteren, én om de in artikel 19 van de 
richtlijn auteursrechten in de digitale 
interne markt bedoelde 
transparantieverplichting te faciliteren 
voor actuele, relevante en alomvattende 
informatie over het gebruik van de 
werken en prestaties van auteurs en 
uitvoerenden, in het bijzonder in het geval 
van meerdere rechthebbenden en 
ingewikkelde licentieregelingen; 

Or. en

Amendement 46
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat de 
geautomatiseerde middelen voor het 
verwijderen van auteursrechtelijk 
beschermde werken die zonder 
toestemming op onlineplatforms worden 
geplaatst waar audiovisuele inhoud wordt 
gedeeld, aan EU-normen moeten worden 
onderworpen om te garanderen dat ze 
goed werken voor zowel gebruikers als 
rechthebbenden;

Or. fr

Amendement 47
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. beklemtoont dat gezocht moet 
worden naar de meest doeltreffende 
manier om vooroordelen in AI-systemen 
te reduceren, in overeenstemming met 
ethische en niet-discriminerende normen; 
onderstreept dat gegevensreeksen die 
worden gebruikt om AI te trainen zo breed 
mogelijk moeten zijn om de samenleving 
zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, 
dat de resultaten moeten worden 
geëvalueerd om alle soorten stereotypen, 
discriminatie en vooroordelen te 
vermijden en, in voorkomend geval, 
gebruik te maken van AI om eventuele 
menselijke vooroordelen in kaart te 
brengen en te corrigeren; verzoekt de 
Commissie de uitwisseling van strategieën 
ter voorkoming van vooroordelen met 
betrekking tot gegevens te bevorderen en 
te faciliteren;

Or. en
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Amendement 48
Stéphane Séjourné

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de impact 
van AI en aan AI gerelateerde 
technologieën op de audiovisuele en 
creatieve sector te beoordelen, in het 
bijzonder met betrekking tot auteurschap 
en aanverwante kwesties.

5. roept ertoe op dat het door de 
Commissie aangekondigde actieplan 
inzake intellectuele eigendom aandacht 
besteedt aan AI en de invloed ervan op de 
creatieve sectoren, waarbij een evenwicht 
tot stand moet worden gebracht tussen de 
bescherming van persoonsgegevens en het 
bevorderen van creativiteit op de gebieden 
onderwijs, cultuur en onderzoek; is van 
mening dat de EU een voortrekker kan 
zijn bij de totstandbrenging van AI-
technologieën indien zij een operationeel 
regelgevingskader vaststelt en voor een 
proactief overheidsbeleid zorgt, met name 
op het gebied van opleidingsprogramma’s 
en financiële steun voor onderzoek;

Or. fr

Amendement 49
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de impact 
van AI en aan AI gerelateerde 
technologieën op de audiovisuele en 
creatieve sector te beoordelen, in het 
bijzonder met betrekking tot auteurschap 
en aanverwante kwesties.

5. verzoekt de Commissie de impact 
van IPR op onderzoek en ontwikkeling 
van AI en aan AI gerelateerde 
technologieën, alsook op de audiovisuele 
en creatieve sector, te beoordelen, in het 
bijzonder met betrekking tot auteurschap, 
een billijke vergoeding van auteurs en 
aanverwante kwesties;

Or. en
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Amendement 50
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – letter a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

a) beklemtoont de toekomstige rol die 
de opname van op AI-stoelende 
technologieën toekomt bij de 
bescherming, de openbaarmaking en het 
toezicht op erfgoed, net als bij hieraan 
verwante onderzoekprojecten.

Or. en

Amendement 51
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – letter b (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

b) beklemtoont het belang dat de 
voorstellen voor wetgevingsmaatregelen 
hebben voor algemene en uniforme 
toegang tot AI in alle verschillende 
artistieke en culturele sectoren.

Or. en

Amendement 52
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beklemtoont dat een evenwicht tot 
stand moet worden gebracht tussen de 
ontwikkeling van AI-systemen en het 
gebruik ervan in het onderwijs en in de 
culturele en audiovisuele sector enerzijds 
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en maatregelen ter vrijwaring van 
concurrentie en het 
concurrentievermogen van AI-bedrijven 
in deze sectoren; beklemtoont in dit 
verband dat het belangrijk is bedrijven 
ertoe aan te zetten te investeren in de 
vernieuwing van de AI-systemen die in 
deze sectoren worden gebruikt, en - 
parallel daaraan - erop toe te zien dat zij 
die dergelijke applicaties leveren geen 
marktmonopolie verwerven;

Or. ro

Amendement 53
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beklemtoont dat het nooit mag 
komen tot gebruik van AI en aanverwante 
technologieën zonder menselijke controle; 
herhaalt het belang van de grondrechten 
en de absolute suprematie van gegevens- 
en privacybeschermingswetgeving, 
hetgeen een "must" is bij de toepassing 
van de hier bedoelde technologieën;

Or. en

Amendement 54
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Evelyne Gebhardt, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie te 
evalueren wat de invloed van AI en aan 
AI verwante technologieën is bij het 
creëren van nieuwe audiovisuele werken 
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zoals "deep fakes", en passende 
wetgeving vast te stellen voor het creëren, 
produceren en distribueren voor 
kwaadaardige doeleinden.

Or. en

Amendement 55
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat automatisering en de 
ontwikkeling van AI een bedreiging 
kunnen vormen voor de werkgelegenheid, 
en beklemtoont eens te meer dat voorrang 
moet worden gegevens aan het behoud 
van banen, in het bijzonder in het 
onderwijs en in de culturele en creatieve 
sectoren;

Or. fr

Amendement 56
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie in 
samenspraak met de lidstaten een 
onderwijsplan inzake digitale en AI-
geletterdheid op EU-niveau te lanceren, 
in het bijzonder gericht op scholieren en 
jongeren;

Or. en

Amendement 57
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Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie aandacht te 
besteden aan de juridische aspecten van 
middels AI-technologieën geproduceerde 
werken en van middels AI en 
aanverwante technologieën gegenereerde 
culturele inhoud; vindt het belangrijk 
steun te geven aan de productie van 
culturele inhoud; herhaalt tegelijkertijd 
dat het belangrijk is het unieke IPR-kader 
van de Unie te behouden en dat bij het 
doorvoeren van eventuele wijzigingen 
daaraan zorgvuldig te werk moet worden 
gegaan, teneinde het wankele evenwicht 
niet te verstoren; verzoekt de Commissie 
een grondige evaluatie te houden van de 
mogelijke rechtspersoonlijkheid van met 
AI gegenereerde inhoud, alsook van de 
toepassing van IPR op met AI 
gegenereerde inhoud, alsook van inhoud 
die met AI-instrumenten is gegenereerd;

Or. en

Amendement 58
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie vereisten 
vast te stellen voor de aanschaf en het 
gebruik van artificiële intelligentie en 
aanverwante technologieën door 
overheidsorganen in de EU teneinde voor 
inachtneming van het Unierecht en de 
grondrechten te zorgen, en beklemtoont 
de meerwaarde van instrumenten zoals 
openbare raadplegingen en 
effectbeoordelingen voorafgaand aan de 
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aanschaf of het gebruik van systemen met 
artificiële intelligentie, zoals bedoeld in de 
rapport van de speciale afgezant voor de 
Algemene Vergadering van de VN over AI 
en de impact daarvan op de vrijheid van 
mening en meningsuiting1bis;

Or. en

Amendement 59
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie regels vast 
te stellen die voor echte data-
interoperabiliteit zorgen, teneinde te 
bewerkstelligen dat op een platform 
gekochte inhoud toegankelijk is op elk 
digitaal instrument, ongeacht het 
fabricaat;

Or. fr

Amendement 60
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. beklemtoont dat de 
uitdagingen in verband met het gebruik 
van artificiële intelligentie en 
aanverwante technologieën alleen kunnen 
worden overwonnen middels het 
vaststellen van verplichtingen in verband 
met de kwaliteit van gegevens en vereisten 
in verband met transparantie en toezicht, 
teneinde het publiek en de autoriteiten in 
staat te stellen te beoordelen of het recht 
van de Unie en de grondrechten worden 
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gerespecteerd;  kijkt uit naar de 
voorstellen van de Commissie inzake het 
delen en bundelen van datasets, zoals 
aangekondigd in haar mededeling over 
een Europese datastrategie1bis.

Or. en

Amendement 61
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verzoekt de Commissie 
daarnaast na te denken over het, in 
nauwe samenwerking met de lidstaten en 
de betrokken partijen, ontwikkelen van 
verificatiemechanismen of -systemen voor 
uitgevers, auteurs, makers, enz., om hen 
te helpen bij het gemakkelijker bepalen 
van inhoud die zij mogen gebruiken 
enerzijds en inhoud waarop IPR-
bescherming van toepassing is anderzijds;

Or. en

Amendement 62
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. Een verbod op het opleggen 
van een vergrendeld eigen ecosysteem 
voor het gebruik van de digitale 
producten. wijst erop dat, om voor echte 
data-interoperabiliteit te zorgen, de 
bestandsindelingen van digitale producten 
een open format moeten hebben, teneinde 
gebruikers in staat te stellen gegevens te 
exporteren naar andere digitale 
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omgevingen.

Or. fr


