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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas:

A. Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI ) går i rasande fart och AI har sedan flera år 
tillbaka spelat en roll i våra vardagsliv. AI och robotik sporrar till innovation, skapar nya 
företagsmodeller och spelar en central roll vid omvandlingen av våra samhällen och 
digitaliseringen av våra ekonomier inom ett flertal sektorer, såsom industri, hälso- och 
sjukvård, byggsektorn och transporterna.

B. Kina och Förenta staterna är de ledande länderna inom AI-teknik och EU har nu hamnat 
rejält på efterkälken. Om det inte finns en gemensam strategi på europeisk nivå kommer 
EU inte att kunna hinna i fatt. Med en gemensam strategi för AI skulle EU bättre kunna 
föra fram sina värden runt om i världen och spela en större och effektivare roll i ett 
globalt perspektiv.

C. Omkring en fjärdedel av världens alla industrirobotar och hälften av alla professionella 
servicerobotar tillverkas av europeiska företag och EU har därför redan nu viktiga 
resurser som EU bör ta till underlag för sin europeiska industripolitik. 

D. En gemensam strategi kommer att underlätta utvecklingen av AI-teknik och bli till nytta 
för samhället, samtidigt som där också bemöts de utmaningar som denna teknik innebär, 
så att innovationen stimuleras, kvaliteten på produkter som möjliggörs tack vare AI 
förbättras, konsumenterna får ökad erfarenhet av och förtroende för AI-teknik och 
robotik, och en uppsplittring av den inre marknaden kan undvikas. 

E. Utvecklingen av AI och robotik är något som hela samhället bör få medverka i. Under 
2017 var landsbygdsområdena dessvärre till stor del utestängda från nyttan med AI, 
eftersom 8 % av bostäderna inte täcks av något fast nät och 53 % inte täcks av något 
”nästa generations accessnät” (VDSL, Cable Docsis 3.0 och FTTP).

F. Utvecklingen av tjänster och produkter som möjliggörs tack vare AI förutsätter 
konnektivitet, fritt dataflöde och datatillgänglighet inom EU. Användningen av avancerad 
datautvinningsteknik i tjänster och produkter kan bidra till bättre beslutsfattande och 
således också ökad valfrihet för konsumenterna, och även till bättre affärsresultat.

G. Cybersäkerhet är livsviktig för att säkerställa att inte data illvilligt förvanskas eller 
missbrukas, så att AI blir till skada för medborgare eller företag, vilket skulle undergräva 
näringslivets och konsumenternas förtroende för AI. Utvecklingen inom AI leder till att 
man alltmer anlitar dessa system för agerande och beslutsfattande, något som i sin tur 
ställer krav på höga standarder för cyberresiliens inom EU, till skydd mot att 
cybersäkerheten utsätts för intrång eller förfelar sitt ändamål.

H. Den tekniska utvecklingen av smarta produkter och tjänster kan bli till nytta för 
kunskapsekonomin, som stöder sig på kvantiteten av, kvaliteten på och åtkomligheten för 
den information som finns att tillgå, och kan således leda till en bättre anpassning till 
konsumenternas behov.
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I. Konsumenterna bör kunna hysa förtroende för den teknik de står i samverkan med, och 
därför måste man bemöta etiska farhågor som betingas av utvecklingen av AI och 
robotik. EU bör låta sitt bemötande av dessa farhågor bygga på respekten för de värden 
som finns förankrade i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen samt i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Den av kommissionen tillsatta 
högnivåexpertgruppen om artificiell intelligens kommer att ta fram utkast till etiska 
riktlinjer för AI senast vid utgången av 2018.

1. Europaparlamentet understryker att den första och viktigaste förutsättningen för att EU 
ska kunna ta in sin eftersläpning i fråga om AI är att EU handlar inom ramen för en 
gemensam strategi.

2. Europaparlamentet betonar att bristande samordning inom FoU, tillsammans med 
oenhetliga beslut i fråga om lagstiftningen och agerandet på det internationella planet 
ytterligare fjärmar EU från detta mål.

3. Europaparlamentet konstaterar att ett antal medlemsstater redan har sina egna nationella 
strategier för AI och välkomnar dels att samtliga medlemsstater i april 2018 
undertecknade en förklaring om samarbete kring artificiell intelligens, dels den 
kommande planen för AI som samordnats mellan kommissionen och medlemsstaterna, 
men uppmanar alla berörda parter att ta sikte på största möjliga samarbete.

Ett samhälle som stöds av artificiell intelligens och robotteknik 

4. Europaparlamentet erinrar om att det europeiska forskningssamfundet kring AI är 
världsledande, med 32 % av alla världens forskningsinstitutioner för AI.

5. Europaparlamentet understryker att EU:s forskare fortsättningsvis tjänar åtskilligt mindre 
än sina motparter i Förenta staterna och Kina och att detta som bekant är huvudorsaken 
till varför de lämnar Europa. Parlamentet uppmanar, dels kommissionen och 
medlemsstaterna att fokusera på att locka toppförmågor till europeiska företag, dels 
medlemsstaterna att skapa attraktiva villkor. 

6. Europaparlamentet betonar vikten av riktade åtgärder för att små och medelstora företag 
och uppstartsföretag ska kunna gå in för AI-teknik och dra nytta av den. Parlamentet 
anser att det bör bli obligatoriskt med bedömningar av vilka konsekvenser EU:s nya 
lagstiftning om den tekniska utvecklingen av AI får, och att sådana 
konsekvensbedömningar också bör övervägas på nationell nivå.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att få till stånd en lagstiftning som är 
gynnsam för utvecklingen av AI och följer principen om bättre lagstiftning genom att 
regelbundet ompröva den nuvarande lagstiftningen för att säkerställa dess 
ändamålsenlighet med tanke på AI, varvid EU:s grundläggande värden samtidigt bör 
respekteras och lagstiftningen bör ändras eller nya förslag framläggas när den inte visat 
sig ändamålsenlig.

8. Europaparlamentet rekommenderar fortsatt arbete för ökad konnektivitet i eftersatta 
områden, såsom landsbygdsområden och försummade sektorer, så att alla verkligen ska 
få vara med i den digitala övergången.
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9. Europaparlamentet framhåller att en ökad utbredning för AI-teknik kan leda till att vissa 
yrken faller bort, framför allt de som mest sannolikt kommer att automatiseras, och att 
nya yrken tillkommer. Parlamentet påminner om att en betydande del av EU:s 
befolkning, närmare bestämt 37 % av arbetskraften, saknar grundläggande digitala 
färdigheter, och understryker att kommissionen förutsäger en avsevärd brist på 
sakkunniga inom IKT, med prognoser om 750 000 lediga platser senast 2020.

10. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att modernisera sina system för 
yrkesutbildning, så att det tas hänsyn till vetenskapens framsteg och utvecklingen inom 
AI, i enlighet med direktivet om proportionalitetstest och direktivet om 
yrkeskvalifikationer, och att göra EU:s yrkesmässiga tjänster globalt konkurrenskraftiga 
under de kommande årtiondena.

Teknikens väg mot artificiell intelligens och robotteknik

11. Europaparlamentet anser att den nya uppsättningen regler som styr det fria flödet inom 
EU av icke-personuppgifter gör så att allt fler uppgifter kommer att finnas tillgängliga för 
datadriven innovation, så att små och medelstora företag och uppstartsföretag får det 
lättare att utveckla innovativa tjänster av det slag som möjliggörs tack vare AI och 
komma in på nya marknader, medan medborgare och företag kan dra nytta av bättre 
tjänster.

12. Europaparlamentet erinrar att det står i förordningen om det fria flödet av icke-
personuppgifter att om teknisk utveckling gör det möjligt att omvandla anonymiserade 
data till personuppgifter ska sådana data behandlas som personuppgifter, och förordning 
(EU) 2016/679 ska tillämpas i enlighet med detta. 

13. Europaparlamentet inser vilka möjligheter som datadelning erbjuder, i samband med den 
framtida utvecklingen av djupinlärning, särskilt när det gäller värdefulla datamängder, 
med tanke dels på de stora fördelar dessa för med sig för medborgarna eller 
samhällsekonomin, dels på hur lämpliga de är för tillskapandet av mervärdestjänster och 
tillämpningar med mervärde.

14. Europaparlamentet understryker vikten av öppna icke-personuppgifter från offentliga och 
privata källor och anser att en lagstiftningsram, bland annat om vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn, torde bli till stöd för tillgången till öppna data 
samt för interoperabiliteten. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att överväga 
att inrätta en säker och frivillig gemensam ingång för att underlätta utbytet av icke-
personuppgifter på EU-nivå, så att det går enklare att samla in uppgifter.

15. Europaparlamentet understryker att konsumenternas förtroende är livsviktigt för 
utvecklingen av AI och att system som bygger på AI alltmer hanterar konsumentdata, så 
att de blir primära mål för cyberattacker. Parlamentet framhåller också att AI måste 
fungera på ett sätt som inte blir till skada för medborgare och konsumenter, och anser att 
integriteten för uppgifter och de algoritmer som används i samband med dem måste 
säkras.
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16. Europaparlamentet betonar att man måste känna igen, utpeka och övervaka skadliga 
företeelser i och kring utvecklingen av AI och uppmanar till att forskningen kring AI 
också ska inrikta sig på upptäckt av AI och robotik som förvanskats, antingen oavsiktligt 
eller med ont uppsåt.

Industripolitik

17. Europaparlamentet anser att unionen bör bli bättre rustad mot cyberattacker och 
uppmanar till ett snabbt slutförande av EU:s strategi för cybersäkerhet, som bör 
säkerställa utveckling och ibruktagande av säkra system för AI och robotik som kan stå 
emot cyberattacker, framför allt genom att det tas fram EU-system för certifiering. 
Parlamentet anser att Enisa bör ta fram en handlingsplan för cybersäkerhet inom området 
AI, med bedömning av hot och svagheter som är typiska för AI samt åtgärder mot dem.

18. Europaparlamentet understryker att en stark och konkurrenskraftig industri för AI och 
robotik inte kan utvecklas endast med stöd av allmänna medel. Parlamentet framhåller att 
privata medel måste uppbådas till stöd för innovation och för att EU ska få en utvecklad 
industri för AI och robotik.

19. Europaparlamentet erinrar om att AI och robotik visserligen redan är väletablerade inom 
olika industriella tillämpningar, men att utvecklingen inom området går framåt och leder 
till omfattande och olikartade tillämpningar inom all mänsklig verksamhet. Parlamentet 
anser att varje lagstiftningsram måste erbjuda handlingsfrihet som medger innovation och 
fri utveckling av ny teknik och nya användningsområden för AI, och understryker att 
lagstiftningen inte bör hindra FoU inom den privata sektorn.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att de digitala 
innovationsknutpunkterna inte medför ytterligare led inom administrationen, utan att de 
förlägger tyngdpunkten till att påskynda investeringarna i projekt som visat sig vara 
effektiva. Parlamentet uppmanar kommissionen att förlägga tyngdpunkten till bidrag och 
ekonomiskt stöd med inriktning på privata FoU-projekt, 
och understryker att offentlig-privata partnerskap bör få komma till ökad användning i 
samband med AI.

21. Europaparlamentet anser att AI kommer att bli en stor tillgång vid förverkligandet av 
engångsprincipen, genom att möjliggöra samkörning av databaser och information från 
olika källor och således underlätta medlemsstaternas kontakter med den offentliga 
förvaltningen.

En rättslig ram för artificiell intelligens och robotteknik

En inre marknad för artificiell intelligens

22. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör säkerställa att data framställs på 
grundval av principen om ”inbyggd öppenhet och öppenhet som standard”, samtidigt som 
de säkerställer en konsekvent skyddsnivå för mål av allmänt intresse, såsom allmän 
säkerhet eller skyddet av personuppgifter, även då det rör sig om känslig information om 
kritisk infrastruktur.
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Ansvarsmedveten utveckling och fri rörlighet för känsliga varor

23. Europaparlamentet understryker vikten av principen om ömsesidigt erkännande vid 
gränsöverskridande användning av smarta varor, bland dem också robotar och system för 
robotik. Parlamentet erinrar om att man i samband med utprovning, certifiering och 
produktsäkerhet bör säkerställa att vissa varor har inbyggd säkerhet och säkerhet som 
standard, och konstaterar i samband med detta att man också måste arbeta med de etiska 
aspekterna av AI.

24. Europaparlamentet betonar att AI används inom en mångfald sektorer där det är mycket 
viktigt med standardisering, såsom smart tillverkning, robotar, självkörande bilar, virtuell 
verklighet, hälso- och sjukvård och dataanalys, och anser att en EU-omfattande 
standardisering av AI kommer att bli innovationsstimulerande och garantera en hög nivå 
på konsumentskyddet. Parlamentet medger att det visserligen redan finns bra många 
standarder för frågor såsom säkerhet, tillförlitlighet, interoperabilitet och trygghet, men 
att det behövs ytterligare främjande och utveckling av gemensamma standarder för 
robotik och AI och att detta bör finnas med bland unionens prioriteringar. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att, i samarbete med EU:s standardiseringsorgan, fortsätta att 
tillsammans med internationella standardiseringsorgan proaktivt utveckla bättre 
standarder inom området.

25. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att arbeta 
för provning i liten skala och under verklighetstrogna förhållanden av innovativa 
produkter och innovativ teknik (så kallad innovation i sandlådan).

26. Europaparlamentet är medvetet om att robotteknik och AI-teknik i allt större utsträckning 
används i autonoma fordon, t.ex. självkörande bilar och civila drönare. Parlamentet 
konstaterar att vissa medlemsstater redan antagit eller överväger anta lagstiftning, särskilt 
inom detta område, vilket skulle kunna resultera i ett lapptäcke av nationella lagar som 
hindrar utvecklingen av självkörande fordon. Parlamentet efterlyser därför en enhetlig 
uppsättning unionslagstiftning där man når fram till den rätta avvägningen mellan dels 
användarnas, företagens och andra berörda parters intressen, dels riskerna för dessa, 
samtidigt som överdriven lagstiftning om system för AI och robotik undviks.

Fritt tillhandahållande av AI-drivna tjänster

27. Europaparlamentet erinrar om att det sker en ständig utveckling av tekniken för analys, 
användning och bearbetning av data, såsom maskininlärning, AI och sakernas internet, 
och att man tack vare den snabba tekniska utvecklingen kan få till stånd nya tjänster och 
tillämpningar på grundval av att data används, aggregeras eller sammanförs.

28. Europaparlamentet erinrar om att ett flertal frågor med anknytning till tjänster som 
möjliggörs tack vare AI, bland annat konsumentskyddsbestämmelser och reglerna för etik 
och ansvarsskyldighet, redan omfattas av den gällande lagstiftningsramen om tjänster, 
alltså tjänstedirektivet, direktivet om yrkeskvalifikationer och direktivet om elektronisk 
handel.

29. Europaparlamentet påpekar att människor alltid måste ha det slutgiltiga beslutsansvaret, 
framför allt för yrkesmässiga tjänster, såsom inom hälso- och sjukvård, 
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advokatverksamhet och redovisning. Parlamentet anser att man bör diskutera om det är 
nödvändigt med övervakning från en kvalificerad yrkespersons sida för att skydda 
allmänhetens berättigade intressen och erbjuda tjänster med hög kvalitet.

30. Europaparlamentet erkänner vikten av förbättrade digitala tjänster, såsom virtuella 
assistenter, dialogrobotar eller virtuella agenter, eftersom de gör driften effektivare än 
någonsin förr, men medger vederbörligen att begränsningarna för självverksamheten hos 
AI och robotik gör man måste utveckla en AI som låter människan stå i centrum och är 
marknadsdriven, för att man ska kunna få bättre och mera tillförlitliga beslut.

Konsumentskydd och ökad egenmakt för konsumenterna

31. Europaparlamentet anser att AI-tekniken, antingen den tagits fram för användning vid 
tillverkningen eller av enskilda personer, bör bli föremål för produktsäkerhetskontroller 
genom försorg av marknadskontrollmyndigheterna och omfattas av 
konsumentskyddsbestämmelser som vid behov säkerställer miniminormer för säkerheten 
och åtgärdar risken för olyckor till följd av samspel med människor eller arbete i närheten 
av dem. Parlamentet anser att etiska frågor och frågor om uppgiftsskydd, inklusive 
uppgifter som tillhör tredje part och personuppgifter, samt skadeståndsansvar och 
cybersäkerhet, bör tas upp inom all politik för AI.

32. Europaparlamentet erinrar om att algoritmerna är hörnstenen för AI och robotik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att endast data med hög kvalitet 
används för AI, och framför allt att data är aktuella, exakta och tillförlitliga, för att 
konsumenterna ska få förtroende för dem och acceptera dem. Parlamentet påminner här 
om hur viktigt det är att AI-teknikens beslutsprocess går att förklara och att algoritmerna 
inte är vinklade, varvid samtidigt unionslagstiftningen måste följas, särskilt i fråga om 
affärshemligheter och det måste skapas strukturer för omprövning så att det går att rätta 
till eventuella misstag i beslut som fattas med hjälp av AI.

33. Europaparlamentet betonar vikten av användarvänlig AI för att konsumenterna ska få 
ökat förtroende. Parlamentet anser att konsumenterna bör upplysas ifall slutgiltiga och 
varaktiga beslut fattas med hjälp av AI och inte av människor, och kunna söka 
omprövning och upprättelse genom försorg av människor. Parlamentet betonar att 
användare som står i kontakt med ett automatiskt system bör upplysas om hur de kan få 
kontakt med en människa och utverka omprövning och beriktigande av beslut som fattats 
av systemet.

34. Europaparlamentet noterar arbetsdokument från kommissionens avdelningar av den 25 
april 2018 om ansvarsfrågan i samband med ny digital teknik (SWD(2018)0137). 
Parlamentet noterar slutsatsen i dokumentet om att dagens ram för ansvar visserligen 
fortfarande är stabil och fungerar bra, men att den, med tanke på den nya tekniken för AI, 
bör ses över av expertgruppen för ansvarsfrågor för att det ska säkerställas att den är 
ändamålsenlig och bereder rum för synpunkter från konsumenter, innovatörer och företag 
med verksamhet inom EU.

35. Europaparlamentet betonar att medborgarna, och särskilt de yngre bland dem, måste få 
undervisning så de kan förstå hur AI fungerar. Parlamentet efterlyser ökad egenmakt för 
unionens medborgare och konsumenter genom att medborgarna, konsumenterna och det 



AD\1170827SV.docx 9/10 PE631.809v01-00

SV

civila samhället får ökad tillgång till AI. Parlamentet menar att detta kan ske genom att 
man erbjuder intensivare och utbredd undervisning till förmån för bättre förståelse av AI.
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