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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att forma EU:s digitala framtid: undanröja hinder för en fungerande digital inre 
marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter
(2020/2216(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 februari 2020 Att forma EU:s 
digitala framtid (COM(2020)0067),

– med beaktande av kommissionens vitbok av den 19 februari 2020 Om artificiell 
intelligens – en EU-strategi för spetskompetens och förtroende (COM(2020)0065),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 19 februari 2020 Konsekvenser för 
säkerhet och ansvar när det gäller artificiell intelligens, sakernas internet och 
robotteknik (COM(2020)0064),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 Kartlägga och 
åtgärda hinder på den inre marknaden (COM(2020)0093),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 Långsiktig 
handlingsplan för bättre genomförande och efterlevnad av inremarknadsreglerna 
(COM(2020)0094),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 november 2020 Ny strategi 
för konsumentpolitiken – En hållbar återhämtning genom stärkt konsumentresiliens 
(COM(2020)0696),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 april 2018 Artificiell 
intelligens för Europa (COM(2018)0237),

– med beaktande av arbetsdokumentet Shaping the digital transformation in Europe 
(Forma den digitala omvandlingen i Europa) från februari 2020, utarbetat av McKinsey 
& Company för kommissionen1,

– med beaktande av 2020 års rapporter om indexet för digital ekonomi och digitalt 
samhälle (Desi) och av resultaten i den särskilda Eurobarometerrapporten Attitudes 
towards the impact of digitalisation on daily lives (Attityder mot digitaliseringens 
inverkan på det dagliga livet)2,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 9 juni 2020 om att forma EU:s digitala 
framtid,

1 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962.
2 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special
/surveyky/2228;jsessionid=0A2965AA1C68AA476CBA202BE3EE7448.cfusion07001?CFID=9498722&CFTO
KEN=32cd2e310977224c-A882F889-08D5-0E55-6CDA27376F14C4BE.

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 februari 2020 En EU-strategi 
för data (COM(2020)0066),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av 
den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden (direktivet om elektronisk handel)3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av 
den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av 
den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn 
för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation)5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av 
den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot 
konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder)6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av 
den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden7,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av 
den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 
93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om 
upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG8,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av 
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/467/EG (allmän dataskyddsförordning)9

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2016 om vägen mot en rättsakt för 
den digitala inre marknaden10,

3 EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
4 EGT L 11, 15.1.2002, s. 4.
5 EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.
6 EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.
7 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.
8 EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.
9 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.
10 EUT C 11, 12.1.2018, s. 55.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0095&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/302 av 
den 28 februari 2018 om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av 
diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på 
den inre marknaden och om ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och 
(EU) 2017/2394 samt direktiv 2009/22/EG11,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av 
den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande 
av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av 
förordning (EU) nr 1024/201212,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 av 
den 27 november 2019 om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad 
gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler13,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av 
den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster14,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av 
den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre 
marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG15,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av 
den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare 
av onlinebaserade förmedlingstjänster16,

– med beaktande av sin resolution av den 12 februari 2020 angående automatiserat 
beslutsfattande: att säkerställa konsumentskydd och fri rörlighet för varor och tjänster17,

– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 2020 med rekommendationer till 
kommissionen om en rättsakt om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens 
funktionssätt18.

– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 2020 om immateriella rättigheter för 
utveckling av artificiell intelligens19,

– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 2020 med rekommendationer till 
kommissionen om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och 
tillhörande teknik20,

11 EUT L 60, 2.3.2018, s. 1.
12 EUT L 295, 21.11.2018, s. 1.
13 EUT L 328, 18.12.2019, s. 7.
14 EUT L 151, 7.6.2019, s. 70.
15 EUT L 130, 17.5.2019, s. 92.
16 EUT L 186, 11.7.2019, s. 57.
17 Antagna texter, P9_TA(2020)0032.
18 Antagna texter, P9_TA(2020)0272.
19 Antagna texter, P9_TA(2020)0277.
20 Antagna texter, P9_TA(2020)0275.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0302&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L2161&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0882&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1150&from=EN
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– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 2020 med rekommendationer till 
kommissionen om en skadeståndsordning för artificiell intelligens21,

– med beaktande av sin resolution av den 20 januari 2021 om förstärkning av den inre 
marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster22,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism, utskottet för 
kultur och utbildning, utskottet för rättsliga frågor, utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling samt utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A9-0149/2021), och av följande skäl:

A. Det finns fortfarande hinder på den digitala inre marknaden och de måste tas bort för att 
man ska kunna förverkliga dess fullständiga potential, och en gemensam 
människocentrerad EU-strategi är avgörande för dess framgång.

B. Digitaliseringen har potential att ge ett betydande mervärde till den inre marknaden som 
helhet och är viktig för både europeiska konsumenter och traditionella och icke-
traditionella sektorer och kan innebära en konkurrensfördel på den globala marknaden.

C. Den digitala inre marknaden innebär olika utmaningar för traditionella marknader, men 
principen ”det som är olagligt offline är olagligt online” bör respekteras.

D. AI omfattas redan i viss utsträckning av befintliga rättsliga krav.

E. Det finns ett behov av att bygga upp allmänhetens förtroende för AI genom att som 
standard inkludera full respekt för grundläggande rättigheter, konsumentskydd, 
dataskydd och säkerhet samt främja innovation i Europa.

F. I vitboken om artificiell intelligens erkänns jordbruket som en av de sektorer där AI kan 
öka effektiviteten, och ett av de allmänna målen för den framtida gemensamma 
jordbrukspolitiken (GJP) är att främja smart jordbruk. AI-relaterad forskning och 
verksamhet på området jordbruk och djurhållning har potential att öka sektorns 
attraktivitet för yngre och förbättra jordbrukets resultat i områden med naturliga 
begränsningar, liksom djurens välbefinnande och produktiviteten. Från jord till bord-
strategin och strategin för biologisk mångfald syftar till att hjälpa jordbrukarna att odla 
kvalitetsprodukter och minska dels förlusterna av näringsämnen, dels användningen av 
bekämpningsmedel och gödningsmedel senast 2030.

G. Den digitala omställningen kräver ökade investeringar i viktiga möjliggörande faktorer 
för den digitala ekonomin och samordning med grön omställningspolitik.

H. Artificiell intelligens (AI) erbjuder många fördelar men medför också vissa risker.

21 Antagna texter, P9_TA(2020)0276.
22 Antagna texter, P9_TA(2021)0007.
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I. EU:s medlemsstater och EU-institutionerna har en skyldighet enligt Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna att säkerställa att varje persons rätt till integritet, dataskydd, 
yttrande- och mötesfrihet, icke-diskriminering, värdighet och andra grundläggande 
rättigheter inte begränsas otillbörligt genom användningen av ny och framväxande 
teknik.

J. Användningen av AI medför också risker och farhågor avseende etik, 
tillämpningsområde och transparens i samband med insamling, användning och 
spridning av personuppgifter.

Del 1: Undanröja hindren för en välfungerande inre marknad

1. Europaparlamentet anser att EU:s digitala politik bör skapa och stödja de väsentliga 
grunder som behövs för att de europeiska offentliga och privata sektorerna ska bli 
världsledande inom människocentrerad digital innovation. Parlamentet anser att den 
digitala inre marknaden är en sådan grund och att den handlar om att säkerställa den 
fulla potentialen hos ny teknik genom att undanröja omotiverade nationella hinder och 
skapa rättslig klarhet för konsumenter och företag till förmån för unionsmedborgarna 
och stärkt konkurrens. Parlamentet anser att en bättre organiserad och gemensam 
europeisk strategi för marknadsintegration och harmonisering kan bidra till ett sådant 
resultat. Parlamentet anser att det behövs ytterligare åtgärder på både medlemsstats- och 
unionsnivå för att uppnå detta.

2. Europaparlamentet betonar vikten av en fullständigt fungerande digital inre marknad till 
förmån för konsumenter och företag, vill att små och medelstora företag stöds i sin 
digitala omvandling samt förväntar sig att kommissionen inför en kontroll av 
ändamålsenligheten för små och medelstora företag innan den föreslår lagstiftning.

3. Europaparlamentet anser att EU:s strategi för digitalisering måste vara helt förenlig med 
grundläggande rättigheter, konsumentskydd, teknikneutralitet, nätneutralitet och 
dataskyddsregler, delaktighet och icke-diskriminering.

4. Europaparlamentet anser att digitalisering och framväxande teknik såsom AI kan bidra 
till att uppnå målen för EU:s industristrategi, den gröna given och för att åtgärda vissa 
svårigheter som uppstått till följd av covid-19-krisen. Parlamentet anser vidare att en 
ömsesidigt förstärkande politisk strategi för den gröna given, industristrategin och 
digitaliseringen skulle kunna bidra till både förverkligandet av deras mål och samtidigt 
främja EU:s tekniska ledarskap. Parlamentet påpekar potentialen hos digitala lösningar, 
såsom distansarbete och AI-tillämpningar, för att stödja deltagandet på den digitala inre 
marknaden för personer med funktionsnedsättningar . Parlamentet anser att 
covid-19-krisen också erbjuder en möjlighet att påskynda digitaliseringen och att den 
digitala omvandlingen måste tjäna allmänintresset som helhet. Parlamentet anser att den 
digitala omvandlingen måste inriktas på att tillgodose behoven i stadsregioner, 
landsbygdsregioner och isolerade regioner i EU.

5. Europaparlamentet noterar den nya teknikens potential för övergången till en cirkulär 
och hållbar ekonomi genom att underlätta införandet av cirkulära affärsmodeller, främja 
energieffektivitet i databehandlings- och datalagringssystem och bidra till mer hållbara 
värdekedjor samt optimera resursanvändningen.
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6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja och stödja införandet och 
utvecklingen av hållbar teknik i genomförandet av den gröna given, bland annat genom 
att bedöma miljökonsekvenserna av datadelning och den infrastruktur som krävs för att 
säkerställa en hållbar digital utbyggnad.

7. Europaparlamentet betonar att det är mycket viktigt att möjliggöra delning av och 
åtkomst till nödvändiga och väldefinierade dataset för att den fullständiga potentialen 
hos den gröna given ska kunna uppnås. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bedöma vilka dataset som är nödvändiga för detta ändamål.

8. Europaparlamentet anser att metoder som undergräver konsumenternas rättigheter, 
uppgiftsskydd och arbetstagares rättigheter bör avskaffas.

9. Europaparlamentet betonar att kommissionen bör anta en balanserad, framtidssäkrad 
och evidensbaserad lagstiftningsstrategi utgående från subsidiaritetsprincipen för att 
skapa en digital inre marknad som säkerställer tillhandahållandet av offentliga tjänster, 
är konkurrenskraftig, tillgänglig, teknikneutral, innovationsvänlig, konsumentvänlig, 
människocentrerad och tillförlitlig och som bygger upp ett säkert datasamhälle och en 
säker ekonomi.

10. Europaparlamentet understryker att lika villkor bör råda när det gäller beskattningen av 
den digitala ekonomin och den traditionella ekonomin, genom att man hittar en 
gemensam förståelse av var värdet skapas.

11. Europaparlamentet påpekar att små och medelstora företag och andra ekonomiska 
aktörer i relevanta fall skulle kunna gynnas av att använda samarbetsmodeller såsom 
öppen källkod och öppen programvara, beroende på olika situationer eller sammanhang, 
genom att ta hänsyn till potentiella fördelar, cybersäkerhet, integritet och dataskydd och 
utan att det påverkar tillämplig lagstiftning. Parlamentet anser att detta kan bidra till att 
uppnå EU:s strategiska oberoende på det digitala området.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa sina vägledande principer i sina 
framtida lagstiftningsförslag och undvika en fragmentering av den digitala inre 
marknaden, undanröja alla befintliga omotiverade hinder och onödiga administrativa 
krav, stödja innovation, särskilt för små och medelstora företag, och använda lämpliga 
incitament som skapar lika villkor och lika tillgång till investeringsmöjligheter.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ett effektivt och 
ändamålsenligt genomförande av både nuvarande och eventuella nya lagstiftningskrav. 
Parlamentet anser att kontrollen av efterlevnaden måste fungera effektivt över gränserna 
och mellan sektorer, med ökat samarbete mellan myndigheter och med vederbörlig 
hänsyn till varje myndighets sakkunskap och relevanta kompetens. Parlamentet anser att 
kommissionen bör tillhandahålla en vägledande ram för att säkerställa samordning av 
eventuella nya rättsliga krav på AI eller relaterade områden.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sikta på både en innovationsvänlig och 
konsumentvänlig regleringsmiljö och att stärka det finansiella och institutionella stödet 
till den europeiska digitala ekonomin i nära samordning med medlemsstaterna och 
berörda parter genom åtgärder som att investera i undervisning, forskning och 
utveckling, stödja innovationer i Europa, tillhandahålla ökad och bredare tillgång till 
lättlästa, driftskompatibla och högkvalitativa industriella och offentliga uppgifter, bygga 
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digital infrastruktur, öka den allmänna tillgången till digitala färdigheter bland 
befolkningen, främja tekniskt ledarskap för affärsmiljön och skapa en proportionerlig 
och harmoniserad regleringsmiljö.

15. Europaparlamentet noterar den viktiga roll som smart offentlig upphandling, såsom den 
europeiska GovTech-plattformen, kan spela för att stödja den digitala utvecklingen i 
hela EU.

16. Europaparlamentet anser att det krävs betydande investeringar och samarbete mellan 
den offentliga och den privata sektorn när det gäller AI och annan viktig ny teknik. 
Parlamentet välkomnar användningen av EU:s finansieringsprogram för att stödja 
digitaliseringen av vårt samhälle och vår industri i den mån som de bygger på 
principerna om effektivitet, öppenhet och delaktighet. Parlamentet efterfrågar ett 
samordnat genomförande av de olika fonderna för att maximera synergieffekterna 
mellan programmen. Parlamentet föreslår en strategisk prioritering av medel för att 
bygga den nödvändiga digitala infrastrukturen. Parlamentet uppmanar Next Generation 
EU samt offentlig och privat finansiering att öka investeringarna för att återspegla EU:s 
ambition att bli en global teknisk ledare genom att utveckla sin forskning och kunskap 
och fullt ut dra nytta av digitaliseringen, till förmån för alla samhällsgrupper.

17. Europaparlamentet anser att AI utgör en särskild utmaning för små och medelstora 
företag och att onödiga komplicerade regleringskrav kan påverka deras konkurrenskraft 
på ett oproportionerligt sätt. Övergången till AI-lösningar bör gagna dessa företag, och 
ny lagstiftning om användningen av AI bör inte skapa sådana omotiverade 
administrativa bördor att deras konkurrenskraft på marknaden äventyras.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa bredare samordning av 
investeringarna i återhämtningsplanen för Next Generation EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå konkreta åtgärder inom ramen för denna plan för att stödja 
teknik och infrastruktur med stor genomslagskraft i EU såsom AI, högpresterande 
datorsystem, kvantdatorteknik, molninfrastruktur, plattformar, smarta städer, 5G och 
fiberinfrastruktur.

19. Parlamentet påminner om att små och medelstora företag utgör ryggraden i Europas 
ekonomi och behöver särskilt stöd från EU:s finansieringsprogram för att genomföra 
den digitala omställningen. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna 
att stärka sitt stöd till nystartade företag och mikroföretag samt små och medelstora 
företag, via inremarknadsprogrammet, digitala innovationsknutpunkter och faciliteten 
för återhämtning och resiliens, när det gäller utveckling och tillämpning av digital 
teknik, för att ytterligare driva på den digitala omvandlingen och således göra det 
möjligt för dem att till fullo utveckla sin digitala potential och konkurrenskraft för 
tillväxt och sysselsättning i Europa.

20. Europaparlamentet noterar att det råder stor brist på europeiskt risk- och såddkapital 
samt riskkapitalfinansiering jämfört med andra marknader. Parlamentet anser att detta 
ofta får europeiska nystartade företag att öka sin verksamhet på tredjelandsmarknader i 
stället för att expandera i EU. Parlamentet anser att detta hindrar den bredare europeiska 
ekonomin att få lika många positiva spridningseffekter från företag med ursprung i 
Europa. Parlamentet understryker den oproportionerligt stora roll som offentliga organ i 
dagsläget spelar inom finansieringen av innovation och forskning och de avsevärda 
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skillnaderna mellan medlemsstaterna vad gäller ekosystem för uppstartsföretag och 
tillgång till finansiering. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
föreslå en övergripande europeisk strategi för att öka kapitalkällorna för tekniska 
investeringar i EU, inklusive initiativ för att stödja ängelinvesteringar av europeiska 
ledare i den privata sektorn, och säkerställa tillgängligheten av risk- och såddkapital för 
europeiska företag, inklusive nystartade företag.

21. Europaparlamentet understryker att programmet för ett digitalt Europa samt 
programmen Horisont Europa och Fonden för ett sammanlänkat Europa är nödvändiga 
för att driva på den digitala omvandlingen av Europa och bör få tillräcklig finansiering. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att dessa program tas i bruk så snart 
som möjligt. Parlamentet påminner om att medlemsstaterna måste infria sina åtaganden 
enligt Europa 2020-strategin att investera 3 procent av sin BNP i forskning och 
utveckling.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för att EU ska inta en ledande 
roll vid antagandet och standardiseringen av ny teknik och säkerställa att AI är 
människocentrerad och förenlig med europeiska värden, grundläggande rättigheter och 
normer. Parlamentet understryker behovet av att samarbeta med 
standardiseringsorganisationer, industrin och även med internationella partner för att 
fastställa globala standarder, med tanke på den globala karaktären hos teknologiskt 
ledarskap och teknikutveckling. Parlamentet anser att användningen av Europeiska 
standardiseringskommitténs workshopdokument inom vissa områden, såsom AI och ny 
framväxande teknik, är ett sätt att effektivisera arbetet med att skapa harmoniserade 
standarder.

23. Europaparlamentet stöder kommissionens mål att öka tillgången till och utbytet av 
andra data än personuppgifter för att stärka Europas ekonomi, Parlamentet anser att man 
vid uppfyllandet av detta mål bör ta hänsyn till risker som är förknippade med ökad 
åtkomst till icke-personuppgifter, såsom avidentifiering.

24. Europaparlamentet anser att små och medelstora företag bör stimuleras att få tillgång till 
fler uppgifter, och efterlyser incitament som syftar till att ge små och medelstora företag 
åtkomst till icke-personuppgifter som tagits fram av andra privata aktörer i en frivillig 
process som gynnar bägge parter, i enlighet med alla nödvändiga skyddsåtgärder i 
förordning (EU) 2016/679 samt den rättsliga ramen för immateriella rättigheter.

25. Europaparlamentet konstaterar att offentliga företag vid fullgörandet av offentliga 
tjänster eller inom ramen för offentliga upphandlingskontrakt genererar, samlar in och 
behandlar en betydande mängd andra data än personuppgifter, vilket utgör ett betydande 
värde för dess kommersiella vidareutnyttjande och gynnar samhället. Parlamentet 
uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att göra sådana uppgifter mer allmänt 
tillgängliga för vidareutnyttjande i allmänhetens intresse, i syfte att främja målen i 
direktivet om öppna data.

26. Europaparlamentet påminner om att vi behöver en dataekonomi som fungerar för hela 
EU, eftersom den är en viktig möjliggörande faktor för digitalisering. Parlamentet anser 
att en hög nivå av dataskydd för tillförlitlig AI skulle kunna bidra till att öka 
konsumenternas förtroende. Parlamentet ser det som viktigt för EU att garantera en hög 
grad av kontroll från kunders sida och i förekommande fall kundernas kontroll över sina 
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uppgifter, samtidigt som man säkerställer så höga standarder som möjligt för skyddet av 
personuppgifter, med tydliga och välavvägda regler om bland annat immateriella 
rättigheter, men anser också att det är det viktigt att öppenhet upprätthållls gentemot 
tredjeländer och att det fria flödet av icke-personuppgifter över gränserna är 
betydelsefullt.

27. Europaparlamentet noterar rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala 
marknader, och anser att de bör bidra till att stödja innovation, garantera en hög grad av 
konsumentskydd och förbättra användarnas rättigheter, förtroende och säkerhet på nätet. 
Parlamentet betonar behovet av att se till att den europeiska marknaden förblir aktiv och 
mycket konkurrenskraftig.

28. Europaparlamentet påpekar att konsumentskydd bör spela en viktig roll i rättsakten om 
digitala tjänster och är övertygat om att ökad transparens och tillbörlig aktsamhet för 
näthandelsplatser skulle förbättra produkternas säkerhet och därmed stärka 
konsumenternas förtroende för näthandelsplatser.

29. Europaparlamentet betonar därför att det behövs ett tydligt ansvar för e-marknadsplatser 
på grundval av proportionalitetsprincipen. Parlamentet påpekar att ansvaret för 
värdplattformar för innehåll när det gäller varor som säljs eller marknadsförs på dessa 
plattformar bör klargöras för att täppa till den lucka i lagstiftningen som innebär att 
köpare inte får den gottgörelse som de har rätt till enligt lag eller varuleverenasavtal, till 
exempel på grund av att den primära säljaren inte kan identifieras (principen om att få 
kännedom om sin företagskund).

30. Europaparlamentet välkomnar den nya konsumentagenda som kommissionen föreslagit 
och uppmuntrar kommissionen att vid behov uppdatera konsumentskyddslagstiftningen 
för att bättre beakta effekterna av ny teknik och eventuella skador för konsumenterna, 
särskilt för de mest utsatta grupperna och med tanke på covid-19-pandemins effekter. 
Parlamentet anser att de europeiska konsumenterna bör ges möjlighet att spela en aktiv 
roll i den digitala omställningen och att konsumenternas förtroende och införandet av 
digital teknik är beroende av att deras rättigheter skyddas under alla omständigheter.

31. Europaparlamentet påminner om att omotiverad geoblockering av onlinetjänster utgör 
ett betydande hinder för den inre marknaden och omotiverad diskriminering mellan 
europeiska konsumenter. Parlamentet noterar kommissionens första översyn på kort sikt 
av geoblockeringsförordningen och uppmanar med kraft kommissionen att fortsätta sin 
bedömning och inleda en dialog med berörda parter med beaktande av den ökande 
efterfrågan på gränsöverskridande tillgång till audiovisuella tjänster i syfte att främja 
cirkulationen av kvalitetsinnehåll i hela EU.

32. Europaparlamentet påminner om EU:s grundläggande rättigheter till integritet och 
skydd av personuppgifter, däribland även uttryckligt informerat samtycke enligt den 
allmänna dataskyddsförordningen. Parlamentet påpekar att samtycke bör baseras på 
begriplig och lättillgänglig information om hur personuppgifterna kommer att användas 
och behandlas, och att detta även bör respekteras när algoritmer används.

33. Europaparlamentet välkomnar EU:s nya strategi för cybersäkerhet för ett digitalt 
decennium, som är oumbärlig för att säkerställa medborgarnas förtroende och dra full 
nytta av innovation, konnektivitet och automatisering under den digitala omvandlingen, 
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samtidigt som man säkerställer grundläggande rättigheter. Parlamentet efterlyser också 
ett effektivt och skyndsamt genomförande av de åtgärder som skisserats.

34. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål genomföra den 
europeiska rättsakten om tillgänglighet, för att på ett effektivt sätt undanröja hinder för 
medborgare med funktionsnedsättning och säkerställa åtkomsten till tillgängliga digitala 
tjänster samt lämpligheten av de villkor på vilka tjänsterna tillhandahålls, i syfte att 
uppnå en fullständigt inkluderande och tillgänglig digital inre marknad som säkerställer 
likabehandling och inkludering av personer med funktionsnedsättning. Parlamentet 
påminner om medlemsstaternas möjlighet och uppmuntrar att tillämpningen av 
direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila 
applikationer utvidgas till att omfatta områden som är öppna för offentlig användning, 
särskilt inom hälso- och sjukvårdssektorn, transportsektorn, postsektorn och 
telekommunikationssektorn23.

Del 2: Förbättra användningen av AI för de europeiska konsumenterna

35. Europaparlamentet är fast övertygat om att AI, såvida den utvecklas i enlighet med 
gällande lagstiftning, har potential att förbättra vissa områden för europeiska 
medborgare och medföra betydande fördelar och värde för ekonomin, skyddet, 
säkerheten, utbildningen, hälso- och sjukvården, transporterna och miljön. Parlamentet 
anser att säkerhet, trygghet, inkludering, icke-diskriminering, tillgänglighet och rättvisa, 
särskilt för konsumentgrupper som anses befinna sig i utsatta situationer, måste 
säkerställas när det gäller AI-baserade produkter och tjänster så att ingen hamnar på 
efterkälken, och fördelarna med dem bör vara tillgängliga i hela samhället.

36. I syfte att dra nytta av AI framhåller Europaparlamentet att såväl kommissionen, 
medlemsstaterna, den privata sektorn, det civila samhället som forskarsamhället måste 
samarbeta effektivt för att skapa ett ekosystem för en säker människocentrerad AI som 
kommer att gynna hela samhället.

37. Europaparlamentet konstaterar att AI visserligen erbjuder goda möjligheter men att den 
också kan medföra vissa höga risker på grund av problem som snedvridning och brist på 
insyn. Parlamentet anser att dessa risker kan uppkomma beroende på det specifika 
sammanhanget och de specifika fall då AI används. Parlamentet vill att 
spårbarhetsprocesserna för AI-baserade system ska vara transparenta och kunna ses över 
i händelse av påvisad allvarlig skada.

38. Europaparlamentet anser att förutom några av hindren för utveckling, antagande och 
effektiv reglering av digital teknik i EU kan brist på tillit och förtroende bland 
konsumenterna hämma en utbredd användning av AI. Parlamentet påpekar att 
medborgarna inte alltid förstår de processer genom vilka avancerade algoritmiska 
system och AI-system fattar beslut.

39. Europaparlamentet konstaterar att konsumenterna behöver en tydlig och förutsägbar 
rättslig ram när det gäller produkter som inte fungerar.

23 Direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila applikationer, punkt 34.
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40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att kontinuerligt 
förbättra den del av den offentliga förvaltningen som ska ansvara för att reglera och 
genomföra framtida lagstiftning om AI.

41. Europaparlamentet välkomnar kommissionens vitbok om AI och uppmanar 
kommissionen att utveckla ett gemensamt EU-regelverk för AI som är 
människocentrerat, riskbaserat, tydligt och framtidssäkrat. Parlamentet anser att detta är 
nödvändigt för att övervaka automatiserade beslutssystem och att det bör komplettera 
befintlig lagstiftning som är relevant för AI och säkerställa att den står i proportion till 
risknivån.

42. Europaparlamentet betonar att man bör säkerställa en lämplig grad av mänsklig kontroll 
över beslut som fattas med algoritmer och se till att det finns korrekta och effektiva 
prövningsmekanismer.

43. Europaparlamentet betonar vikten av att ge konsumenter grundläggande utbildning och 
kunskap om AI för att göra det möjligt för dem att dra större nytta av denna teknik och 
samtidigt skydda sig mot eventuella hot.

44. Europaparlamentet noterar att även om AI i varierande grad redan omfattas av gällande 
EU-lagstiftning ger AI också upphov till nya juridiska frågor som hittills är olösta och 
som påverkar konsumenterna, och parlamentet uppmanar därför kommissionen att 
utfärda tydliga riktlinjer för hur all gällande lagstiftning och alla eventuella förslag till 
nya åtgärder ska fungera och samverka för att täppa till befintliga rättsliga luckor samt 
uppnå en proportionell och konsekvent rättslig ram. Parlamentet anser att samarbete 
mellan medlemsstaterna är viktigt för att stärka den digitala inre marknaden.

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa nära 
samarbete när de genomför regelverket, i syfte att förhindra en fragmenterad inre 
marknad.

46. Europaparlamentet anser att AI är en teknik som utvecklas snabbt och som kräver 
effektiv lagstiftning, inte endast riktlinjer, utgående från principer och proportionalitet. 
Parlamentet anser att denna AI måste definieras brett, så att alla regleringsåtgärder inom 
olika sektorer kan förbli flexibla och anpassningsbara för att ta hänsyn till den framtida 
utvecklingen och på lämpligt sätt ta itu med de olika risknivåerna för AI-användning 
som ska definieras närmare inom de sektorsspecifika ramarna. Parlamentet anser att den 
framtida förordningen på ett adekvat sätt måste återspegla i vilken utsträckning de 
upplevda riskerna med AI uppstår i praktiken till följd av de olika sätt som man 
använder och inför AI.

47. Europaparlamentet påpekar att användningen av självinlärningsalgoritmer gör det 
möjligt för företag att få en omfattande inblick i konsumenternas personliga 
förhållanden och beteendemönster. Därför uppmanar parlamentet kommissionen att 
reglera AI-teknik på ett omfattande sätt för att förhindra orättvis användning eller 
missbruk av sådana system.

48. Europaparlamentet anser att målet med ett regelverk för AI bör vara att skapa en inre 
marknad för tillförlitliga och säkra AI-baserade produkter, tillämpningar och tjänster, 
och att detta bör grundas på artikel 114 i EUF-fördraget.
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49. Europaparlamentet understryker konsumenternas rätt att i god tid och på ett 
lättillgängligt sätt få tillräcklig information om AI-systemens existens och möjliga 
resultat och om hur systemets beslut kan kontrolleras, ifrågasättas och korrigeras på ett 
meningsfullt sätt.

50. Europaparlamentet efterlyser obligatoriskt tillhandahållande av information för att ange 
om konsumenterna interagerar med AI-system.

51. Europaparlamentet anser att förklarbarhet och transparens är avgörande för att 
konsumenterna ska kunna få och bibehålla förtroende för AI-system. Det innebär enligt 
parlamentet att processerna måste vara transparenta, AI-systemens kapacitet och syfte 
kommuniceras öppet och besluten gå att förklara för dem som direkt påverkas av dem.

52. Europaparlamentet anser att regelverket måste stödja utvecklingen av tillförlitliga 
AI-system och bör säkerställa höga konsumentskyddsstandarder för att stärka 
konsumenternas förtroende för AI-baserade produkter. Parlamentet anser att risker och 
motsvarande rättsliga krav och säkerhetsgarantier mot skada för konsumenterna behöver 
fastställas mer successivt. Parlamentet anser också att regelverket bör säkerställa 
transparens, ansvarsutkrävande och ge både konsumenter och tillsynsmyndigheter tydlig 
information om relevanta krav och aktivt stimulera utvecklare och spridare av AI att 
främja tillförlitlig AI.

53. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja utbytet av information om 
algoritmiska system mellan medlemsstaternas myndigheter och att stödja utvecklingen 
av ett gemensamt synsätt när det gäller algoritmiska system på den inre marknaden 
genom att utfärda riktlinjer och synpunkter och tillhandahålla sakkunskap.

54. Europaparlamentet anser att en sådan ram bör bygga på en etisk och människocentrerad 
strategi utgående från grundläggande rättigheter under hela utformningen, utvecklingen 
och livscykeln för AI-produkter, en strategi som bygger på bevarande av grundläggande 
rättigheter och principerna om transparens, förklarbarhet (i förekommande fall) och 
ansvarsskyldighet samt de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i den allmänna 
dataskyddsförordningen – även när det gäller uppgiftsminimering, 
ändamålsbegränsning, inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

55. Europaparlamentet anser att tillämpningsområdet för nya lagstadgade krav bör utvidgas 
så att AI-applikationer som i sitt specifika sammanhang anses utgöra den största risken 
omfattas av de mest stringenta lagstadgade kraven och kontrollerna, inklusive 
möjligheten att förbjuda skadliga eller diskriminerande metoder. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utveckla en objektiv metod för att beräkna risken för skada, utöver 
vad som redan finns i den nuvarande konsumentlagstiftningen. Parlamentet anser att en 
sådan metod bör undvika en restriktiv, binär strategi som snabbt skulle kunna bli 
föråldrad, och i stället fokusera på sammanhang, tillämpning och specifik användning 
av AI.

56. Europaparlamentet betonar att EU-omfattande AI-standardisering bör främja innovation 
och interoperabilitet samt garantera en hög konsumentskyddsnivå. Parlamentet 
konstaterar att det visserligen redan finns ett stort antal standarder, men att det krävs 
ytterligare främjande och utveckling av gemensamma standarder för AI, till exempel 
dem som gäller för komponentdelar och hela applikationer.
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57. Europaparlamentet anser att när det väl har införts tydliga rättsliga bestämmelser och 
efterlevnadsmekanismer kan man överväga den roll som frivillig tillförlitlig 
AI-märkning kan spela, samtidigt som det är viktigt att minnas att den asymmetriska 
information som karaktäriserar system för algoritmisk inlärning gör 
märkningssystemens roll mycket komplicerad. Parlamentet anser att en sådan märkning 
skulle kunna förbättra insynen i AI-baserad teknik. Parlamentet understryker att varje 
sådant märkningssystem måste vara begripligt för konsumenter och påvisligen ge en 
mätbar fördel när det gäller konsumenternas medvetenhet om överensstämmande 
AI-applikationer, och därmed stärka deras möjlighet att göra ett väl underbyggt val, 
annars kommer systemet inte att uppnå en tillräckligt hög grad av acceptans i verklig 
användning.

58. Europaparlamentet anser bestämt att nya lagstadgade krav och bedömningar måste vara 
både begripliga och genomförbara och bör i mån av möjlighet införlivas i befintliga 
sektorsspecifika krav samt säkerställa proportionerliga administrativa bördor.

59. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att använda 
innovativa regleringsverktyg såsom ”regelsandlådor” som är förenliga med 
försiktighetsprincipen för att bidra till att staka ut en tydlig väg till expansion för 
uppstartsföretag och små företag. Parlamentet anser att dessa verktyg bör bidra till att 
uppmuntra innovation om de används i en kontrollerad miljö. Parlamentet påpekar att 
skapandet av en konsekvent miljö för innovativ testning och validering av produkter 
baserade på teknik såsom AI kommer att hjälpa europeiska företag att åtgärda 
fragmenteringen av den inre marknaden och utnyttja tillväxtpotentialen i hela EU.

60. Europaparlamentet påpekar att det effektivaste sättet att minska snedvridningen är att 
säkerställa kvaliteten på de dataset som används för att träna AI-system.

61. Europaparlamentet anser att användningen av AI i ett sammanhang med hög risk bör 
begränsas till specifika syften, med fullständig respekt för tillämplig lagstiftning och 
med förbehåll för transparenskrav. Parlamentet betonar att endast en tydlig och rättsligt 
säker lagstiftningsram kommer att vara avgörande för att garantera skydd och säkerhet, 
data- och konsumentskydd samt allmänhetens förtroende och stöd för att det är 
nödvändigt och proportionellt att ta i bruk sådan teknik. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att noggrant överväga om det finns vissa användningar, situationer eller 
metoder för vilka särskilda tekniska standarder, inklusive underliggande algoritmer, bör 
antas. Om sådana tekniska standarder antas är det enligt parlamentet nödvändigt att de 
regelbundet ses över av behöriga myndigheter och omvärderas, med tanke på den 
snabba tekniska utvecklingen.

62. Europaparlamentet anser att organisationers och företags inrättande av 
granskningspaneler för AI-produkter och AI-tjänster för att bedöma potentiella fördelar 
och eventuella skador, i synnerhet eventuella sociala konsekvenser, av verkningsfulla 
AI-baserade högriskprojekt, kan vara ett användbart verktyg för att hjälpa 
organisationer att fatta ansvarsfulla beslut om AI-produkter och AI-tjänster, särskilt när 
de inbegriper relevanta intressenter.

63. Europaparlamentet betonar betydelsen av utbildning och forskning om AI. Parlamentet 
understryker att EU måste bygga upp sin digitala kapacitet genom att uppmuntra fler 
människor att göra karriär inom IKT-relaterade sektorer, genom att utbilda fler 
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datayrkesverksamma på AI-området samt yrkesverksamma inom uppkopplade nya 
områden såsom AI-investeringar och AI-säkerhet. Parlamentet efterlyser betydande 
investeringar i det europeiska nätverket för kompetenscentrum för artificiell intelligens 
och inrättandet av alleuropeiska universitets- och forskningsnätverk med inriktning på 
AI. Parlamentet anser att detta nätverk bör bidra till att stärka utbytet av kunskap om AI, 
stödja AI-relaterad talang inom EU och attrahera ny talang, främja samarbetet mellan 
innovativa företag och institutioner inom högre utbildning och forskning och 
AI-utvecklare samt tillhandahålla tillsynsmyndigheter specialiserad utbildning och 
utveckling, i syfte att säkerställa lämplig användning av denna teknik och skydda 
europeiska medborgare mot eventuella risker och negativa konsekvenser för deras 
grundläggande rättigheter. Parlamentet betonar dessutom vikten av åtgärder och 
informationskanaler för att hjälpa små och medelstora företag och uppstartsföretag att 
på ett effektivt sätt digitalisera och avancera till Industri 5.0. Parlamentet inser att 
införande och användning av AI-lösningar ökar om komponenterna i AI-tillämpningar 
delas och återanvänds. Parlamentet framhåller vikten av grundläggande forskning om 
AI:s grundvalar. Parlamentet betonar behovet att tillåta övergripande forskning inom 
alla typer av AI-tillämpningar och AI-teknik.

64. Europaparlamentet efterlyser konsekvensbedömningar av den digitala klyftans 
konsekvenser för människor och konkreta åtgärder för att överbrygga den. Parlamentet 
vill att de negativa effekterna lindras genom utbildning, omskolning och 
kompetensutveckling. Parlamentet understryker att jämställdhetsdimensionen måste 
beaktas, med tanke på den otillräckliga representationen av kvinnor inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik och i digitala företag. 
Parlamentet anser att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt AI-läs- och 
skrivkunnighetsprogram.

65. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera den befintliga ramen för 
produktsäkerhet och produktansvar för att ta itu med nya utmaningar som uppstår till 
följd av ny digital teknik såsom AI. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att 
bland annat uppdatera direktivet om allmän produktsäkerhet och direktivet om 
produktansvar, särskilt genom att överväga att ändra begreppet ”bevisbörda” för skada 
orsakad av framväxande digital teknik, i tydligt definierade fall och efter en ordentlig 
bedömning, och anpassa termerna ”produkt”, ”skada” och ” defekt” så att de återspeglar 
komplexiteten hos ny teknik, inbegripet produkter med AI, sakernas internet och 
robotteknik som ingår i dem, fristående programvara och programvara eller 
uppdateringar som i praktiken leder till en ny produkt.

66. Europaparlamentet betonar att adekvat konnektivitet bör utvecklas för genomförandet 
av AI, liksom all ny teknik, även i regioner som står inför demografiska eller 
ekonomiska utmaningar. Parlamentet vill att unionen tar hänsyn till den ojämlika 
tillgången till teknik på landsbygden, i synnerhet när EU-medel används för 
utbyggnaden av 5G-nät, för att minska antalet områden utan täckning och för 
konnektivitetsinfrastruktur i allmänhet. Parlamentet efterfrågar en 
kommunikationsstrategi från EU:s sida som förser unionsmedborgare med tillförlitlig 
information samt informationskampanjer om 5G.

67. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma utvecklingen och 
användningen av teknik för distribuerade liggare, inbegripet blockkedjeteknik, dvs. 
smarta avtal på den digitala inre marknaden, och att ge vägledning och överväga att ta 
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fram en lämplig rättslig ram för att säkerställa rättssäkerhet för företag och 
konsumenter, särskilt när det gäller frågan om laglighet, genomförandet av smarta avtal 
i gränsöverskridande situationer samt krav på attestering i tillämpliga fall.

68. Europaparlamentet begär att Världshandelsorganisationens (WTO) plurilaterala 
förhandlingar om e-handel slutförs skyndsamt och med ett väl avvägt resultat. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att noggrant bedöma konsekvenserna av den 
källkodklausul som för närvarande diskuteras i e-handelsförhandlingarna på WTO-nivå 
om EU:s framtida AI-lagstiftning, inbegripet dess konsekvenser för konsumenters 
rättigheter, och att involvera Europaparlamentet i denna bedömning. Parlamentet 
beklagar att EU-företag, i avsaknad av globala regler, kan komma att drabbas av 
icke-tariffära hinder i den digitala handeln, såsom omotiverade krav i fråga om 
geoblockering, datalokalisering och tekniköverföring. Parlamentet konstaterar att dessa 
hinder utgör särskilda svårigheter för små och medelstora företag. Parlamentet 
framhåller att globala regler för digital handel skulle kunna öka konsumentskyddet 
ytterligare. Parlamentet tillstyrker att WTO:s moratorium för elektroniska överföringar 
görs permanent och betonar att det är viktigt att göra definitionen av elektroniska 
överföringar tydlig. Parlamentet kräver att WTO:s avtal om 
informationsteknikprodukter, dess utvidgning och WTO:s referensdokument om 
teletjänster genomförs fullt ut och antas i större utsträckning.

69. Europaparlamentet ger sitt erkännande åt ambitionen att göra EU världsledande inom 
utveckling och tillämpning av AI. Parlamentet uppmanar EU att arbeta närmare med 
sina partner, till exempel inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) och WTO, för att fastställa globala standarder för AI, i syfte att minska 
handelshindren och främja tillförlitlig AI i linje med EU:s värden. Parlamentet stöder 
samarbete om internationell reglering och andra former av samarbete mellan 
OECD-länderna i fråga om den digitala ekonomin, däribland det globala partnerskapet 
om artificiell intelligens. Parlamentet uppmuntrar EU att intensifiera sitt arbete med FN 
och internationella standardiseringsorgan på detta område. Parlamentet noterar 
ingåendet av avtalet om det regelbaserade asiatiska regionala övergripande ekonomiska 
partnerskapet (RCEP), som har banat väg för världens största projekt för ekonomisk 
integration. Parlamentet anser att EU bör främja digitala regler som är förenliga med 
demokratiska principer, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. I detta avseende 
stöder parlamentet förslaget att inrätta ett handels- och teknikråd mellan EU och Förenta 
staterna.

70. Parlamentet stöder i detta avseende arbetet med ett transatlantiskt AI-avtal för att skapa 
ett starkare och bredare samförstånd om principerna för etisk AI och dataförvaltning 
och, inom ramen för dessa principer, främja innovation och datadelning för att utveckla 
AI och hjälpa till att underlätta handel och utvecklingen av förenliga regler och 
gemensamma standarder inom digital handel, och säkerställa en central roll för EU när 
det gäller att fastställa dessa standarder. Parlamentet betonar att detta transatlantiska 
AI-avtal också bör innehålla ett kapitel om datasäkerhet och dataskydd för användare 
och konsumenter i syfte att säkerställa skyddet av EU:s regler. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att arbeta med Förenta staterna, Japan och andra likasinnade 
partner för att reformera WTO:s regler om bland annat subventioner, påtvingad 
tekniköverföring och statligt ägda företag. Parlamentet understryker betydelsen av EU:s 
frihandelsavtal för att främja EU:s företags, konsumenters och arbetstagares intressen 
och värden i den globala digitala ekonomin och ser dem som ett komplement till en 
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konkurrenskraftig digital inre marknad. Särskilt avgörande är enligt parlamentet 
samarbetet med Förenade kungariket, som spelar en viktig roll i den globala digitala 
ekonomin.

71. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inkludera projekt för digitalisering av 
transporter i sina återhämtningsplaner. Parlamentet betonar behovet av att säkerställa 
stabil och tillräcklig finansiering för uppbyggnaden av transport- och IKT-infrastruktur 
för intelligenta transportsystem (ITS), inbegripet en säker utbyggnad av 5G, utveckling 
av 6G-nät och framtida trådlösa nätverk, för att förverkliga den fulla potentialen hos 
digitaliserade transporter samtidigt som höga transportsäkerhetsstandarder säkerställs. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang behovet av att både utveckla ny infrastruktur 
och uppgradera befintlig infrastruktur. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
tillhandahålla säker och motståndskraftig transportinfrastruktur av hög kvalitet som 
underlättar införandet av uppkopplade och automatiserade rörlighetstjänster. 
Parlamentet påpekar att moderniseringen av relevant transportinfrastruktur och digital 
infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) måste påskyndas. Därför 
uppmanar parlamentet kommissionen att föreslå mekanismer i sin översyn av 
TEN-T-förordningen och förordningen om godskorridorer på järnväg för att se till att 
detta genomförs.

72. Europaparlamentet betonar den enorma potentialen hos AI inom transportsektorn och 
dess förmåga att öka automatiseringen av väg-, järnvägs-, vattenvägs- och 
lufttransporter. Parlamentet framhåller AI:s roll för att främja multimodalitet och 
trafikomställning samt utvecklingen av smarta städer, och därmed förbättra 
reseupplevelsen för alla invånare genom effektivare, säkrare och miljövänligare 
transporter, logistik och trafikflöden och därmed förkorta restider, minska trängsel, 
reducera skadliga utsläpp och skära ned på kostnader. Parlamentet betonar den enorma 
potentialen hos system som använder AI inom transportsektorn när det gäller 
trafiksäkerhet och uppnåendet av de mål som anges i nollvisionen. Parlamentet betonar 
att AI kommer att bidra till att vidareutveckla en sömlös multimodalitet, i enlighet med 
konceptet ”rörlighet som en tjänst” (MaaS). Parlamentet uppmanar kommissionen att 
undersöka hur man kan underlätta en balanserad utveckling av MaaS, särskilt i 
stadsområden.

73. Europaparlamentet välkomnar de resultat som det gemensamma företaget Sesar 
(Single European Sky ATM Research) uppnått och efterlyser intensifierad forskning och 
ökade investeringar för att maximera AI-potentialen inom luftfartssektorn med avseende 
på konsumenterna, genom förbättringar av flygbolagens satsningar på marknadsföring, 
försäljning, distribution och prissättning samt av marktjänsterna (säkerhetskontroller 
osv.). Parlamentet konstaterar att AI kan användas för att utveckla automatiserad 
navigering inom fjärr- och närsjöfart och på inre vattenvägar och förbättra 
sjöövervakningen i samband med att fartygstrafiken ökar. Parlamentet efterlyser 
införande av AI och en högre grad av digitalisering i stor skala i alla europeiska hamnar 
för att uppnå ökad effektivitet och konkurrenskraft, och framhåller den avgörande roll 
som digitalisering, AI och robotteknik kommer att spela inom turismsektorn och på så 
sätt bidra till industrins hållbarhet på lång sikt. Parlamentet konstaterar att det krävs 
tillräcklig finansiering och incitament för turismföretag, särskilt mikroföretag samt små 
och medelstora företag, så att de kan dra nytta av digitaliseringens fördelar och 
modernisera sitt utbud till konsumenterna. Parlamentet konstaterar att detta kommer att 
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bidra till att främja EU:s digitala ledarskap inom hållbar turism genom forskning och 
utveckling, samriskföretag och offentlig-privata partnerskap.

74. Europaparlamentet påminner om att AI kan ge upphov till snedvridningar och därmed 
till olika former av diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt 
ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan 
åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, 
ålder eller sexuell läggning. Parlamentet påminner i detta avseende om att allas 
rättigheter måste skyddas fullt ut och att AI-initiativ inte får vara diskriminerande på 
något sätt. Parlamentet betonar att sådan snedvridning och diskriminering kan härröra 
från redan snedvridna dataset, vilka återspeglar den diskriminering som för närvarande 
förekommer i samhället. Parlamentet betonar att AI måste undvika snedvridningar som 
leder till förbjuden diskriminering och får inte upprepa diskriminerande processer. 
Parlamentet understryker behovet av att beakta dessa risker vid utformningen av 
AI-teknik, liksom vikten av att arbeta med leverantörer av AI-teknik för att åtgärda 
kvarstående brister som möjliggör diskriminering. Parlamentet rekommenderar att de 
grupper som utformar och utvecklar AI ska återspegla mångfalden i samhället.

75. Europaparlamentet betonar vikten av att algoritmerna är transparenta, så att man till 
fullo skyddar de grundläggande rättigheterna. Parlamentet understryker att lagstiftarna, 
med tanke på de viktiga etiska och rättsliga konsekvenserna, måste beakta den 
komplicerade frågan om ansvar, särskilt för skador på personer och egendom, och att 
ansvaret inom alla AI-applikationer alltid bör ligga hos en fysisk eller juridisk person.

 76. Europaparlamentet understryker vikten av att AI blir allmänt tillgänglig för kulturella 
och kreativa sektorer och näringar i hela Europa, för att man ska kunna bibehålla 
likvärdiga förutsättningar och en rättvis konkurrens för alla berörda aktörer i Europa. 
Parlamentet betonar AI-teknikens potential för kulturella och kreativa sektorer och 
näringar när det gäller allt från bättre publikhantering, uppsökande kommunikation och 
engagemang till understödd innehållskuratering, uppgradering av kulturella arkiv samt 
understödd faktagranskning och datajournalistik. Parlamentet betonar behovet av att 
erbjuda möjligheter till lärande och utbildning för att göra det möjligt för det europeiska 
samhället att få en uppfattning om användning, eventuella risker och möjligheter när det 
gäller AI. Parlamentet upprepar i detta avseende att AI och innovation inom robotteknik 
behöver integreras i utbildningsplaner och utbildningsprogram. Parlamentet påminner 
om de speciella behoven inom yrkesutbildning avseende AI och efterfrågar ett 
samverkansinriktat arbetssätt på europeisk nivå för att utöka den potential som AI har 
inom yrkesutbildning i Europa. Parlamentet betonar att införlivandet av direktivet om 
audiovisuella medietjänster24 i nationell rätt är avgörande för att uppnå en verklig digital 
inre marknad som främjar kulturell mångfald. 

77. Europaparlamentet betonar bristen på europeisk riskkapitalfinansiering, bristen på 
tillgång till finansiering och bristen på åtkomst till uppgifter, och erkänner dessutom att 
det finns externa och interna hinder för införandet av AI-teknik, särskilt för mindre 
mogna sektorer och små och medelstora företag. Parlamentet efterlyser ett enhetligt 
system i hela unionen som bygger på främjande av entreprenörskap genom 

24 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808 av den 14 november 2018 om ändring av direktiv 
2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktivet om audiovisuella medietjänster), 
mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden (EUT L 303, 28.11.2018, s. 69).
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investerarvänlig reglering för att säkerställa finansiering för lovande europeiska 
uppstartsföretag under alla tillväxtstadier. Parlamentet efterfrågar gemensamma insatser 
för att förebygga och motverka utflyttningen av unga, lovande europeiska företag som 
ofta lider brist på finansiering direkt efter att de tagit sig in på marknaden.

78. Europaparlamentet påminner om att den nuvarande unionslagstiftningen inte föreskriver 
obligatoriska cybersäkerhetskrav för produkter och tjänster i allmänhet. Parlamentet vill 
att grundläggande krav ska inkluderas i utformningsfasen (inbyggd säkerhet) och även 
att lämpliga standarder och processer för cybersäkerhet ska användas både under 
produkternas och tjänsternas livscykel och genom hela deras leveranskedjor.

79. Europaparlamentet påpekar att den fjärde industriella revolutionen bland annat kommer 
att vara beroende av tillgången till råvaror såsom litium och sällsynta jordartsmetaller, 
och att unionen måste minska sitt beroende av att importera dem genom att begränsa 
förbrukningen i absoluta tal och genom sin egen miljömässigt ansvarsfulla gruvdrift och 
cirkulära ekonomi. Parlamentet anser att en kraftfullare politik för den cirkulära 
ekonomin som tillämpas på digitala enheter och halvledare samtidigt skulle kunna bidra 
till unionens industriella suveränitet och till att undvika de negativa effekterna av 
gruvdrift för utvinning av råvaror.

80. Europaparlamentet efterlyser en tydligare strategi för de europeiska digitala 
innovationsknutpunkterna i syfte att främja små och medelstora företags och 
uppstartsföretags utnyttjande av ny teknik på bred front. Parlamentet påpekar att 
nätverket med europeiska digitala innovationsknutpunkter bör säkerställa en bred 
geografisk täckning över hela Europa och även spänna över avlägsna områden, 
landsbygd och öområden samt inleda dialog mellan sektorer. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta en ambitiös och heltäckande strategi för att stödja skapandet 
och tillväxten av uppstartsföretag, med målet att det inom tio år ska finnas en ny 
generation europeiska digitala enhörningsföretag, och betonar att strategin i synnerhet 
bör omfatta åtgärder såsom skatteincitament för uppstartsföretag och nystartade små och 
medelstora företag samt införande av ett EU-visum för uppstartsföretag. 

81. Europaparlamentet välkomnar kommissionens nya molnstrategi och det europeiska 
initiativet för molnbaserade tjänster.

82. Europaparlamentet välkomnar den positiva effekt som AI skulle kunna få på de 
europeiska arbetsmarknaderna, bland annat inrättande av nya arbetstillfällen, säkrare 
och mer inkluderande arbetsplatser, bekämpning av diskriminering i anslutning till 
rekrytering och löner samt främjande av bättre matchning av kompetens och 
arbetsflöden, under förutsättning att riskerna mildras och regelverken uppdateras 
regelbundet när den digitala vågen går framåt. 

83. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att investera i högkvalitativa, flexibla 
och inkluderande system för utbildning, yrkesutbildning och livslångt lärande samt i 
strategier för omskolning och kompetenshöjning för arbetstagare inom sektorer som kan 
påverkas kraftigt av AI, inklusive jord- och skogsbrukssektorn. Parlamentet 
understryker att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt att inkludera missgynnade 
grupper i detta avseende.

84. Europaparlamentet noterar kompetensklyftan på de europeiska arbetsmarknaderna. 
Parlamentet välkomnar kommissionens uppdaterade kompetensagenda för Europa och 
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den nya handlingsplanen för digital utbildning (2021–2027), som kommer att hjälpa 
arbetstagarna att öka sin digitala kompetens och bli kvalificerade för framtidens 
arbetsliv samt bidra till anpassningen och tillägnandet av kvalifikationer och kunskaper 
inför den digitala och den gröna omställningen. Parlamentet understryker behovet att 
inbegripa etiska aspekter av AI och utveckling av färdigheter för etiska ändamål som en 
integrerad del i alla läro- och utbildningsplaner för personer som utvecklar och arbetar 
med AI. Parlamentet påminner om att utvecklare, programmerare, beslutsfattare och 
företag som ägnar sig åt AI måste vara medvetna om sitt etiska ansvar. Parlamentet 
betonar att tillgång till rätt kompetens och kunskap om AI kan överbrygga den digitala 
klyftan i samhället och att AI-lösningar bör stödja integrationen på arbetsmarknaden av 
utsatta grupper såsom personer med funktionsnedsättning eller personer som bor i 
avlägsna områden eller på landsbygden.

85. Europaparlamentet betonar att jämställdhet är en grundläggande princip i Europeiska 
unionen som bör återspeglas i all EU-politik. Parlamentet vill att man ska erkänna 
kvinnors grundläggande roll när det gäller att uppnå målen i den europeiska digitala 
strategin, i linje med jämställdhetsmålen. Parlamentet påminner om att kvinnors 
deltagande i den digitala ekonomin är avgörande för att skapa ett blomstrande digitalt 
samhälle och främja EU:s digitala inre marknad. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att säkerställa genomförandet av åtagandeförklaringen Women in Digital. Parlamentet 
anser att AI kan bidra stort till att överbrygga könsdiskrimineringen och möta de 
utmaningar som kvinnor ställs inför samt till att främja jämställdhet, förutsatt att en 
lämplig rättslig och etisk ram utvecklas så att medvetna och omedvetna snedvridningar 
försvinner och jämställdhetsprinciperna respekteras.

86. Europaparlamentet betonar att jordbruket är en sektor där AI kommer att spela en 
nyckelroll när det gäller att lösa problem och utmaningar i fråga om 
livsmedelsproduktion och livsmedelstillgång. Parlamentet betonar att sakernas internet 
och i synnerhet AI utgör en betydande möjlighet att modernisera, automatisera och 
förbättra effektiviteten och hållbarheten för den jordbruksbaserade livsmedelssektorn 
samt åstadkomma lokal utveckling i landsbygdsområden som medför ökad produktion 
av och bättre kvalitet på grödor. Parlamentet anser att det är nödvändigt att använda 
digital teknik och AI i den jordbruksbaserade livsmedelssektorn för att förbättra 
hållbarheten, effektiviteten och precisionen samt styra produktiviteten. Parlamentet 
betonar potentialen hos sakernas internet och AI i precisionsjordbruk, i synnerhet för att 
känna av väderförhållandena, näringsämnena i jorden och vattenbehoven, och för att 
kartlägga skadedjursangrepp och växtsjukdomar. Parlamentet understryker att 
övervakning genom automatiska och digitala verktyg kan bidra till minskad användning 
av bekämpningsmedel, och till att minimera jordbrukets miljö- och klimatavtryck. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka de resurser och 
investeringar som avsatts för jordbrukssektorn för dessa ändamål och att tillhandahålla 
tillräckliga resurser och utveckla verktyg för forskning om användningen av AI i dessa 
områden, i syfte att göra det lättare för berörda jordbrukare att bättre utnyttja 
tillgängliga resurser, öka effektiviteten och produktionen samt främja skapandet av 
innovationsnav och nystartade företag på detta område.

87. Europaparlamentet anser att tillämpningen av AI inom unionen och den relaterade 
användningen av EU-medborgarnas personuppgifter bör respektera våra värden och 
grundläggande rättigheter, vilka erkänns i EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna, såsom mänsklig värdighet, integritetsskydd, skydd av personuppgifter och 
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säkerhet. Parlamentet understryker att eftersom AI per definition omfattar behandling av 
uppgifter måste AI-tekniken respektera EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd, särskilt den 
allmänna dataskyddsförordningen. Parlamentet upprepar vikten av att förse oberoende 
offentliga dataskyddsmyndigheter med de resurser som behövs för att de ska kunna 
övervaka och effektivt kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen om uppgiftsskydd.

88. Europaparlamentet betonar att investeringar i vetenskap, forskning och utveckling på 
områdena för digital teknik och AI, främjande av bättre tillgång till riskkapital och 
utveckling av en stark cybersäkerhet för kritisk infrastruktur och elektroniska 
kommunikationsnät, samt tillgång till icke-snedvridna data av hög kvalitet är hörnstenar 
när det gäller att säkerställa unionens digitala suveränitet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka de olika sätt på vilka unionen riskerar att bli beroende av 
externa aktörer. Parlamentet konstaterar att otydlig, överdriven eller fragmenterad 
lagstiftning kommer att hindra framväxten av innovativa högteknologiska 
enhörningsföretag, uppstartsföretag och små och medelstora företag eller tvinga dem att 
utveckla sina produkter och tjänster utanför Europa. 

89. Europaparlamentet betonar att uppnåendet av ett europeiskt gigabitsamhälle som är 
säkert och inkluderande är en förutsättning för att unionen ska lyckas med sin digitala 
omställning. Parlamentet framhåller den roll som konnektivitet – baserad framför allt på 
5G- och fiberinfrastruktur – har när det gäller att omvandla arbets- och 
utbildningsformer, affärsmodeller och hela sektorer såsom tillverkning, transport och 
hälso- och sjukvård, särskilt i kombination med annan teknik som virtualisering, 
molnbaserade datortjänster, kantdatorteknik, AI, nätverksskivning och automatisering, 
och dess potential att uppnå ökad produktivitet och mer innovation och 
användarerfarenheter.

90. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra europeiska företag att börja 
utveckla och bygga upp teknisk kapacitet för nästa generations mobila nät. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att analysera konsekvenserna av ojämlik tillgång till digital 
teknik och skillnader i konnektivitet mellan medlemsstaterna. 

91. Europaparlamentet konstaterar att det krävs investering i högpresterande datorsystem 
för att få ut den fullständiga potentialen hos AI och annan ny teknik. Parlamentet vill att 
den bristande investeringen i konnektivitet åtgärdas genom Next Generation EU, liksom 
genom nationell och privat finansiering, för att kompensera för nedskärningarna i EU:s 
investeringar i framtida teknik i den fleråriga budgetramen för 2021–2027. 

92. Europaparlamentet efterlyser ett samhälleligt helhetsgrepp för cybersäkerhet. 
Parlamentet framhåller att nya strategier för cybersäkerhet bör utformas baserade på 
motståndskraft och anpassningsförmåga när det gäller påfrestningar och angrepp. 
Parlamentet efterfrågar en helhetssyn på it-säkerhet, där hela systemet beaktas, från 
systemutformning och användbarhet till utbildning och yrkesutbildning för 
medborgarna. Parlamentet betonar att den digitala omvandlingen, inklusive den snabba 
digitaliseringen av tjänster och det storskaliga införandet av uppkopplade enheter, med 
nödvändighet gör vårt samhälle och vår ekonomi mer utsatt för it-angrepp. Parlamentet 
betonar att framsteg på området kvantdatorteknik kommer att ha omstörtande verkan på 
den befintliga krypteringstekniken. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja 
forskning som skulle göra det möjligt för Europa att anta denna utmaning och betonar 
behovet av stark och säker totalsträckskryptering. Parlamentet uppmanar kommissionen 
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att undersöka användningen av blockkedjebaserade protokoll och tillämpningar för 
cybersäkerhet för att förbättra motståndskraften, tillförlitligheten och stabiliteten hos 
AI-infrastruktur. Parlamentet betonar behovet att inkludera cybersäkerhetskomponenter 
i all sektorspolitik. Parlamentet understryker att effektivt skydd kräver att EU och 
nationella institutioner samarbetar med stöd av Enisa för att garantera säkerheten, 
integriteten, motståndskraften och hållbarheten för kritisk infrastruktur och elektroniska 
kommunikationsnät. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag om en översyn av 
direktivet om nät- och informationssäkerhet och dess avsikt att utvidga direktivets 
tillämpningsområde och minska skillnaderna i medlemsstaternas tillämpning, och 
efterlyser en försiktig strategi mot eventuella beroendeförhållanden gentemot 
högriskleverantörer, särskilt för utbyggnaden av 5G-nät. 

93. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Översikt

Den vidare digitaliseringsprocessen, både i ekonomin och samhället, går snabbt framåt och 
skapar betydande förändringar i många aspekter av människors liv. Oavsett om det gäller 
kommunikationer, handel, resor eller tillverkning har den digitala revolutionen varit en 
katalysator för omvandling som kan jämföras med den industriella revolutionen och som 
erbjuder avsevärda möjligheter för både näringslivet och konsumenterna i EU. Föredraganden 
anser faktiskt att den digitala inre marknaden nu ligger till grund för hela den inre marknaden, 
och därför är det avgörande för EU:s ekonomiska framgång att den fungerar väl.

För föredraganden är det viktigt att vi fullt ut kan dra nytta av de potentiella fördelarna med 
att använda AI samtidigt som man tar hänsyn till och minskar eventuella inneboende höga 
risker med denna teknik. Detta kräver konkreta åtgärder.

I samband med att kommissionen gör digitaliseringen till ett prioriterat politikområde och 
dess offentliggörande i februari 2020 av vitboken om artificiell intelligens och meddelandet 
Att forma Europas digitala framtid kommer detta betänkande att fungera som en indikation på 
några av de befintliga hindren på den digitala inre marknaden och vad som kan göras för att 
förbättra situationen. Betänkandet kommer också att ge en fingervisning om den potentiella 
omfattningen av och innehållet i eventuella framtida specifika lagstiftningsförslag om AI och 
vad som behöver tas upp i dem.

Föredraganden har åtagit sig att samråda med berörda parter på ett omfattande och öppet sätt 
under utarbetandet av detta betänkande för att ta hänsyn till olika åsikter om de befintliga 
hindren på den digitala inre marknaden, hur de kan hanteras och hur vi bör gå tillväga för att 
reglera AI i framtiden.

Föredraganden anser att det krävs större insatser för att avlägsna befintliga hinder för en 
välfungerande digital inre marknad, skapa konkreta åtgärder för att utveckla ett ekosystem för 
digital framgång i Europa och upprätta en innovativ och tillförlitlig inre marknad för 
AI-produkter, AI-tjänster och AI-tillämpningar som säkerställer en hög grad av 
konsumentskydd.

Föredraganden anser att en stor del av den befintliga lagstiftningen om digitala tjänster och 
annan sektorsspecifik lagstiftning kan fortsätta att tillämpas på AI och i allmänhet kan 
uppdateras eller anpassas för att bättre återspegla och hantera nya utmaningar som ny och 
framväxande teknik medför. Om det finns ytterligare osäkerhet och utmaningar som inte kan 
hanteras inom EU:s befintliga rättsliga ramar krävs det en viss grad av ny lagstiftning.

Hinder för den digitala inre marknaden

Föredraganden anser att den digitala inre marknaden i grunden handlar om att minska 
fragmenteringen på den inre marknaden genom att undvika olika nationella strategier och 
arbeta för att uppnå ökad marknadsintegration och harmonisering.

Föredraganden anser att eventuella framtida förslag från kommissionen med anknytning till 
meddelandet om att forma Europas digitala framtid bör ta itu med all befintlig fragmentering 
av den digitala inre marknaden, undanröja alla befintliga omotiverade hinder och stödja 
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innovation genom att minska byråkratin. Föredraganden betonar att vi måste skapa en digital 
inre marknad som är konkurrenskraftig, tillgänglig, teknikneutral, innovationsvänlig, 
människocentrerad och tillförlitlig och som bygger ett säkert datasamhälle och en säker 
ekonomi.

Föredraganden anser att bristen på effektiv tillsyn är ett befintligt hinder. Detta är något som 
hon skulle vilja ta upp i sitt betänkande. Föredraganden betonar också behovet av att stödja 
centrala möjliggörande faktorer för den digitala ekonomin, öka investeringsmängden och 
investeringskällorna, arbeta för att utveckla EU-standarder för ny och framväxande teknik, ha 
en konkurrenskraftig dataekonomi och ge konsumenterna egenmakt som ett sätt att övervinna 
befintliga hinder och både öka konsumenternas välfärd och den europeiska konkurrenskraften.

I betänkandet skulle föredraganden vilja ta upp och föreslå ett antal konkreta åtgärder som 
kommissionen kan vidta såsom uppföljning av sitt meddelande från februari 2020.

AI

Föredraganden välkomnar kommissionens vitbok om artificiell intelligens som 
offentliggjordes i februari. Globalt sett finns det betydande konkurrens inom industrin och när 
det gäller att fastställa globala standarder för AI. Om vi vill att dessa standarder ska utvecklas 
i linje med våra värderingar är det enligt föredraganden viktigt för EU att vi agerar som en 
helhet och har en proportionerlig och sammanhållen EU-strategi för denna teknik. För 
närvarande finns det många olika nationella strategier, och föredraganden anser att detta 
endast kommer att lägga hinder i vägen för EU som helhet.

Föredraganden är positiv till de potentiella fördelarna med tekniken och noterar den positiva 
utveckling som redan har kunnat konstateras när AI används för att lösa problem till följd av 
covid-krisen. Föredraganden anser att tekniken kan spela en viktig roll både för den 
ekonomiska återhämtningen efter covid-19 och för att uppnå våra målmedvetna 
klimatambitioner. Föredraganden är dock också fullständigt medveten om att AI medför ett 
antal eventuella risker och skador, såsom brist på transparens eller ansvarsskyldighet, 
snedvridet beslutsfattande och integritetsproblem, och att dessa problem måste tas upp i varje 
framtida förordning för att säkerställa konsumentskydd, öka förtroendet för AI och därmed 
dess spridning och omfattande tillämpning. Samtidigt anser föredraganden att detta 
tillvägagångssätt kan bidra till att skapa rättslig säkerhet för industrin i syfte att stödja 
innovation.

Föredraganden anser att kommissionen i sin AI-strategi bör ta fram en principbaserad ram 
som bygger på grundläggande rättigheter och värden som transparens, ansvarsskyldighet och 
om nödvändigt förklarbarhet. I samband med AI är det viktigt att konsumenterna vet att det i 
viss mån är möjligt att överklaga beslut och att dessa beslut vid behov kan förklaras för 
konsumenten. I detta syfte anser föredraganden att en särskild EU-förordning om AI är 
nödvändig och kan komplettera befintlig berörd lagstiftning.

Föredraganden anser att kommissionen bör uppmuntra dessa principer under hela 
utvecklingsförloppet av AI-produkter, AI-tjänster och AI-tillämpningar. Föredraganden anser 
att kommissionen med tanke på den snabba utveckling som karakteriserar sektorn bör 
överväga en funktionell och bred definition av AI för att fånga upp ett så brett spektrum som 
möjligt av AI-produkter, AI-tjänster och AI-tillämpningar och se till att varje förslag till ny 
förordning är tillräckligt flexibelt för att kunna anpassas till den potentiella framtida 
utvecklingen.
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Föredraganden stöder kommissionens riskbaserade strategi för en AI-förordning men anser att 
kommissionen dock bör undvika att tillämpa en binär metod för riskkategorisering och ta fram 
en stabil, objektiv metod för att avgöra när AI medför hög risk utgående från en specifik 
användning och ett specifikt sammanhang. Enligt föredraganden är det viktigt att sektorn inte 
överregleras och att all användning av AI, som på ett tydligt sätt har fastställts medföra den 
största risken, bör omfattas av de mest lagstadgade kraven.

Enligt föredraganden är det också viktigt att notera att en betydande del av den befintliga 
lagstiftningen gäller för AI, vilket måste kartläggas tydligt av kommissionen för att undvika 
byråkrati och stämma överens med principen ”en in, en ut”. Alla nya förslag bör friktionsfritt 
stämma överens med befintliga krav.

Föredraganden anser det viktigt att utveckla gemensamma standarder för AI och att ytterligare 
satsningar bör fortsätta i EU och i relevanta internationella forum för att utveckla 
gemensamma standarder för AI.

För att stödja det rätta ekosystemet för AI-utveckling i EU anser föredraganden att nya 
regleringsverktyg såsom ”regelsandlådor” bör användas för att utveckla innovativa 
AI-produkter på ett säkert sätt, skydda konsumenterna och samtidigt hjälpa små och 
medelstora företag och nystartade företag att expandera. Föredraganden anser också att 
initiativ såsom frivillig märkning av tillförlitlig AI i överensstämmelse med ovannämnda 
principer skulle kunna vara ett användbart verktyg.

Slutligen anser föredraganden att korrekt genomförande är avgörande för EU:s framgång på 
detta område. Det är viktigt att kontrollen av efterlevnaden verkar över gränserna och mellan 
sektorer, och föredraganden anser att detta kan underlättas genom en fungerande ram som 
kommissionen tillhandahåller jämsides med tydlig och uppdaterad vägledning så snart en 
förordning träder i kraft. Enligt föredraganden kommer regleringen av AI att kräva en hög 
grad av specialisering och kunskap från tillsynsorganens sida som för närvarande kanske inte 
existerar. Föredraganden anser att inrättandet av ett EU-kompetenscentrum för AI skulle 
kunna bidra till att säkerställa att tillsynsmyndigheterna har de verktyg som krävs för att 
utföra sitt arbete och till att regleringsstrategin är konsekvent i alla medlemsstater.
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM 
FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. 
Föredraganden har tagit emot bidrag från följande enheter eller personer när betänkandet 
utarbetades, fram till antagandet i utskottet:

Enhet Person
Den europeiska konsumentorganisationen 
(BEUC)

David Martin

Ernani Cerasaro
Europeiska digitala rättigheter (EDRI) Sarah Chander
Insurance Europe Arthur Hilliard
DIGITALEUROPE Julien Chasserieau
Allied for Startups Benedikt Blomeyer
European Brands Association Razvan Antemir
Centre for Information Policy Leadership 
(CIPL)

Bojana Bellamy

BSA Thomas Boué
Europeiska kommissionen, GD CNCT Kilian Gross

Martin Bailey
Jorge Remuinan Suarez
Mihail Adamescu
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25.2.2021

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INTERNATIONELL HANDEL

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre 
marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter
(2020/2216(INI))

Föredragande av yttrande: Geert Bourgeois 

FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

1. Europaparlamentet konstaterar att produktion och handel i ökande utsträckning är 
beroende av att digital information transporteras, lagras och används över gränserna. 
Parlamentet betonar att EU måste främja en digital övergång för att underlätta 
återhämtningen från covid-19-pandemin och öka sin motståndskraft för att kunna 
komma till rätta med framtida utmaningar. Parlamentet konstaterar att den digitala 
omställningen måste vara förenlig med FN:s mål för hållbar utveckling, Parisavtalet och 
EU:s klimat- och miljömål. 

2. Europaparlamentet anser att Europeiska unionen skyndsamt måste vidta åtgärder för att 
överbrygga den digitala klyftan i förhållande till USA och Kina för att öka antalet 
globalt framgångsrika teknikföretag i EU och vara ledande när det gäller att fastställa 
standarder för en hållbar digital datadriven global ekonomi som säkerställer respekten 
för EU:s värden, mänskliga rättigheter, konsumentskydd, datasäkerhet och dataskydd.

3. Europaparlamentet betonar behovet av att säkerställa att den digitala omställningen 
stärker öppen teknik, portabilitet och interoperabilitet. Parlamentet påpekar att det 
uppdaterade handelsavtalet med Kina bör omfatta sådana mål.

4. Europaparlamentet noterar risken för oförenlighet mellan handelspartnernas olika 
strategier när det gäller regleringen av digital handel. Parlamentet stöder helhjärtat 
multilaterala lösningar för digitala handelsregler och för ett hållbart öppnande av 
marknaderna i syfte att skapa konkreta fördelar för företag, konsumenter och 
arbetstagare. Parlamentet begär att Världshandelsorganisationens (WTO) plurilaterala 
förhandlingar om e-handel slutförs skyndsamt och med ett väl avvägt resultat. 
Parlamentet beklagar att EU-företag, i avsaknad av globala regler, kan komma att 
drabbas av icke-tariffära hinder i den digitala handeln, såsom omotiverade krav i fråga 
om geoblockering, datalokalisering och tekniköverföring. Parlamentet konstaterar att 
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dessa hinder utgör särskilda svårigheter för små och medelstora företag. Parlamentet 
framhåller att globala regler för digital handel skulle kunna öka konsumentskyddet 
ytterligare. Parlamentet ställer sig bakom att WTO:s moratorium för elektroniska 
överföringar görs permanent och betonar att det är viktigt att göra definitionen av 
elektroniska överföringar tydlig. Parlamentet kräver att WTO:s avtal om 
informationsteknikprodukter, dess utvidgning och WTO:s referensdokument om 
teletjänster genomförs fullt ut och antas i större utsträckning.  

5. Europaparlamentet påpekar vikten av att införa regler som förbjuder påtvingad 
överföring av immateriella rättigheter i form av källkoder. Parlamentet understryker i 
detta avseende att EU inte bör göra några åtaganden när det gäller algoritmer. 
Parlamentet påpekar vikten av att behålla EU:s offentligpolitiska utrymme för revision 
av AI-system med hög risk och på så sätt säkerställa skyddet av företagshemligheter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att noggrant bedöma konsekvenserna av den 
källkodklausul som för närvarande diskuteras i e-handelsförhandlingarna på WTO-nivå 
om EU:s framtida AI-lagstiftning, inbegripet dess konsekvenser för konsumenters 
rättigheter, och att involvera Europaparlamentet i denna bedömning.

6. Europaparlamentet ger sitt erkännande åt ambitionen att göra EU världsledande inom 
utveckling och tillämpning av artificiell intelligens. Parlamentet uppmanar EU att arbeta 
närmare med sina partner, till exempel inom Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD) och WTO, för att fastställa globala standarder för AI, i syfte att 
minska handelshindren och främja tillförlitlig AI i linje med EU:s värden. Parlamentet 
stöder samarbete om internationell reglering och andra former av samarbete mellan 
OECD-länderna i fråga om den digitala ekonomin, däribland det globala partnerskapet 
om artificiell intelligens. Parlamentet uppmuntrar EU att intensifiera sitt arbete med FN 
och internationella standardiseringsorgan på detta område.

7. Europaparlamentet betonar att dataflöden har central betydelse för den digitala handeln 
och att data i sig, förutom att vara ett produktionsmedel, har blivit en handelsvara. 
Parlamentet understryker dessutom att elektroniska data är en viktig ekonomisk 
”råvara” för den digitala omställningen. Parlamentet noterar att tillgång till och 
behandling av data ofta är oumbärligt för att tillhandahålla konkurrenskraftiga digitala 
tjänster, särskilt dem som använder AI. Parlamentet betonar därför att forskare och 
företag behöver beredas större frihet att använda data för AI-utveckling i 
överenstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen. Parlamentet konstaterar 
att byggandet av 5G-infrastruktur, som är förenligt med målen i EU:s verktygslåda för 
5G-cybersäkerhet, snabbt måste påskyndas i EU. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att anta regler för digital handel som ökar EU-företagens konkurrenskraft, säkerställer 
konsumenternas tillit och underlättar det fria flödet av data över gränserna, samtidigt 
som man säkerställer att EU:s dataskydds- och integritetsregler samt 
konsumentskyddsnormer respekteras. Parlamentet stöder principen om att 
gränsöverskridande dataflöden bör tillåtas, förutsatt att de berörda parterna kan införa 
lämpliga rättsliga överföringsverktyg för skydd av och säkerhet för personuppgifter. 
Parlamentet betonar att personuppgifter, i enlighet med den allmänna 
dataskyddsförordningen, kan överföras till länder utanför EU genom beslut om adekvat 
skyddsnivå, standardavtalsklausuler och bindande företagsregler. Parlamentet begär att 
överväganden om dataskydd ska tas upp i framtida handelsavtal, för att underlätta 
processen för beslut om adekvat skyddsnivå med handelspartner och lägga till ambitiösa 
och flexibla bestämmelser om gränsöverskridande dataflöden. I samband med detta kan 
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bilateralt och regionalt regleringssamarbete, om t.ex. främjande av ömsesidigt 
erkännande, komplettera WTO:s framtida e-handelsavtal, med beaktande av nivån på 
skyddet av personuppgifter enligt varje nationell rätt. Parlamentet efterfrågar ett starkt 
förbud mot omotiverad datalokalisering i WTO:s e-handelsavtal och i EU:s 
frihandelsavtal.

8. Europaparlamentet påminner kommissionen om att alla förslag om den digitala inre 
marknaden bör respektera EU:s internationella skyldigheter fullt ut, inbegripet 
handelsavtal inom WTO och bilaterala handelsavtal. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att göra en fullständig bedömning av de geopolitiska och strategiska 
konsekvenserna av sina förslag. Parlamentet anser att EU bör förbli en förebild när det 
gäller att bygga en öppen regelbaserad dataekonomi och bör främja datadelning mellan 
EU och länder utanför EU. Parlamentet noterar ingåendet av avtalet om det 
regelbaserade asiatiska regionala övergripande ekonomiska partnerskapet (RCEP), som 
har banat väg för världens största projekt för ekonomisk integration. Parlamentet 
beklagar dock avsaknaden av ett robust kapitel om hållbar utveckling, inbegripet 
åtaganden om miljöskydd och sociala rättigheter i RCEP, vilket visar att EU måste ta 
ledningen när det gäller att fastställa globala regler för den digitala ekonomin. 
Parlamentet anser att EU bör främja digitala regler som är förenliga med demokratiska 
principer, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. I detta avseende stöder 
parlamentet förslaget att inrätta ett handels- och teknikråd mellan EU och Förenta 
staterna. Parlamentet begär att få fullständig information om framstegen med detta 
förslag och få i uppgift att övervaka förhandlingarna och det framtida arbetet i handels- 
och teknikrådet mellan EU och Förenta staterna för att främja transatlantiskt samarbete i 
digitala frågor, däribland om exportrestriktioner för teknik och granskning av utländska 
direktinvesteringar. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att säkerställa en 
hög grad av transparens. Parlamentet stöder i detta avseende arbetet med ett 
transatlantiskt AI-avtal för att skapa ett starkare och bredare samförstånd om 
principerna för etisk AI och dataförvaltning och, inom ramen för dessa principer, främja 
innovation och datadelning för att utveckla AI och hjälpa till att underlätta handel och 
utvecklingen av förenliga regler och gemensamma standarder inom digital handel, och 
säkerställa en central roll för EU när det gäller att fastställa dessa standarder. 
Parlamentet betonar att detta transatlantiska AI-avtal också bör innehålla ett kapitel om 
datasäkerhet och dataskydd för användare och konsumenter. Parlamentet uppmanar 
båda parter att utnyttja dynamiken i den nya regeringen Biden för att snabbt börja arbeta 
med dessa frågor och att nå en överenskommelse inom OECD om rättvis beskattning 
för den digitala ekonomin.

10. Europaparlamentet understryker den digitala handelns roll och användningen av 
blockkedjeteknik, till exempel när det gäller att underlätta tillgången till globala 
värdekedjor för små och medelstora företag, inbegripet i de minst utvecklade länderna, 
och i fråga om att göra gränsöverskridande handelsprocesser och handelstransaktioner 
mer effektiva och mindre kostsamma. Parlamentet konstaterar i detta avseende att små 
och medelstora företag är de som drabbas hårdast av svåröverskådlig regelmässig 
byråkrati och överdrivna regelbördor och understryker i ljuset av detta att lagstiftningen 
måste förenklas och förtydligas för att främja små och medelstora företags utveckling 
och användning av digital teknik, i synnerhet artificiell intelligens. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att stödja små och medelstora företag i deras digitala 
omvandling. Parlamentet framhåller särskilt de fördelar som detta skulle kunna medföra 
när det gäller att bidra till kvinnors ekonomiska egenmakt och ytterligare inkludering. 
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Parlamentet noterar att användningen av blockkedjeteknik kan underlätta för företag när 
det gäller tillbörlig aktsamhet.

11. Europaparlamentet noterar att artificiell intelligens är inbäddad i en mängd olika system 
och att den därför kommer att öka antalet möjliga ingångar som fientliga aktörer kan 
utnyttja. Parlamentet betonar i detta avseende att det är nödvändigt att främja 
cybersäkerhet genom att stödja branschdrivna standarder, riktlinjer och bästa praxis för 
att hjälpa företag att hantera sina cybersäkerhetsrisker, med tanke på ökningen av 
storskaliga it-angrepp från länder utanför EU med inriktning på att förskingra känslig 
affärsinformation såsom företagshemligheter och immateriella rättigheter, vilka EU-
företag ofta utsätts för. Parlamentet konstaterar att diplomatiska åtgärder eller 
ekonomiska motåtgärder skulle kunna övervägas som ett sätt att utöva påtryckningar på 
icke-samarbetsvilliga stater. Parlamentet anser att en överenskommelse inom OECD om 
att inte ägna sig åt inbördes kommersiellt spionage mot andra medlemsländer också 
skulle avskräcka länder utanför EU från att vidta sådana åtgärder.

12. Europaparlamentet understryker betydelsen av EU:s frihandelsavtal för att främja EU:s 
företags, konsumenters och arbetstagares intressen och värden i den globala digitala 
ekonomin och ser dem som ett komplement till en konkurrenskraftig digital inre 
marknad. Särskilt avgörande är samarbetet med Förenade kungariket, som spelar en 
viktig roll i den globala digitala ekonomin. Parlamentet välkomnar kapitlen om digital 
handel och telekommunikation i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade 
kungariket och betraktar dem som ett riktmärke för förhandlingar med EU:s övriga 
utvecklade handelspartner. Parlamentet begär att kapitlen om digital handel och 
telekommunikation ska ingå i alla EU:s framtida frihandelsavtal. Parlamentet vill att 
digital handel ska vara en hörnsten i EU:s nya handelsstrategi.

13. Europaparlamentet understryker vikten av att korrigera de befintliga obalanser och 
snedvridningar på den globala marknaden som hämmar tillväxten i EU:s teknikföretag. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att arbeta med USA, Japan och andra 
likasinnade partner för att reformera WTO:s regler om bland annat subventioner, 
påtvingad tekniköverföring och statligt ägda företag. Parlamentet understryker behovet 
av att bättre genomdriva befintliga handels- och investeringsavtal, närma sig 
ömsesidighet inom vissa handels- och investeringspolitiska områden och utveckla nya 
EU-regelverk, däribland ett nytt instrument för utländska subventioner. Parlamentet 
anser det nödvändigt att utveckla stödjande villkor för EU:s teknikföretag med lämpliga 
finansieringsåtgärder och exportkrediter. Parlamentet stöder utvecklingen av 
skyddsåtgärder i EU-lagstiftningen och i handelsavtal mot konkurrenshämmande 
beteende från alla aktörer i den digitala värdekedjan, inbegripet telekommunikation.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INDUSTRIFRÅGOR, FORSKNING OCH 
ENERGI

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över att forma EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre marknad 
och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter
(2020/2216(INI))

Föredragande av yttrande (*): Nicola Beer

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 57 i arbetsordningen

FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att ha ambitionen att göra unionen 
världsledande inom digital omvandling och artificiell intelligens (AI) genom att sätta 
upp målet och mobilisera resurserna för att bli den mest konkurrenskraftiga och 
innovativa regionen senast 2030 på grundval av EU:s regler och värden, och genom att 
främja internationellt samarbete om AI med likasinnade länder och globala aktörer. 
Parlamentet framhåller potentialen för europeiskt mervärde och vad det i dagsläget 
kostar med bristande EU-insatser på AI-området och i fråga om digital reglering. 
Parlamentet efterlyser en lagstiftningsstrategi som inte bygger på en ögonblicksbild av 
hur den tekniska utvecklingen ser ut just nu utan som strävar efter att de regler som 
antas också ska vara tillämpliga på framtida tekniska genombrott och företeelser. 
Parlamentet kräver att all AI-reglering och digital reglering ska vara balanserad, 
proportionell och bygga på principerna om subsidiaritet och teknikneutralitet samt på 
grundliga konsekvensbedömningar. Parlamentet framhåller att innovation, öppna 
marknader, integrerade grundläggande rättighetsbaserade europeiska värden och social 
acceptans är faktorer som skulle göra det möjligt för unionen att staka ut vägen mot ett 
digitalt samhälle som gynnar människor och samhället som helhet, stimulerar tillväxt 
och konkurrenskraft, säkerställer dess digitala suveränitet och resiliens och stärker 
unionens geopolitiska och strategiska relevans. Parlamentet framhåller att syftet med 
EU:s data- och AI-reglering bör vara att skapa en gränslös digital inre marknad och ett 
datasamhälle och en dataekonomi med människan i centrum som präglas av 
konkurrenskraft, innovationsvänlighet, förtroende och säkerhet och som stöder 
utveckling och användning av AI, tillgång till data, interoperabilitet och dataportabilitet. 
Parlamentet betonar att den digitala omvandlingen måste bidra till hållbar utveckling 
och bibehålla en jämvikt mellan ekonomiska, etiska och miljörelaterade hänsyn. 
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Parlamentet betonar att av de tre centrala målen i meddelandet om att forma EU:s 
digitala framtid är digital konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt oumbärliga 
förutsättningar för att det ska gå att skapa ett öppet, demokratiskt och hållbart samhälle 
drivet av teknik för människor. Parlamentet understryker att det för att uppnå detta mål 
behövs en gemensam EU-strategi som respekterar EU:s grundläggande principer och 
värden.

2. Europaparlamentet påminner om att det krävs digital suveränitet för att unionen ska 
kunna utvecklas på ett oinskränkt sätt och på grundval av sina värden. Parlamentet 
betonar att investeringar i vetenskap, forskning och utveckling, innovation på områdena 
för digital teknik och artificiell intelligens samt bättre tillgång till riskkapital och icke-
snedvridna data av hög kvalitet är hörnstenar när det gäller att säkerställa unionens 
digitala suveränitet. Parlamentet understryker att små och medelstora företag och EU-
baserad tillverkning kommer att spela en avgörande roll i denna omvandlingsprocess. 
Parlamentet påpekar att den fjärde industriella revolutionen bland annat kommer att 
vara beroende av tillgången till råvaror såsom litium och sällsynta jordartsmetaller, och 
att unionen måste minska sitt beroende av importerade råvaror av avgörande betydelse 
genom att begränsa förbrukningen i absoluta tal och genom sin egen miljömässigt 
ansvarsfulla gruvdrift och cirkulära ekonomi. Parlamentet anser att en kraftfullare 
politik för den cirkulära ekonomin som tillämpas på digitala enheter och halvledare 
samtidigt skulle kunna bidra till unionens industriella suveränitet och till att undvika de 
negativa effekterna av gruvdrift för utvinning av råvaror. Parlamentet påminner om att 
AI och andra digitala tekniker ofta utvecklas i en internationell kontext. Parlamentet 
konstaterar att otydlig och fragmenterad reglering kommer att driva innovativa företag 
att utveckla sina produkter och tjänster utanför Europa. Parlamentet understryker vikten 
av ett fritt dataflöde över gränserna. Parlamentet stöder kommissionens mål att ta itu 
med obefogade hinder för internationella dataflöden och de begränsningar som 
europeiska företag drabbas av i tredjeländer. Parlamentet understryker vikten av tillgång 
till data och av EU-omfattande interoperabilitet när man använder den exponentiellt 
ökande mängden industriella och offentliga data. Parlamentet varnar för användningen 
av AI i system som bestraffar och belönar medborgare på grundval av deras sociala 
beteende. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en strategi för finansiering 
av europeiska nystartade företag för att stimulera deras tillväxt i Europa, så att Europa 
kan dra nytta av de arbetstillfällen, idéer och innovativa företag som uppstår till följd 
därav och för att förhindra att dessa företag går förlorade till länder utanför Europa. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka de olika sätt på vilka unionen 
riskerar att bli beroende av externa aktörer. Parlamentet påminner om att 
medlemsstaterna måste infria sina åtaganden enligt Europa 2020-strategin att investera 
3 procent av sin BNP i forskning och utveckling för att säkerställa unionens strategiska 
oberoende inom det digitala området. Parlamentet påminner om att idén om större 
suveränitet inte strider mot den om fri och rättvis handel.

3. Europaparlamentet betonar att IKT-sektorns nuvarande miljö- och koldioxidavtryck 
fortfarande är betydande. Parlamentet påpekar att kostnadsbesparingar och förbättrad 
förvaltning också kan uppnås genom en fortsatt hållbar utveckling av digital teknik, AI 
och robotteknik, att maskininlärning skulle kunna bidra till minskade utsläpp genom 
bättre förståelse av de tekniska processerna, förbättrad energieffektivitet, integrering av 
förnybara energikällor och energilagring, genom att möjliggöra delning av och tillgång 
till viktiga och väldefinierade datamängder och inbegripande av miljödimensionen i full 
överensstämmelse med den europeiska gröna given. Parlamentet konstaterar att större 
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utsläppsminskningar och till och med fullständig klimatneutralitet kan uppnås genom att 
effektivitetsstandarder fastställs för värdnodernas datacentraler, tillsammans med 
kompletterande krav på högpresterande datormaskinvara och programvara och 
återanvändning av värme. Parlamentet understryker vikten av att utveckla mer 
energieffektiva högpresterande datorsystem såsom den gröna it-kuben.

4. Europaparlamentet välkomnar användningen av EU:s finansieringsprogram för att 
stödja digitaliseringen av vårt samhälle och vår industri i den mån de bygger på 
principerna om effektivitet, öppenhet och delaktighet. Parlamentet efterfrågar ett 
samordnat genomförande av de olika fonderna för att maximera synergieffekterna 
mellan programmen. Parlamentet föreslår en strategisk prioritering av medel för att 
bygga den nödvändiga digitala infrastrukturen. Parlamentet framhäver att det 
gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem är en framgång. 
Parlamentet välkomnar kommissionens nyligen offentliggjorda förslag om att bevara 
det i syfte att upprätthålla och främja Europas ledande roll inom superdatorteknik och 
kvantdatorteknik, vilka är oumbärliga för utvecklingen av AI. Parlamentet påminner om 
att små och medelstora företag utgör ryggraden i Europas ekonomi och behöver särskilt 
stöd från EU:s finansieringsprogram för att kunna genomföra den digitala 
omställningen. Parlamentet välkomnar planerna på att vidareutveckla Europeiska 
innovationsrådet under Horisont 2021–2027 till ett fullvärdigt råd som erbjuder en 
gemensam kontaktpunkt för uppstartsföretag, liksom förbättrade 
finansieringsinstrument och en företagsaccelerationstjänst. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att öka investeringarna i forskning och att 
underlätta ytterligare samarbete mellan innovativa företag och institutioner inom högre 
utbildning och forskning. Parlamentet konstaterar att införande och användning av AI-
lösningar lär öka om komponenterna i AI-program delas och återanvänds. Parlamentet 
framhåller vikten av grundläggande forskning om AI:s grundvalar. Parlamentet noterar 
att dagens kommersiella AI-program grundar sig på forskning som inleddes för flera 
årtionden sedan. Parlamentet betonar behovet att tillåta övergripande forskning inom 
alla typer av AI-program och AI-teknik. Parlamentet efterlyser lagstiftningslösningar, 
såsom regulatoriska sandlådor med uppskalningsmöjligheter för framgångsrika 
pilotprojekt, varigenom både offentliga och privata institutioner skulle kunna skapa ett 
säkert provningsområde för forskning och utveckling av både högriskområden och 
mindre riskförenade områden bland fall med AI-användning. Parlamentet efterlyser 
europeiska initiativ som fokuserar på grundforskning. Parlamentet efterfrågar massiva 
investeringar i kompetenskluster för digital innovation och artificiell intelligens i 
medlemsstaterna, vilka bygger på samarbete mellan innovativa företag och institutioner 
inom högre utbildning och forskning för att säkerställa kapacitetsuppbyggnad och 
utbyte av bästa praxis, och för att mobilisera forskning och innovation längs hela 
värdekedjan och därigenom locka till sig och behålla de största talangerna och privata 
investeringarna. Parlamentet påminner om att små och medelstora företag och 
uppstartsföretag spelar en allt större roll för digital innovation. Parlamentet efterfrågar 
åtgärder för att underlätta deras innovationer genom att minska den administrativa 
bördan, underlätta tillgången till finansiering, inbegripet krediter och riskkapital, göra 
information mer tillgänglig och tillhandahålla utbildning för att överbrygga 
kompetensklyftan.
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5. Europaparlamentet beklagar att endast 17 procent av de små och medelstora företagen 
hittills har lyckats integrera digital teknik i sin verksamhet1. Parlamentet påminner om 
att små och medelstora företags utnyttjande av digitaliseringen är en nödvändig 
förutsättning för att utnyttja denna andra våg av digitalisering. Parlamentet betonar att 
framtida lagstiftning på det digitala området bör undvika onödiga administrativa bördor 
eller regelbördor för små och medelstora företag och åtföljas av tydliga riktlinjer såsom 
en europeisk ram för AI, robotteknik och tillhörande teknik, som tar upp etiska principer 
och, i förekommande fall, tekniska standarder för att förbättra prestanda, 
interoperabilitet, säkerhet och integritet för bättre styrning av användningen av ny 
teknik, såsom AI. Parlamentet påpekar att rättslig osäkerhet hindrar framväxten av 
enhörningsföretag, uppstartsföretag och små och medelstora företag på det 
högteknologiska området. Parlamentet efterlyser skapandet av ett digitalt ekosystem 
inom vilket små och medelstora företag kan delta i den tekniska innovation som 
fokuserar på digitalisering och AI. Parlamentet efterlyser en förstärkning av, och en 
tydligare strategi för, de europeiska digitala innovationsknutpunkterna i syfte att främja 
små och medelstora företags utnyttjande av ny teknik på bred front. Parlamentet 
påpekar att nätverket med europeiska digitala innovationsknutpunkter bör spänna över 
alla delar av Europa, även avlägsna områden, landsbygd och öområden, samt inleda 
dialog mellan sektorer. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en ambitiös 
och heltäckande strategi för att stödja skapandet och tillväxten av uppstartsföretag, med 
målet att det inom 10 år ska finnas en ny generation europeiska digitala 
enhörningsföretag. Parlamentet påpekar att strategin bör omfatta åtgärder såsom mindre 
byråkrati och utmärkt infrastruktur, tillgång till finansiering, underlättande av 
avknoppningar vid universitet och i bolag, bättre tillgång till offentlig upphandling, 
skatteincitament för uppstartsföretag och nystartade små och medelstora företag, stöd 
för globalt marknadstillträde redan från början, införande av ett EU-visum för 
uppstartsföretag, minskning av regelbördor, införande av ”regulatoriska sandlådor” och 
särskilda EU-ekosystem för uppstartsföretag som hjälper människor att skapa företag, 
locka till sig finansiering eller licensiera sina uppfinningar till befintliga företag som en 
modell för tekniköverföring. Parlamentet noterar att dessa åtgärder bör utformas i 
fortlöpande dialog med de berörda parterna.

6. Europaparlamentet framhåller bristen på finansiering genom europeiskt riskkapital, 
bristen på tillgång till finansiering samt bristen på tillgängliga data, den 
oproportionerligt stora roll som offentliga organ spelar inom finansieringen i dag och de 
betydande skillnaderna mellan medlemsstaterna vad gäller ekosystem för 
uppstartsföretag och tillgång till finansiering. Parlamentet är dessutom medvetet om de 
externa och interna hindren, särskilt för mindre mogna sektorer och ett bredare 
spektrum av sektorer, och för små och medelstora företag som har svårare att införa AI-
program jämfört med stora företag. Parlamentet efterlyser en övergripande strategi i 
unionen, baserad på förbättrad och moderniserad beskattning, som främjar 
entreprenörskap genom rättvisa och tillväxtorienterade skattesystem och 
investerarvänlig reglering, i syfte att säkerställa tillgång till finansiering för lovande 
europeiska uppstartsföretag i alla tillväxtfaser. Parlamentet efterfrågar gemensamma 
insatser för att förebygga och motverka utflyttningen av unga lovande europeiska 
företag som ofta lider brist på finansiering direkt efter att de tagit sig in på marknaden.

1 2018 års rapport från arbetsgruppen för digitala innovationsknutpunkter 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/dihs_access_to_finance_report_final.pdf 
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7. Europaparlamentet framhåller att Europas tillväxtpotential kommer att avgöras av 
kompetensen hos dess befolkning och företag. Parlamentet noterar den kompetensklyfta 
som nu syns på den europeiska arbetsmarknaden och behovet av att överbrygga denna 
klyfta genom kompetensutveckling och omskolning. Parlamentet uppmanar till ett ökat 
fokus på omskolning och kompetensutveckling i fråga om digitala färdigheter och 
digital kompetens i nationella utbildningssystem. Parlamentet kräver åtgärder mot 
kompetensflykten och för att locka till sig de främsta begåvningarna utan att det 
påverkar de nationella arbetsmarknadssystemen och de befogenheter som 
arbetsmarknadens parter har, så att unionen blir ett område som är attraktivt från ett 
finansiellt, intellektuellt och entreprenörsmässigt perspektiv. Parlamentet betonar att 
sådana åtgärder bör finansieras på lämpligt sätt för att förbättra villkoren för att locka 
till sig ledande forskare, stödja de digitala ekosystemen vid universitet, 
forskningscentra, företagsinkubatorer och företag som är öppna för kreativitet och 
innovation och främja toppmodern digital infrastruktur. Parlamentet anser att man i den 
nya kompetensagendan för Europa måste hantera utmaningarna med att anpassa och 
skapa nya kompetenser som förstärker de gröna och digitala omställningarna. 
Parlamentet betonar dessutom att bristen på kompetens och missmatchning kan 
undvikas genom att man förbättrar och underlättar samverkan mellan utbildnings-, 
yrkesutbildnings- och omskolningssystemen och företagens behov av att åstadkomma 
innovation. Parlamentet anser att utformandet av en rättvis digital sektor måste gå hand i 
hand med utbildning, socialisering, rättvisa arbetsförhållanden, balans mellan arbete och 
privatliv, demokrati och god samhällsstyrning. Parlamentet understryker att unionen, 
om den ska kunna dra full nytta av digitaliseringen, måste vidta åtgärder för digital 
kompetens och digitala färdigheter för alla. Parlamentet efterfrågar åtgärder som syftar 
till att öka och stödja utbildningsprojekt och åtgärder för ökad diversifiering inom den 
digitala sektorn, och påminner om behovet av att ta itu med könsklyftan inom 
vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, där kvinnor fortfarande är 
underrepresenterade.

8. Europaparlamentet beklagar att upp till 30 procent av EU-medborgarna saknar 
grundläggande digitala färdigheter2, medan upp till 90 procent av arbetstillfällena kräver 
sådan grundläggande kompetens. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla 
strategier för att underlätta den digitala omställningen genom att stödja 
omskolningsprogram, förbättra yrkesutbildningen, säkerställa större tillgång till hög 
kompetens och erbjuda befintliga och framtida arbetstagare livslångt lärande, med 
särskild inriktning på små och medelstora företag.

9. Europaparlamentet är medvetet om de möjligheter och risker som den digitala 
omställningen medför när det gäller skapande av nya högkvalificerade arbetstillfällen 
och förlust av arbetstillfällen. Parlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med 
arbetsmarknadens parter utveckla de strategier som krävs för att minimera eventuella 
negativa effekter av och utforska potentialen hos digitalisering, data och artificiell 
intelligens för att öka den hållbara produktiviteten, förbättra arbetstagarnas 
välbefinnande samt investera i program för ökad medvetenhet och digital kompetens 
och garantera ett fortlöpande skydd av deras rättigheter och friheter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att analysera dels möjligheten att införa miniminormer, dels 
skyddet av dem som arbetar för digitala plattformar och dels den ökande 
arbetsplatsövervakning som underlättas av digitaliseringen.

2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1196 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1196
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10. Europaparlamentet framhåller att användning av snedvridna datamängder oavsiktligt 
kan ge upphov till AI-program med inbyggda fördomar, och noterar särskilt risken för 
att fördomar som grundar sig på kön, kultur, etnicitet, klass, funktionsnedsättning eller 
sexuell läggning reproduceras. Parlamentet understryker behovet av att erkänna och 
åtgärda snedvridningar i databaserade system både i utvecklingen och användningen av 
dem. Parlamentet understryker att jämställdhetsdimensionen måste beaktas, med tanke 
på den otillräckliga representationen av kvinnor inom naturvetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap och matematik och i digitala företag. Parlamentet stöder till fullo 
kommissionens mål att öka antalet kvinnor inom teknik, bland annat genom att öka och 
stödja utbildningsprojekt och utbildningsåtgärder. Parlamentet påminner om att kvinnor 
är underrepresenterade på alla nivåer i den digitala sektorn i Europa, från studenter 
(32 procent på kandidat-, master- eller motsvarande nivå) till högt uppsatta akademiska 
tjänster (15 procent) och att klyftan är som störst när det gäller specialistkompetens 
inom IKT och dithörande arbetstillfällen, där det inom EU bara är 18 procent av 
befattningarna som innehas av kvinnor. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att samordna åtgärderna för skapandet av EU:s digitala omställning 
med unionens jämställdhetsmål.

11. Europaparlamentet betonar att uppnåendet av ett europeiskt gigabitsamhälle som är 
säkert och inkluderande är en förutsättning för att unionen ska lyckas med sin digitala 
omställning. Parlamentet påminner om att unionens dataekonomi och utveckling och 
användning av AI först och främst är beroende av det större IKT-ekosystemet, ett 
överbryggande av den digitala klyftan, kompetensutveckling och omskolning för 
arbetskraften samt utveckling av sakernas internet, fiber samt kvant- och 
blockkedjeteknik. Parlamentet är medvetet om den roll som 5G kan spela för att uppnå 
detta mål. Parlamentet konstaterar att nät med mycket hög kapacitet kommer att göra 
det möjligt för Europa att ta ett kvantitativt språng som gynnar ett helt ekosystem av 
teknik. Parlamentet framhåller den roll som konnektivitet – driven framför allt av 5G- 
och fiberinfrastruktur – har när det gäller att omvandla arbets- och utbildningsformer, 
affärsmodeller och hela sektorer såsom tillverkning, transport och hälso- och sjukvård, 
särskilt i kombination med annan teknik såsom virtualisering, molnbaserade 
datortjänster, edge computing, AI, nätverksskivning och automatisering, och dess 
potential att uppnå ökad produktivitet och mer innovation och användarerfarenheter. 
Parlamentet påminner om att unionen bör arbeta för att överbrygga den digitala klyftan 
på landsbygden, vilket i synnerhet bör beaktas när EU-medel används för utbyggnaden 
av 5G-nät, för att minska tomma fläckar och för konnektivitetsinfrastruktur i allmänhet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra europeiska företag att börja 
utveckla och bygga upp teknisk kapacitet för nästa generations mobila nät. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att analysera konsekvenserna av ojämlik tillgång till digital 
teknik och skillnader i konnektivitet mellan medlemsstaterna. Parlamentet noterar att 
investering i högpresterande datorsystem är ett måste för att få ut den fulla potentialen 
från AI och annan ny teknik. Parlamentet vill att den bristande investeringen i 
konnektivitet åtgärdas genom Next Generation EU, liksom genom nationell och privat 
finansiering, för att kompensera för nedskärningarna i EU:s investeringar i framtida 
teknik i den fleråriga budgetramen för 2021–2027. Parlamentet efterfrågar en 
kommunikationsstrategi från EU:s sida så att EU:s medborgare får pålitlig information, 
liksom informationskampanjer om 5G och elektromagnetiska fält, inbegripet 
motverkande av desinformation.
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12. Europaparlamentet efterlyser samordnade åtgärder för att minska och undanröja de 
digitala klyftor som pandemin har blottlagt mellan olika medlemsstater, deras regioner, 
samhällen, medborgare, uppstartsföretag och andra företag samt mellan andra aktörer 
inom den sociala ekonomin och den akademiska världen. Parlamentet efterfrågar en 
inkluderande digitalisering av våra samhällen som kommer att tjäna medborgarnas 
intressen genom att ta hänsyn till tillgänglighet och överkomlighet och möjliggöra en 
rättvis och samarbetsinriktad digital modernisering av den offentliga sektorn som skulle 
syfta till en värdebaserad digital omvandling genom att främja grundläggande 
rättigheter och demokratiska värden så att ingen medborgare hamnar på efterkälken i 
övergången till ett digitaliserat samhälle.

13. Europaparlamentet uppmanar till ett samhälleligt helhetsgrepp för cybersäkerhet. 
Parlamentet framhåller att nya strategier för cybersäkerhet bör utformas baserade på 
motståndskraft och anpassningsförmåga när det gäller påfrestningar och angrepp. 
Parlamentet efterfrågar en helhetssyn på it-säkerhet, där hela systemet beaktas, från 
systemutformning och användbarhet till utbildning och yrkesutbildning för 
medborgarna. Parlamentet betonar att den digitala omvandlingen, med den snabba 
digitaliseringen av tjänster och det storskaliga införandet av uppkopplade enheter, med 
nödvändighet gör vårt samhälle och vår ekonomi mer utsatt för it-angrepp. Parlamentet 
framhåller att framsteg på området kvantdatorteknik kommer att ha omstörtande verkan 
på den befintliga krypteringstekniken, en hörnsten för medborgarnas integritet, 
industriella immateriella rättigheter och nationell säkerhet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja forskning som skulle göra det möjligt för Europa att övervinna 
denna utmaning samtidigt som medborgarnas rätt till integritet skyddas, och framhåller 
behovet av stark och säker totalsträckskryptering. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att undersöka användningen av blockkedjebaserade protokoll och tillämpningar för 
cybersäkerhet för att förbättra motståndskraften, pålitligheten och robustheten för AI-
infrastruktur. Parlamentet betonar behovet att inkludera cybersäkerhetskomponenter i 
all sektorspolitik. Parlamentet understryker att effektivt skydd kräver att EU och 
nationella institutioner samarbetar med stöd av Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå 
(Enisa) för att säkerställa säkerheten, integriteten, motståndskraften och hållbarheten av 
kritisk infrastruktur och elektroniska kommunikationsnät. Parlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till översyn av NIS-direktivet3 och dess avsikt att utvidga 
direktivets tillämpningsområde och minska skillnaderna i medlemsstaternas tillämpning. 
Parlamentet påpekar att det är av avgörande betydelse att säkerställa säkerhet, integritet 
och motståndskraft för kritisk infrastruktur och elektroniska kommunikationsnät. 
Parlamentet framhåller kopplingen mellan stark cybersäkerhet för kritisk infrastruktur 
och elektroniska kommunikationsnät och unionens digitala suveränitet. Parlamentet 
efterlyser en försiktig strategi för det potentiella beroendet av högriskleverantörer, 
särskilt för utbyggnaden av 5G-nät. Parlamentet påminner om att den nuvarande 
unionslagstiftningen inte föreskriver obligatoriska cybersäkerhetskrav för produkter och 
tjänster i allmänhet. Parlamentet begär att grundläggande krav ska inkluderas i 
utformningsfasen (inbyggd säkerhet) och även att lämpliga standarder och processer för 
cybersäkerhet ska användas både under produkternas och tjänsternas livscykel och 
genom hela deras leveranskedjor. Parlamentet efterlyser en förstärkning av verksamhet 
av strategisk betydelse för unionen när det gäller kritisk infrastruktur, inbegripet 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam 
nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).
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cybersäkerhetsteknik och forskning om it-säkerhet, och riskförebyggande med avseende 
på utbyggnaden av 5G-nät.

14. Europaparlamentet konstaterar att användningen av artificiell intelligens (AI) är av 
central betydelse för den europeiska konkurrenskraften i den digitala tidsåldern. 
Parlamentet framhäver att det för att underlätta användningen av AI i Europa och 
undvika en fragmentering av den inre marknaden krävs en gemensam EU-strategi, 
baserad på en människocentrerad inställning till pålitlig AI, öppenhet och tydliga 
ansvarsregler. Parlamentet betonar att mänsklig kontroll alltid bör vara möjlig när 
medborgarna interagerar med automatiserade högrisksystem för att säkerställa att ett 
automatiserat beslut kan verifieras och korrigeras. Parlamentet är övertygat om att 
skapandet av ett tydligt europeiskt regelverk och långsiktig rättssäkerhet kommer att få 
förtroendet bland konsumenterna, den offentliga sektorn, företagen, industrin och 
forskarvärlden att öka.

15. Europaparlamentet är medvetet om att AI är datadriven teknik. Parlamentet 
understryker att tillgång till data är avgörande för utvecklingen av AI i Europa. 
Parlamentet inser att den ökade användningen av produkter och industrienheter som är 
anslutna till internet inte bara kommer att öka konkurrenskraften, göra det möjligt att 
utveckla nya produkter och tjänster och underlätta innovation, utan också ge upphov till 
nya risker i fråga om integritet, information och it-säkerhet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se över och vidareutveckla tillgången till data och säkerställa att 
offentliga data produceras i öppna dataformat och är lättillgängliga, särskilt för 
uppstartsföretag och små och medelstora företag. Parlamentet efterlyser en ny strategi 
för datareglering som underlättar forskning, innovation och konkurrenskraft genom att 
tilldela fler rättigheter att få tillgång till och använda data när dessa anses vara 
anonymiserade och icke-känsliga uppgifter, tillsammans med tydliga och välavvägda 
regler, i första hand om skydd av grundläggande rättigheter och om immateriella 
rättigheter och affärshemligheter. Parlamentet framhäver att den rådande obalansen 
mellan grindvaktsplattformar och små och medelstora företag, liksom den begränsade 
tillgången till data, alltjämt utgör utmaningar för europeiska små och medelstora 
företag. Parlamentet betonar behovet av att förbättra små och medelstora företags 
tillgång till data. Parlamentet vill att det ska skapas möjligheter till datadelning på 
frivillig basis som överordnad princip, bland annat genom att inrätta incitament för 
datadelning. Parlamentet framhåller vikten av tydliga förfaranden för 
marknadsgodkännande och en ordning som ger tillträde till hela EU-marknaden. 
Parlamentet välkomnar kommissionens nya molnstrategi och det europeiska initiativet 
för molnbaserade tjänster. Parlamentet noterar EU-domstolens dom i målet Schrems II, i 
vilken det konstaterades att skölden för skydd av privatlivet i EU och USA inte 
garanterade en tillräcklig skyddsnivå enligt den allmänna dataskyddsförordningen och 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet anser att 
det fria flödet av uppgifter på hela den inre marknaden är nödvändigt för att man ska 
kunna utnyttja dataekonomins fullständiga potential och betonar att bevarandet av flödet 
av uppgifter måste förbli grundvalen för Europas mål. Parlamentet påminner 
kommissionen om behovet av att underlätta transatlantiska dataöverföringar och 
dataflöden mellan EU och USA, samtidigt som EU:s och medlemsstaternas lagar och 
standarder respekteras fullt ut, att molnstrategin och initiativet för molnbaserade tjänster 
inte ersätter behovet av rättssäkerhet för internationella dataöverföringar och att 
villkoren för dataskydd, integritet, säkerhet och berättigade och icke-diskriminerande 
allmänpolitiska intressen alltid måste uppfyllas. Parlamentet framhåller den rättsliga 
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osäkerhet som för närvarande råder för små och medelstora företag som främst förlitar 
sig på standardavtalsklausuler. Parlamentet noterar de små och medelstora företagens 
begränsade förmåga att uppfylla de nuvarande kraven, såsom självbedömningarna av 
huruvida skyddsnivån är adekvat i tredjeländer, och de negativa effekter detta har på 
internationella dataflöden, innovation och tillväxt. Parlamentet insisterar därför på att 
kommissionen skapar en rättsligt säker ram för transatlantiska och internationella 
dataöverföringar som garanterar EU-medborgarnas grundläggande rätt till 
personuppgifter och integritet. Parlamentet påminner kommissionen om att den har 
åtagit sig att följa principen ”en in och en ut” och att minska regelbördan.

16. Europaparlamentet varnar för överreglering av AI och avråder från att tillgripa 
”universallösningar” eller strategier som bygger på ögonblicksbilder, vilket kan leda till 
en snedvriden helhetsbild eller till potentiella kryphål. Parlamentet påminner om att 
regleringen måste vara proportionell och flexibel och bygga på befintliga 
lagstiftningsinstrument och bästa praxis – med undantag för högriskområden där 
behovet av en ny regleringsstrategi bör undersökas noggrant, samtidigt som man håller 
öppet för möjligheten till självreglering och frivilliga åtgärder – samt full respekt för 
principerna om teknikneutralitet och proportionalitet.

17. Europaparlamentet välkomnar att alla EU-medlemsstater har undertecknat 
Berlinförklaringen om det digitala samhället och en värdebaserad digital förvaltning. 
Parlamentet ställer sig bakom erkännandet av de offentliga förvaltningarnas roll när det 
gäller att driva på en värdebaserad digital omvandling av våra europeiska samhällen och 
de sju principerna i förklaringen. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja 
uppnåendet av dessa sju principer och genomförandet av insatserna och åtgärderna med 
hjälp av EU-medel. Parlamentet uppmanar den offentliga sektorn att införa avancerad 
digital och tillhörande teknik i syfte att förbättra de offentliga tjänsterna, göra dem mer 
tillgängliga och minska de administrativa bördorna, förbättra effektiviteten, 
transparensen och ansvarstagandet samt erbjuda bättre och innovativa tjänster. 
Parlamentet understryker att interoperabilitet underlättar gränsöverskridande samarbete, 
säkrar framväxten av nya gemensamma offentliga tjänster på unionsnivå, eller 
konsolideringen av sådana tjänster som är under utveckling, och stärker utvecklingen av 
ett europeiskt digitalt medborgarskap. Parlamentet betonar att den offentliga sektorns 
införande och användning av AI och data kan bana väg för innovation som bygger på 
europeiska värden. Parlamentet framhåller att AI kan bidra till att riva ner de vattentäta 
skotten, genom att länka och strama upp offentliga tjänster och förbättra förvaltningen, 
för att gynna medborgare och företag samt tillhandahålla dataflöden i realtid för tjänster 
och beslutsfattande. Parlamentet uppmanar EU att endast införa AI som är tillförlitlig 
och ”människocentrerad”, att alltid informera medborgarna när de interagerar med ett 
automatiskt system eller när ett automatiskt system fattar beslut som kan påverka deras 
liv och att säkerställa att det alltid finns möjlighet till mänsklig kontroll som kan 
verifiera och korrigera alla beslut. Parlamentet betonar vikten av att förvaltningar samlar 
in och tillgängliggör offentliga uppgifter som ett sätt att öka innovationen, underlätta 
utvärderingen av tillämpad politik och stödja databaserat beslutsfattande. Parlamentet 
framhåller att gemensamma normer, modulär arkitektur och användandet av öppen 
programvara i den offentliga sektorn underlättar insättandet och utvecklandet av 
strategiska digitala verktyg och förmågor, och samtidigt ökar tilliten och säkerställer 
öppenhet. Parlamentet betonar att programvara, data och verktyg som skapas av den 
offentliga sektorn eller som är helt offentligt finansierade bör vara återanvändningsbara 
och öppet tillgängliga så länge detta är förenligt med grundläggande rättigheter samt 
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bestämmelserna om skydd av immateriella rättigheter, personuppgifter och integritet. 
Parlamentet stöder skapandet av ett ”ekosystem av tillit”, såsom anges i kommissionens 
vitbok om AI, som bör ge medborgarna tillräckligt förtroende för att använda AI-
applikationer och ge företag och offentliga organisationer rättssäkerhet för att utveckla 
innovationer inom AI-användning. Parlamentet noterar de myndigheter och mekanismer 
för tillsyn som redan finns i till exempel hälso- och sjukvårds-, tillverknings-, finans- 
och transportsektorn. Parlamentet anser både att den sektorsspecifika tillsynen måste 
stärkas och att det behövs en sektorsövergripande kompletterande tillsyn. Parlamentet 
framhåller vikten av branschspecifika strategier och system. 
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över att forma EU:s digitala framtid: undanröja hinder för en fungerande digital inre marknad 
och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter
(2020/2216(INI))

Föredragande av yttrande: Kosma Złotowski

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar den strategi som kommissionen avser att tillämpa för den 
digitala omställningen, med tydligt angivna konkreta mål som ska uppnås under det 
kommande årtiondet. Parlamentet anser att denna strukturerade vision kommer att 
gynna transport- och turismsektorn och bidra till att göra EU till en global digital ledare. 
Parlamentet varnar för att flera länder runtom i världen snabbt går mot att göra 
automatiserad rörlighet tillgänglig på marknaden. Parlamentet uppmanar därför EU att 
reagera mycket mer proaktivt på den snabba utvecklingen i denna sektor genom 
skräddarsydda rättsliga och finansiella ramar för europeiska uppstartsföretag och 
teknikutvecklare. Parlamentet understryker att EU:s strategiska oberoende står på spel. 
Parlamentet betonar den enorma globala tillväxtpotential som finns i tillämpningar med 
artificiell intelligens (AI), vilken EU bör utnyttja för att säkra en stor marknadsandel på 
grundval av en intelligent kombination av politiska åtgärder som syftar till att 
säkerställa ett gynnsamt och attraktivt företagsklimat för AI-projekt.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inkludera projekt för digitalisering av 
transporter i sina återhämtningsplaner. Parlamentet betonar behovet av att säkerställa 
stabil och tillräcklig EU-finansiering för europeiska forskningsprogram om AI, 
blockkedjeteknik och sakernas internet, och för uppbyggnaden av transport- och 
IKT-infrastruktur för intelligenta transportsystem (ITS), inbegripet en säker utbyggnad 
av 5G, utveckling av 6G-nät och framtida trådlösa nätverk, för att förverkliga den fulla 
potentialen hos digitaliserade transporter samtidigt som höga 
transportsäkerhetsstandarder säkerställs. Parlamentet påpekar att användningen av AI 
inom transportsektorn kommer att vara beroende av en modern digitaliserad 
infrastruktur.
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3. Europaparlamentet betonar att införandet av AI inom transportsektorn kommer att kräva 
både utveckling av ny infrastruktur och modernisering av befintlig infrastruktur. 
Parlamentet understryker att de medel som anslagits i den fleråriga budgetramen 
2021−2027 är otillräckliga för transportsektorns behov, trots att behovet har framhävts 
åtskilliga gånger. Parlamentet varnar för det stora glappet mellan livslängden för digital 
respektive fysisk transportinfrastruktur. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
tillhandahålla säker och motståndskraftig transportinfrastruktur av hög kvalitet som 
underlättar införandet av uppkopplade och automatiserade rörlighetstjänster.

4. Europaparlamentet påpekar att moderniseringen av relevant transportinfrastruktur och 
digital infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) behöver ske snabbare. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att föreslå mekanismer i sin översyn av 
TEN-T-förordningen1 och förordningen om godskorridorer på järnväg2 för att se till att 
denna uppgradering påskyndas. Parlamentet beklagar i detta avseende Europeiska rådets 
beslut att skära ned budgeten för det digitala anslaget för Fonden för ett sammanlänkat 
Europa. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa tillräckligt stöd till 
digitaliseringen av sektorn inom ramen för sina nationella återhämtnings- och 
resiliensplaner. Parlamentet välkomnar EU-finansieringsprogrammens förmåga att 
locka privata investeringar som är nödvändiga för att finansiera banbrytande teknik och 
införa automatiserad rörlighet i stor skala.

5. Europaparlamentet framhåller att transportsektorn är och kommer att vara en av de 
sektorer där konsumenter och allmänheten kommer att få uppleva en daglig interaktion 
med AI. Parlamentet delar därför kommissionens åsikt att en tydlig, transparent och 
samstämd EU-ram som främjar utvecklingen av en människocentrerad AI, och som 
omfattar aspekter som rör trygghet, personlig integritet och säkerhet i linje med EU:s 
relevanta rättsliga ram, tillsammans med respekten för människors oberoende, tillsyn 
och ansvarsskyldighet, inte bara skulle skapa förtroende för AI-teknik bland 
konsumenter och företag – och på så sätt uppmuntra användningen av annan 
framväxande teknik inom transportsektorn – och säkerställa förutsebarhet och 
rättssäkerhet, utan även förbättra de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna 
av transporter. Parlamentet framhåller de risker som följer av att man inte lyckas enas 
om en strategi för reglering inom EU.

6. Europaparlamentet betonar den enorma potentialen för AI inom transportsektorn och 
dess förmåga att öka automatiseringen av väg-, järnvägs-, vattenvägs- och 
lufttransporter. Parlamentet framhåller AI:s roll för att främja multimodalitet och 
trafikomställning samt utvecklingen av smarta städer, och därmed förbättra 
reseupplevelsen för alla invånare genom effektivare, säkrare och miljövänligare 
transporter, logistik och trafikflöden.

7. Europaparlamentet påpekar att det behövs en regleringsram för AI inom 
transportsektorn, till exempel regler för pilotprojekt som, om de röner framgång, 
möjliggör ytterligare utveckling på massmarknaden (användning av en regulatorisk 
sandlåda). Parlamentet betonar att all lagstiftning på AI-området bör bygga på 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer 
för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 
20.12.2013, s. 1).
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt 
järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (EUT L 276, 20.10.2010, s. 22).
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teknikneutralitet och respektera proportionalitetsprincipen. Parlamentet noterar den 
viktiga roll som teknikkluster och digitala innovationsnav kan spela för att hjälpa 
transportsektorn att förnya sig och främja samarbetet mellan företag, akademiska 
institutioner och den offentliga sektorn. Parlamentet understryker att data måste vara 
lätta att läsa av och driftskompatibla, i enlighet med Fairprinciperna, för att skapa 
synergier mellan länder och sektorer, sammanföra kunskap och skapa teknikkluster.

8. Europaparlamentet betonar den enorma potentialen hos system som använder AI inom 
transportsektorn när det gäller trafiksäkerhet, däribland för fotgängare och cyklister, och 
uppnåendet av de mål som anges i nollvisionen. Parlamentet noterar att utan 
omfattande, högkvalitativa och kompatibla data kommer användningen av AI i 
transportinfrastruktur och fordon att bli begränsad, vilket riskerar att skada EU:s 
konkurrenskraft och transportsäkerhet. Parlamentet efterlyser mer forskning och 
utveckling för att förbättra produktsäkerheten, och betonar behovet av ett nytt 
harmoniserat regelverk för automatiserad körning.

9. Europaparlamentet belyser de stora möjligheterna att öka transportsystemets effektivitet 
genom tillämpning av AI-teknik i fordon och trafikförvaltningssystem, vilket bl.a. kan 
korta restider, minska trängsel, reducera skadliga utsläpp och minska kostnader. 
Parlamentet betonar att AI kommer att bidra till att vidareutveckla en sömlös 
multimodalitet, i enlighet med konceptet ”rörlighet som en tjänst” (MaaS). Parlamentet 
anser att integreringen av transporttjänster erbjuder möjligheter att bättre tillgodose 
EU-medborgarnas behov av rörlighet, optimera användningen av kollektivtrafik och 
samtidigt begränsa antalet privata fordon på vägarna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka hur man kan underlätta en balanserad utveckling av MaaS, 
särskilt i stadsområden.

10. Europaparlamentet noterar att användningen av AI inom luftfartssektorn för närvarande 
är inriktad på förvaltning av trafik- och luftrumsplanering. Det gemensamma företaget 
Sesar (Single European Sky ATM Research) har stött ett antal forskningsprojekt kring 
AI och flygledningstjänster, vilket parlamentet välkomnar. Parlamentet efterlyser 
intensifierad forskning och ökade investeringar för att maximera AI-potentialen inom 
luftfartssektorn med avseende på konsumenterna, genom förbättringar av flygbolagens 
processer för marknadsföring, försäljning, distribution och prissättning samt 
förbättringar av marktjänsterna (säkerhetskontroller osv.). Parlamentet konstaterar att AI 
kan användas för att utveckla automatiserad navigering inom fjärr- och närsjöfart och på 
inre vattenvägar och förbättra sjöövervakningen i samband med att fartygstrafiken ökar. 
Parlamentet konstaterar vidare att AI kan bidra till att förbättra energieffektiviteten och 
förbindelserna mellan hamnar och inlandet. Parlamentet betonar att hamnarna kommer 
att bli viktiga aktörer när AI införs inom sjöfartssektorn. Parlamentet anser att AI bör 
införas och en storskalig ökning av digitaliseringen bör göras i alla europeiska hamnar 
för att öka effektiviteten och konkurrenskraften.

11. Europaparlamentet understryker att behovet av tydliga och samstämmiga regler om 
fastställande och fördelning av ansvar och skadeståndsskyldighet vid eventuella 
funktionsfel eller olyckor är ett av de största hindren för införandet i praktiken av 
AI-baserad teknik inom transportsektorn, vilket parlamentet anger i sitt betänkande av 
den 5 oktober 2020 med rekommendationer till kommissionen om en 
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skadeståndsordning för artificiell intelligens3. Parlamentet betonar behovet av att 
fastställa en tydlig och rättvis ansvarsfördelning mellan tillverkare, operatörer och 
användare av självkörande fordon på grundval av möjligheten att kontrollera risker, för 
att bland annat säkerställa bästa möjliga produktsäkerhet och en lämplig fördelning av 
risker, ansvar och skadeståndsskyldighet. Parlamentet framhåller därför att EU på bästa 
sätt bör använda alla verktyg som står till unionens förfogande för att maximera såväl 
säkerheten för transportsystem som använder AI som möjligheten att vid behov 
fastställa skadeståndsansvaret. Parlamentet uppmanar försäkringsbolagen att på ett 
bättre sätt inlemma nya risker till följd av uppkopplad och automatiserad rörlighet i sin 
teckningspolicy.

12. Europaparlamentet betonar att de möjligheter som AI erbjuder bör betonas och att 
politikerna bör sträva efter att informera medborgare och företag så att de kan utvärdera 
AI:s potential och dess konsekvenser. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten 
av effektiva informations- och kommunikationskampanjer för att se till att människor 
får kunskap och blir medvetna om AI. Parlamentet understryker att säkerhet om 
rättsläget kommer att öka konsumenternas tilltro, vilket därmed kommer att ha en 
positiv inverkan på EU-företag och små och medelstora företag som utvecklar sådan 
teknik och underlätta expansionen av en stark EU-marknad.

13. Europaparlamentet konstaterar att en förutsättning för att de mål som kommissionen 
fastställt i sin vitbok om artificiell intelligens (COM(2020)0065) ska kunna uppnås är 
att allmänheten och företagen får bred tillgång till högkvalitativa offentliga data och 
branschdata som genereras inte bara av transportsektorn utan av alla sektorer med 
anknytning till denna, och att det finns intelligent infrastruktur för säker insamling och 
bearbetning av dessa data. Parlamentet anser att det finns ett akut behov av att ge 
incitament för tillgång till de data som för närvarande är låsta i den privata sektorn, och 
betonar behovet av att säkerställa offentliga och privata enheters frihet att utbyta och 
behandla rådata, icke-personuppgifter och anonymiserade data, i full överensstämmelse 
med EU:s regelverk avseende dataskydd och integritet. Parlamentet betonar att det 
behövs lagstiftningsåtgärder för att avlägsna hinder för utbyte och återanvändning av 
data, men framhåller samtidigt att en lämplig nivå av skydd för personuppgifter och 
personlig integritet måste säkerställas. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
undersöka hur den omfattande utbyggnaden av energiintensiv datainfrastruktur 
(dvs. datacentraler och serverhallar) kan påverka miljön i syfte att främja en hållbar 
utbyggnad i linje med den gröna given.

14. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande av den 19 februari 2020 
En EU-strategi för data (COM(2020)0066) och dess förslag till förordning om 
dataförvaltning (COM(2020)0767). Parlamentet betonar behovet av att skapa en verklig 
inre marknad för data och i synnerhet ett gemensamt europeiskt rörlighetsdataområde 
som genom att möjliggöra datadelning i form av B2B (mellan företag), B2G (från 
företag till myndigheter) och G2B (från myndigheter till företag) bland annat kan 
underlätta tillgången till och användningen av data för mikroföretag, små och 
medelstora företag samt uppstartsföretag inom transport och resor, utan att det påverkar 
dataskyddslagstiftningen. Parlamentet understryker att tillgång till data är av avgörande 
betydelse för utvecklingen av den AI-teknik som blir allt mer betydelsefull inom 
transport- och turismsektorerna. Parlamentet betonar därför att forskare och företag, 

3 Antagna texter, P9_TA(2020)0276.
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särskilt små och medelstora företag, behöver beredas större frihet att tillgå och använda 
data för AI-utveckling för att kunna utveckla och använda högkvalitativ AI-teknik. 
Parlamentet betonar att Europa behöver en högvärdig och cybersäker digital 
infrastruktur samt högre kvalitet på och bättre tillgång till data, vilket är i linje med 
bestämmelserna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och 
den allmänna dataskyddsförordningen4.

15. Europaparlamentet betonar vikten av att uppmuntra utbyte av och tillgång till data på 
frivilliga grunder, vilket kommer att gynna utvecklingen av AI-datacentraler med en 
öppen och transparent europeisk molninfrastruktur (till exempel Gaia-X) och 
behandlingen av data som genererats i nätverkstrafik. Parlamentet noterar att denna 
infrastruktur bör bygga på principerna om portabilitet, interoperabilitet och kryptering. 
Parlamentet betonar att det behövs en bättre samordning med och mellan europeiska 
företag som ett steg för att utveckla marknadsrelevanta tekniska standarder som främjar 
interoperabilitet och tekniköverföring samtidigt som konkurrensen stimuleras. 
Parlamentet anser att de europeiska standardiseringsorganisationerna bör gå i spetsen 
för denna process och bidra till att identifiera luckor i internationella standarder. 
Parlamentet belyser att friheterna på den inre marknaden utgör den främsta potentialen 
för ökad digital konkurrenskraft och innovation i Europa och att all fragmentisering och 
alla omotiverade gränshinder som hindrar dataflöden, forskningssamarbeten och export 
av digitala varor och tjänster mellan medlemsstaterna därför omgående måste 
undanröjas, så att samhället fullt ut ska kunna skörda frukterna av den inre marknaden.

16. Europaparlamentet konstaterar att den ökade konnektiviteten och automatiseringen av 
transporter i allt högre grad kommer att utsätta sektorn för risker för cyberhot och 
cyberbrott. Parlamentet framhåller i detta sammanhang att transportsektorn utgör en 
kritisk infrastruktur och att sektorn, i takt med att den digitaliseras, bör utveckla en solid 
kultur inriktad på cybersäkerhet. Parlamentet betonar att en sådan kultur, under tillsyn 
av Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå, måste integrera cybersäkerhetssystem som 
är relevanta för varje sektor, men att alla delar samma övergripande ram i ett försök att 
öka informationsutbytet och förbättra samordningen av förebyggande åtgärder mot och 
reaktioner på gemensamma hot. Parlamentet betonar behovet av att utveckla 
cyberkompetens i EU och upprätthålla strategin med ”inbyggd cybersäkerhet” för att 
säkerställa införandet av säkra, motståndskraftiga och robusta AI-baserade och 
automatiserade system för både infrastruktur och fordon.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att korrekt genomföra nätverks- och 
informationssäkerhetsdirektivet5, och kommissionen att övervaka processen. 
Parlamentet välkomnar den kommande översynen av direktivet, eftersom det syftar till 
att förbättra cyberresiliensen i transportinfrastrukturen och reagera på cyberangrepp på 
ett mer ändamålsenligt sätt. Parlamentet betonar behovet av fullständig tillgång till 
fordonsspecifika data och programvaruinformation för auktoriserade inspektions- och 
godkännandeorganisationer i syfte att upptäcka ingrepp och manipulering och 
säkerställa fordonens cybersäkerhet. Parlamentet kräver full respekt för de regler som 
fastställs i EU:s regelverk för dataskydd och personlig integritet, inbegripet direktivet 

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
5 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam 
nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).



RR\1230139SV.docx 51/106 PE661.999v02-00

SV

om integritet och elektronisk kommunikation6 och den allmänna 
dataskyddsförordningen.

18. Europaparlamentet betonar att en dynamisk utveckling av innovativa digitala tjänster 
och företagsmodeller inom transport- och turismsektorerna inte kommer att vara möjlig 
utan kostnadsfri och obegränsad tillgång till offentliga data inom ramen för infrastruktur 
för rumslig information, såsom geodetiska och kartografiska data, terrängmodeller, 
ortofotokartor samt data över byggnadsformer och topografiska objekt som används vid 
kartläggning. Parlamentet betonar att frigörandet av sådana stora mängder rumsliga data 
kommer att få en mycket positiv inverkan på hur dessa data används av europeiska 
entreprenörer som bedriver verksamhet inom sektorn för ny teknik. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att skapa ett system med incitament för medlemsstaterna i 
syfte att stödja processen med att öppna upp geodetiska dataresurser och göra dem 
tillgängliga utan kostnad.

19. Europaparlamentet fastslår ambitionen att göra EU världsledande inom utveckling och 
tillämpning av AI inom transport- och turismsektorerna och understryker att EU bör 
positionera sig som en global ledare för utarbetandet av tydliga, ändamålsenliga, 
människocentrerade och enhetliga etiska och rättsliga normer och standarder för 
datadelning och användningen av AI inom transportsektorn, vilka kan bli normgivande 
för övriga världen. Parlamentet påpekar att det är viktigt att undvika en fragmenterad 
digital marknad för trafikdata i EU som inte är förenlig med de digitala innovationerna.

20. Europaparlamentet uppmärksammar den rättsliga oförutsägbarhet som utvecklare av AI-
teknik står inför på grund av den pågående utvecklingen av rättsliga och institutionella 
ramar för frågor som rör AI på EU-nivå. Parlamentet uppmanar därför Europeiska 
dataskyddsstyrelsen att lägga fram en vägledning för standardiserade förfaranden för 
dataanvändning, inklusive en förteckning över kriterier för ändamålsenlig 
anonymisering, för att öka den rättsliga förutsägbarheten för dem som utvecklar AI-
teknik inom transport- och turismsektorerna i enlighet med bestämmelserna om skydd 
av personuppgifter. Parlamentet anser att de nationella myndigheterna bör följa denna 
EU-vägledning i sin myndighetsutövning, som ett sätt att säkerställa enhetlig 
regelefterlevnad och att hinder för en fungerande digital inre marknad undanröjs.

21. Europaparlamentet betonar att digitaliseringen av transporter kommer att vara en viktig 
drivkraft för utfasningen av fossila bränslen i sektorn och därmed bidra till uppnåendet 
av EU:s mål om nettonollutsläpp 2050. Parlamentet understryker att tillämpningen av 
digitala lösningar på alla transportslag och infrastrukturer kan minska utsläppen genom 
införande av uppkopplad rörlighet, elektrifiering av fordonsparker, effektiv förvaltning 
av logistik samt hastighetskontroll.

22. Europaparlamentet understryker att det finns en risk för upprepad snedvridning och 
diskriminering om AI matas med orensade rådata. Parlamentet betonar att alla beslut vid 
tillhandahållandet av en tjänst måste valideras av en människa, med AI som ett stöd för 
detta beslut. 

6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk 
kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).
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23. Europaparlamentet noterar den stora potentialen hos de europeiska mikroföretag, små 
och medelstora företag samt uppstartsföretag inom transport och turism som är 
verksamma på den digitala inre marknaden. Parlamentet betonar att det behövs 
tillräckligt ekonomiskt och organisatoriskt stöd till innovationer och för att förbättra de 
anställdas digitala färdigheter inom denna sektor. Parlamentet betonar att de rättsliga 
och finansiella ramarna bör göra det möjligt att etablera och utveckla uppstartsföretag 
och samriskföretag inom AI i Europa. Parlamentet betonar att EU bör använda de 
verktyg som står till dess förfogande för att granska utländska investeringar och 
förhindra fientliga uppköp, så att europeiska företag kan expandera och konkurrera på 
den globala marknaden.

24. Europaparlamentet betonar att begränsad konkurrens på marknaden för digitala tjänster i 
transport- och turismsektorerna skapar betydande hinder för små och medelstora 
företag. Parlamentet konstaterar att små och medelstora företag är de som drabbas 
hårdast av svåröverskådlig byråkrati och alltför stora administrativa hinder. Parlamentet 
understryker därför att lagstiftningen måste förenklas och förtydligas för att främja 
utvecklingen och användningen av digital teknik i små och medelstora företag, särskilt 
AI-teknik, och att lagstiftningen måste ta hänsyn till skillnaderna i marknadsställning 
mellan aktörerna på den inre marknaden. Parlamentet framhåller att en transportspecifik 
dataram bör inriktas på att främja ekonomisk tillväxt genom tillgång till omfattande 
datamängder, särskilt för små och medelstora företag, vilket skulle hjälpa transport- och 
turismsektorerna i EU att dra nytta av de möjligheter som finns på dagens marknad och 
därmed förbättra transportsäkerheten, skydda den personliga integriteten och öka 
konkurrenskraften.

25. Europaparlamentet framhåller den roll som standardessentiella patent spelar för ett 
fullständigt och framgångsrikt införande av AI-teknik i transportsektorn. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se över EU:s nuvarande rättsliga ramar för immateriella 
rättigheter i syfte att säkerställa lämpligt rättsligt skydd och rättvisa och 
icke-diskriminerande licensförfaranden, samtidigt som hänsyn tas till särdragen för 
forskning och utveckling när det gäller AI-teknik.

26. Europaparlamentet efterlyser incitament som ger små och medelstora företag som är 
verksamma inom transport- och turismsektorerna tillgång till icke-personuppgifter som 
framställs av andra privata aktörer i en frivillig process som gynnar båda parter.

27. Europaparlamentet påminner om att EU är det främsta turistmålet i världen. Parlamentet 
betonar att sektorns återhämtning behöver underlättas på ett hållbart sätt, och 
understryker att digitalisering, AI och robotteknik kommer att spela en avgörande roll 
för att gjuta nytt liv i sektorn och därmed bidra till branschens hållbarhet på lång sikt. 
Parlamentet noterar att det krävs tillräcklig finansiering och incitament för 
turismföretag, särskilt mikroföretag samt små och medelstora företag, så att de kan dra 
nytta av digitaliseringens fördelar och modernisera sitt utbud till konsumenterna.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inrätta 
teknikkuvöser och teknikacceleratorer för att ge stöd och göra det möjligt för nya 
innovativa turistföretag som använder sådan teknik att uppstå och växa samt att främja 
EU:s digitala ledarskap inom hållbar turism genom forskning och utveckling, 
samriskföretag och offentlig-privata partnerskap i frågor som hantering av folkmassor, 
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rörlighet och kontaktlösa tjänster samt tillvaratagande av lokala små och medelstora 
företag som deltar i leveranskedjan för turismen. 

29. Europaparlamentet betonar att en storskalig utbyggnad av 5G-nätet kommer att erbjuda 
helt nya arbetstillfällen för transportsektorn och leda till en betydande ökning av 
produktiviteten för de europeiska ekonomierna. Parlamentet understryker emellertid att 
den snabba förändringen av arbetsmarknadens karaktär innebär att vissa arbeten kan bli 
överflödiga, vilket gör det nödvändigt att omskola och fortbilda arbetstagare i dessa 
sektorer, med avseende på både grundläggande och avancerade digitala färdigheter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att det finns 
särskilda medel för omskolning och fortbildning av arbetstagare som saknar digitala 
färdigheter. Parlamentet betonar att det är viktigt att garantera att arbetstagarnas 
rättigheter respekteras och verkställs i en sådan föränderlig arbetsmiljö.

30. Europaparlamentet anser att ett digitalt ledarskap kommer att kunna uppnås bara om EU 
får fram och främjar digitala färdigheter och utvecklar kunnandet i EU. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang de möjligheter som EU-program erbjuder, såsom det 
kommande programmet för ett digitalt Europa. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att investera i utbildning och ge studerande från tidig ålder de grundläggande färdigheter 
som krävs för att de ska kunna sikta på karriärer inom naturvetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap och matematik.

31. Europaparlamentet beklagar att könsklyftan i karriärer och studier inom naturvetenskap, 
teknik, ingenjörsvetenskap och matematik kvarstår, och uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att vidareutveckla mekanismer för att uppnå en jämn könsfördelning 
på detta område. Parlamentet understryker att det är fördelaktigt även för 
digitaliseringen av transportsektorn att överbrygga denna klyfta. Parlamentet pekar på 
de positiva konsekvenserna på lång sikt för Europas konkurrenskraft och motståndskraft 
om den digitala kompetensen och it-säkerhetsexpertisen i europeiska små och 
medelstora företag förbättras.

32. Europaparlamentet betonar den enorma potential som tekniska innovationer och AI har 
för att anpassa transportslagen för personer med funktionsnedsättning, vilket möjliggör 
en mer inkluderande och lättillgänglig rörlighet för alla. Parlamentet välkomnar att AI 
ytterligare kan öka deltagandet av personer med funktionsnedsättning på 
arbetsmarknaden.

33. Europaparlamentet understryker att den tekniska utvecklingen inom transport och 
rörlighet, inte minst vad gäller AI-tillämpning och självkörande fordon, innebär stora 
möjligheter att förenkla människors och företags vardag och erbjuda säkrare, effektivare 
och mer prisvärda transportlösningar. Parlamentet efterlyser en sund industripolitik som 
bygger på den digitala och ekologiska omställningen, och som syftar till att utveckla en 
underliggande kapacitet för infrastruktur, logistik, data och digitalisering i EU, eftersom 
detta skulle hjälpa EU att uppnå digitalt ledarskap i alla sektorer. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen EU att säkra sin transportkedja genom diversifiering av utbudet och 
genom att öka EU:s strategiska oberoende i fråga om material och tjänster, eftersom 
avbrott i tillgången till detta skulle kunna ha en negativ inverkan på folkhälsan och den 
allmänna säkerheten. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till dessa 
aspekter i en eventuell uppdatering av EU:s industristrategi.
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34. Europaparlamentet betonar att en innovativ och konkurrenskraftig dataekonomi bygger 
på öppenhet och driftskompatibilitet. Parlamentet påpekar att det är viktigt med 
transparens och rättvisa affärsmetoder på transport- och turismplattformar, särskilt när 
det gäller AI-baserade algoritmer som påverkar tjänster, prissättning och reklam, för att 
säkerställa konsumentskyddet och förtroendet från konsumenternas sida och för att 
främja en miljö som gynnar konkurrens.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR KULTUR OCH UTBILDNING

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre 
marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter
(2020/2216(INI))

Föredragande av yttrande (*): Sabine Verheyen

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 57 i arbetsordningen

FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

1. Europaparlamentet påminner om att artificiell intelligens (AI) bör utvecklas, tas i bruk 
och användas med avsikt och på ett rättvist och etiskt sätt med människan i centrum och 
i full överenstämmelse med unionens värden och principer, mänskliga rättigheter, 
yttrandefrihet, informationsfrihet, rätten till personlig integritet, dataskydd, icke-
diskriminering, mediefrihet och mediepluralism och kulturell mångfald. Parlamentet 
understryker att de rättsliga ramarna för AI kräver strikt iakttagande av grundläggande 
rättigheter, etiska aspekter och rättsligt skydd, för att värna våra demokratiska 
samhällen och medborgare såsom användare och konsumenter av AI-system. 
Parlamentet betonar att transparens och oberoende översyn är avgörande för att minska 
skevheter och undvika alla former av diskriminering och missbruk samt säkerställa 
rättssäkerhet.

2. Europaparlamentet påminner om att AI, för att vara etisk, måste utvecklas, tas i bruk 
och användas på ett hållbart och socialt ansvarsfullt sätt, som följer en strategi för 
jämställdhet, respekterar den kulturella mångfalden, främjar digitala färdigheter, 
överbryggar den digitala klyftan och garanterar skydd av immateriella rättigheter.

3. Europaparlamentet betonar den avgörande vikten av en enhetlig vision och strategi på 
unionsnivå för att kunna åstadkomma en verklig digital inre marknad i ett AI-drivet 
samhälle, som fullt ut skulle gynna användarna. Parlamentet framhäver återigen 
betydelsen av att höja medvetenheten om AI och av att stärka AI-kunskapsnivån. 
Parlamentet betonar behovet av att erbjuda möjligheter till lärande och utbildning för att 
göra det möjligt för det europeiska samhället att förvärva grundläggande digitala 
färdigheter samt förståelse för användningen av och de potentiella riskerna med AI, i 
syfte att använda denna teknik till sin fulla nytta och ge medborgarna möjlighet att delta 



PE661.999v02-00 58/106 RR\1230139SV.docx

SV

fullt ut i den digitala inre marknaden och i samhället. Parlamentet upprepar i detta 
avseende sin åsikt att AI och innovation inom robotteknik måste integreras i 
utbildningsplanerna, vilket framhålls i den nyligen antagna handlingsplanen för digital 
utbildning. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och 
medlemsstaterna att säkerställa att denna plan genomförs och utvärderas på ett smidigt 
sätt.

4. Europaparlamentet understryker att den digitala omställningen påverkar 
utbildningssektorn, som är på väg att genomgå sin mest radikala förändring sedan det 
obligatoriska utbildningsväsendet infördes. Parlamentet betonar att enligt vissa 
beräkningar kommer 65 procent av de barn som börjar grundskolan i dag att i slutändan 
jobba inom nya typer av arbeten som ännu inte existerar. Parlamentet framhåller att 
digitala färdigheter är en viktig kompetens och att det behöver säkerställas att det finns 
lika tillgång till denna kompetens samt till digital utrustning, vilket har understrukits av 
utmaningarna med undervisning och utbildning på distans i samband med covid-19. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och medlemsstaterna att 
omsorgsfullt ta itu med de skillnader som uppstår till följd av den digitala klyftan när 
det gäller tillgång till information, utbildning och arbetstillfällen, bland annat genom 
tillräckliga investeringar i infrastruktur, utrustning och resurser.

5. Europaparlamentet understryker vikten av att AI blir allmänt tillgänglig för kulturella 
och kreativa näringar i Europa, för att kunna bibehålla likvärdiga förutsättningar och en 
rättvis konkurrens för alla berörda aktörer i Europa.

6. Europaparlamentet betonar AI-teknikens potential för kulturella och kreativa sektorer 
och näringar när det gäller allt från bättre publikhantering, uppsökande kommunikation 
och engagemang till understödd innehållskuratering, uppgradering av kulturella arkiv 
samt understödd faktagranskning och datajournalistik. Parlamentet framhåller även 
potentialen hos AI-baserade lösningar, såsom text-till-tal-system och tal-till-text-system 
samt automatiserad programtextning och översättning, för att förbättra tillgången till 
kultur samt information och utbildning för personer med funktionsnedsättning, såsom 
syn- och hörselnedsättning, och andra utsatta grupper. Parlamentet begär att CCSI ska 
integreras som en politisk prioritering på unionsnivå när det gäller AI-området och 
betonar att samarbete med dessa sektorer skulle kunna vara ovärderligt för att föra 
AIinnovation närmare allmänheten och för att hitta kreativa lösningar och möjligheter 
för användning av AI.

7. Europaparlamentet betonar att unionen inte bör hamna ännu mer på efterkälken i den 
globala AI-kapplöpningen, särskilt när det gäller kommersiell användning och 
finansiering av AI. Parlamentet beklagar djupt att kultur har utelämnats från strategier 
och politiska rekommendationer angående AI på både nationell nivå och unionsnivå. 
Parlamentet framhåller att en bättre förståelse för riskerna och fördelarna med AI-teknik 
kommer att leda till en ökning av efterfrågan i samhället och därmed även av 
utvecklingen av denna teknik. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att investera i 
medvetenhetshöjande verksamhet kopplad till AI-teknik. Parlamentet betonar behovet 
av att i förbindelse med alla relevanta berörda aktörer, inbegripet små och medelstora 
aktörer, inrätta en tydlig rättslig ram för etisk, hållbar och socialt ansvarig artificiell 
intelligens som prioriterar kreativitet och tillgång till kultur, för att unionen ska kunna 
gå i bräschen för teknisk utveckling samt AI-baserat nyskapande och värdeskapande 
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överallt i världen, och för att teknikens fördelar ska maximeras samtidigt som man 
bedömer de möjliga riskerna för samhället.

8. Europaparlamentet uppmanar till utveckling, med hjälp av unionsmedel och nationella 
medel, av utbildningsprogram i AI för lärare på alla områden och över hela Europa. 
Parlamentet påminner om de speciella behoven inom yrkesutbildning avseende AI och 
efterfrågar ett samverkansinriktat arbetssätt på europeisk nivå för att utöka den potential 
som AI har inom yrkesutbildning i Europa.

9. Europaparlamentet betonar att införlivandet av direktivet om audiovisuella 
medietjänster1 och upphovsrättsdirektivet2 i nationell rätt är avgörande för att uppnå en 
verklig digital inre marknad som främjar kulturell mångfald. De medlemsstater som 
ännu inte har slutfört införlivandet av dessa direktiv uppmanas enträget att göra detta så 
snart som möjligt. Parlamentet betonar att den framtida rättsakten om digitala tjänster 
och rättsakten om digitala marknader samt unionens datapolitik och all framtida 
lagstiftning om AI, särskilt när det gäller de kulturella och kreativa sektorerna, bör vara 
i linje med de principer och skyldigheter som fastställs i de direktiven.

10. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen unionen att vidta åtgärder för att förhindra 
eller begränsa risker som hör samman med de negativa effekterna av AI och att 
fastställa konkreta och tillämpliga grundläggande standarder och regler, särskilt på det 
känsliga området för AI-system inom brottsbekämpande verksamheter, såsom 
programvara för ansiktsigenkänning.

11. Europaparlamentet understryker att den digitala tjänstesektorn utvecklas snabbt och 
betonar därför behovet att se till att nya bestämmelser inte inverkar på öppenheten på 
marknaden. Parlamentet betonar att principen om nätneutralitet måste fortsätta att 
utgöra grundvalen i onlinevärlden.

12. Europaparlamentet anser att varje eventuell AI-ram bör bygga på transparens, 
förklarbarhet, där så är relevant, och ansvarsskyldighet, och bör upprätthålla de 
rättigheter och skyldigheter som fastställs i den allmänna dataskyddsförordningen, 
inbegripet uppgiftsminimering, ändamålsbegränsning samt inbyggt dataskydd och 
dataskydd som standard.

13. Europaparlamentet påpekar att AI kan vara ett effektivt verktyg för att hjälpa till att 
genomdriva reglerna för onlineinnehåll, till exempel genom att identifiera olagligt eller 
skadligt innehåll, desinformation eller falska nyheter, och även kan användas för att 
bidra till att genomföra mekanismen för ”anmälning och avlistning”. Parlamentet 
betonar dock att användningen av AI, om den inte regleras på lämpligt sätt, kan 
innebära utmaningar för de grundläggande rättigheterna, särskilt yttrandefriheten, 
liksom tillgången till information, kulturell mångfald och mediepluralism. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om att AI måste respektera de grundläggande 
rättigheterna och unionsrätten när den utvecklas, tas i bruk och används i unionen. 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808 av den 14 november 2018 om ändring av direktiv 
2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktivet om audiovisuella medietjänster), 
mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden (EUT L 303, 28.11.2018, s. 69).
2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående 
rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG (EUT L 130, 
17.5.2019, s. 92).
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Parlamentet betonar att mänskligt ingripande är nödvändigt, eftersom automatiska 
mekanismer som används för att genomdriva regler online inte fullt ut kan bedöma 
sammanhanget, leda till falska positiva träffar och hindra legitim och hederlig 
verksamhet. Parlamentet betonar att all användning av AI strikt måste följa 
öppenhetsprincipen och ha tydliga regler för ansvarsskyldighet, och garantera en 
effektiv överklagandemekanism. Parlamentet påpekar att den digitala inre marknaden 
bör styras av principen att ”saker som är olagliga offline också måste vara olagliga 
online”. Parlamentet betonar likaledes att det som är lagligt offline bör förbli lagligt 
online, särskilt när det gäller grundläggande friheter såsom yttrandefrihet.

14. Europaparlamentet påminner om att artikel 13 om frihet för konsten och vetenskapen i 
EU-stadgan om grundläggande rättigheter fastställer att konsten och den vetenskapliga 
forskningen ska vara fria och att den akademiska friheten ska respekteras. Parlamentet 
uppmärksammar de kränkningar av den konstnärliga friheten i Europa som 
sammanfattas i rapporten från Freemuse The state of artistic freedom 2020.

15. Europaparlamentet begär att man uttömmande och på ett för användaren begripligt sätt 
informerar om när AI kan användas, hur AI fungerar och hur beslut som fattats på 
grundval av AI kan bestridas. Parlamentet påpekar även att de resultat som AI ger i sig 
endast bör fungera som indicier, aldrig som konkreta bevis.

16. Europaparlamentet noterar att stora plattformar har förvärvat en stor mängd data och 
bytt ut tjänster i ett diversifierat och decentraliserat system med öppna standarder mot 
”inhägnade områden” (walled gardens) och därigenom inneslutit användargrupper. 
Parlamentet betonar att vissa marknader till följd av detta kännetecknas av stora 
plattformar som har betydande nätverkseffekter och i princip kan agera som portvakter 
på nätet i den digitala ekonomin. Parlamentet anser det därför nödvändigt att införa 
ytterligare skyldigheter i fråga om dataskydd, insyn, användarnas valfrihet samt 
driftskompatibilitet för att garantera lika villkor och konsumenternas välfärd.

17. Europaparlamentet betonar att unionen måste sträva efter enhetliga, entydiga och 
uppdaterade regler som inte hindrar innovationen på den inre marknaden. Parlamentet 
efterfrågar därför en balanserad och aktsam strategi med människan i centrum för 
automatiskt beslutsfattande, som respekterar och värnar grundläggande rättigheter och 
etiska hänsyn och är i linje med tillämpliga regelverk, såsom direktivet om 
audiovisuella medietjänster, upphovsrättsdirektivet, den allmänna 
dataskyddsförordningen och den framtida rättsakten om digitala tjänster.

18. Europaparlamentet påminner om det akuta behovet av mer rättvis konkurrens när det 
gäller onlinetjänster för kulturella och kreativa sektorer och näringar i Europa, för att 
bemöta effekterna av datamarknadens nätverkande och koncentration, som tenderar att 
orättvist gynna stora digitala företag. Parlamentet välkomnar i detta hänseende 
lagstiftningsförslagen till rättsakten om digitala tjänster respektive rättsakten om digitala 
marknader, vilka bör bidra till att fortsatt utforma Europas digitala framtid.

19. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna och EU-institutionerna enligt 
stadgan och den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna har en 
skyldighet att se till att varje persons rätt till integritet, dataskydd, yttrande- och 
mötesfrihet, icke-diskriminering, värdighet och andra grundläggande rättigheter inte 
begränsas otillbörligt av användning av ny och framväxande teknik.
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20. Europaparlamentet noterar att unionen måste uppmärksamma hur data lagras och 
behandlas. Parlamentet betonar att även dataintegritet måste skyddas och att det sätt på 
vilket data tolkas av AI inte får leda till förtryck eller diskriminering.

21. Europaparlamentet understryker att det för att den europeiska digitala marknaden ska 
blomstra och möjliggöra effektiv och etisk användning av AI krävs enorma mängder 
kompatibla data av god kvalitet. Parlamentet betonar vikten av att varje framtida 
politisk ram för AI utformas på sådant sätt att man säkerställer en hög grad av skydd för 
och kontroll över personuppgifter, vilka måste behandlas rättvist, på ett icke-
diskriminerande sätt och på grundval av samtycke från den berörda personen, samtidigt 
som alla dataskydds- och integritetsregler efterlevs. Parlamentet påminner om att allt 
automatiserat beslutsfattande som baseras på algoritmer kräver transparens och 
ansvarsskyldighet med respekt för alla relevanta aktörers rättigheter och skyldigheter, 
för att undvika felaktig tolkning av data.

22. Europaparlamentet betonar att unionen, om den ska bli ledande inom användningen av 
AI-relaterad teknik som respekterar etiska normer och grundläggande rättigheter och 
förbli konkurrenskraftig på den globala digitala marknaden och dra nytta av sin fulla 
potential, måste bygga upp sin kapacitet, bland annat genom Europeiska institutet för 
innovation och teknik (EIT), genom att uppmuntra fler människor att göra karriär inom 
IKT-relaterade sektorer, till exempel genom att man utbildar fler dataexperter på AI-
området samt yrkesverksamma inom nya uppkopplade områden såsom AI-investeringar 
och AI-säkerhet. Parlamentet efterlyser ett starkare stöd, med detta i åtanke, för 
inrättande och stärkande av AI-inriktade nätverk, samtidigt som man fortsätter att 
undersöka möjligheten att skapa alleuropeiska universitets- och forskningsnätverk med 
inriktning på AI. Parlamentet betonar att bristen på dataspecialister och fackutbildad 
datapersonal, bland andra problem, kan leda till felaktig tolkning av data, vilket kan 
skapa snedvridning och förvrängda resultat.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre 
marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter
(2020/2216(INI))

Föredragande av yttrande(*): Marion Walsmann

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 57 i arbetsordningen

FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

Allmänt

1. Europaparlamentet betonar vikten av en till fullo fungerande digital inre marknad och 
den positiva inverkan som användning av AI, robotteknik och tillhörande teknik kan ha 
på våra marknader och samhällen, eftersom denna teknik har potential att hantera de 
utmaningar som samhällena står inför, vilket särskilt påvisats under covid-19-pandemin. 
Parlamentet anser dock att socioekonomiska, rättsliga och etiska konsekvenser måste 
undersökas noggrant i överensstämmelse med EU:s värden för att skapa rättslig klarhet 
för konsumenter och företag.

2. Europaparlamentet vidhåller att små och medelstora företag, uppstartsföretag och 
expanderande företag måste stödjas i sin digitala omvandling, eftersom de utgör 
ryggraden i Europas ekonomi och spelar en viktig roll för införandet av ny teknik i 
Europa. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa en proportionerlig strategi för 
att göra det möjligt för sådana företag att utveckla och förnya sig, inbegripet särskilda 
åtgärder för digitalisering av små och medelstora företag och uppstartsföretag i framtida 
lagstiftning, samt genomföra en kontroll av ändamålsenligheten för små och medelstora 
företag innan lagstiftning införs och begränsa administrativa bördor och hinder till ett 
minimum, genom att bland annat beakta dessa företags situation i varje steg av den 
digitala omvandlingen, utveckla rättvisa och effektiva standarder, undanröja onödiga 
rättsliga hinder för tillgång till data och förbättra den gränsöverskridande tillgången till 
digitalt innehåll, samtidigt som de underliggande politiska målen uppnås.

3. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag står inför många utmaningar 
på den digitala marknaden, eftersom många av deras ägare inte är medvetna om värdet 
av de data de skapar, saknar de verktyg som krävs för att behandla data och är inte 
tillräckligt förberedda för att kunna verka i en digital ekonomi. Parlamentet betonar 
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vidare att faktisk tillgång till rättslig prövning för små och medelstora företag kräver 
sakkunskap på det rättsliga och tekniska området, vilket är en kombination som är 
begränsad och kostsam. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att integrera 
främjandet av juridisk teknisk expertis i Europa i sin strategi för digital kompetens, 
understryker behovet av att öka investeringarna och välkomnar lanseringen av nya 
finansieringsinstrument för att stödja företag inom artificiell intelligens i hela Europa, 
inbegripet små och medelstora företag och uppstartsföretag.

4. Europaparlamentet påpekar att den digitala inre marknaden och AI utvecklas snabbt och 
framhåller därför vikten av en flexibel, framtidssäkrad, proportionerlig och 
harmoniserad europeisk ram. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att lägga 
fram förslag och initiativ som bygger på rätt balans och som stöder innovation och 
säkerställer konsumentsäkerhet och konsumentskydd, och att därigenom undvika dels 
en universallösning, dels en fragmentering av den digitala inre marknaden genom olika 
nationella strategier, inbegripet onödiga former av sektoriella hinder på AI-området.

Förbättra användningen av AI för de europeiska konsumenterna

5. Europaparlamentet betonar att det behövs ett nytt regelverk för AI för att hantera de 
potentiella riskerna med autonomt beslutsfattande och maximera användarnas 
förtroende och nytta, samtidigt som man värnar om EU-medborgarnas bästa och säkrar 
en lämplig skyddsnivå. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram en 
grundlig konsekvensbedömning som identifierar rättsliga luckor i befintliga lagar, åtföljt 
av ett förslag till en riskbaserad, innovationsvänlig, robust och framtidssäkrad 
lagstiftningsram, som bygger på en humanistisk och människocentrerad strategi för 
användning av AI och automatiserade beslutssystem och som är inriktad på att täppa till 
de rättsliga luckorna utan att detta påverkar befintlig sektorsspecifik lagstiftning.

6. Europaparlamentet är av den bestämda åsikten att harmoniserade, framtidssäkrade 
definitioner av ”AI” och ”med hög risk” är avgörande för att skapa rättslig klarhet för 
konsumenter och företag, även när det gäller att driva in skadeståndsfordringar i 
samband med en funktionsstörning eller olycka och inom ramen för en riskbaserad 
metod. Parlamentet påminner om att man i denna strategi bör ta hänsyn till att denna 
teknik kan kränka de grundläggande rättigheterna och orsaka fördomar eller skada för 
enskilda personer eller samhället som helhet, och påminner om behovet av full mänsklig 
tillsyn över utveckling, spridning och användning av AI-tillämpningar med hög risk vid 
alla tillfällen.

7. Europaparlamentet anser att avsaknaden av tydliga europeiska regler om 
ansvarsfördelning i händelse av en funktionsstörning eller olycka orsakad av AI-
tillämpningar är ett av de största hindren för införandet av AI-baserad teknik för utbredd 
användning, och är därför övertygat om att den befintliga lagstiftningen måste 
moderniseras i linje med den tekniska utvecklingen, bland annat den utveckling som 
möjliggörs av AI. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att bland annat 
uppdatera direktivet om produktansvar1, särskilt genom att omdefiniera termerna 
”produkt”, ”skada” och ”defekt” och överväga en ändring av begreppet ”bevisbörda”, 
vilket bör spegla ändringarna av direktivet om allmän produktsäkerhet2, och genom att 
föreslå ett regelverk för ansvarsskyldighet för AI-operatörer på grundval av resultaten 

1 EGT L 210, 7.8.1985, s. 29.
2 EGT L 11, 15.1.2002, s. 4.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0095&from=EN
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av konsekvensbedömningen som tar hänsyn till AI-användares och AI-konsumenters 
sårbarhet genom att garantera dem ett effektivt skydd och som säkerställer rättvis 
ersättning till skadelidande när en skada inträffar och som grundar sig på den andel 
kontroll som operatören har över risken i verksamheten med hänsyn till utvecklings- 
och ibruktagandefasen. Parlamentet understryker att uppdateringen av lagstiftningen bör 
göras i linje med motsvarande rekommendationer från Europaparlamentet.

8. Europaparlamentet påpekar att samhället, inklusive konsumenterna, bör dra nytta av en 
ansvarsfull utveckling, spridning och användning av AI som är till nytta för 
medborgarna, skapar möjligheter för företagen och tjänar samhällets bästa. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att fastställa tydliga etiska normer för utveckling, 
spridning och användning av AI, robotteknik och tillhörande teknik som till fullo 
respekterar de grundläggande rättigheterna och garanterar människans värdighet, 
rättvisa, trygghet, säkerhet, transparens, goda styrelseformer och 
konsumentskyddsrättigheter, så att hänsyn tas till principerna om bättre lagstiftning, och 
uppmanar kommissionen att föra ett nära samarbete med medlemsstaterna om 
genomförandet och efterlevnaden av etiska principer samt att utarbeta riktlinjer och 
involvera medborgare och berörda aktörer.

9. Europaparlamentet understryker att det fria flödet av data på den fungerande digitala 
inre marknaden i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning, såsom den allmänna 
dataskyddsförordningen3, är av avgörande betydelse för träningen av AI-teknik, och att 
detta bör underbyggas av en solid underliggande rättslig ram som främjar förtroende 
bland företag och, när så är nödvändigt, inbegriper lämpliga, icke-diskriminerande och 
rättvisa avtalsbestämmelser som hanterar befintliga makt- eller marknadsobalanser, 
säkerställer en konsumentvänlig strategi för tillgång till och kontroll av data och 
begränsar onödiga hinder för tillgången till data i enlighet med europeiska regler om 
uppgiftsskydd, inbegripet i tillämpliga fall, data som genereras i samband med 
tillhandahållande av tjänster av allmänt intresse i enlighet med tillämplig unionsrätt. 
Parlamentet välkomnar kommissionens åtagande att skapa en verklig europeisk inre 
marknad för data som gör det möjligt för företag att starta och expandera sin 
verksamhet, förnya sig och konkurrera eller samarbeta på rättvisa villkor.

10. Europaparlamentet påminner om den globala dimensionen av AI-teknikens implicita 
möjligheter och understryker att EU bör inta en ledande ställning globalt i utvecklingen 
av AI. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja ett konsekvent internationellt 
samarbete med likasinnade länder som bidrar till att skapa synergier kring AI mellan 
europeiska enheter och andra multilaterala forum, i syfte att samordna insatserna och 
bättre samordna utvecklingen av AI. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja 
multilaterala insatser för att diskutera internationella standardiseringsprocesser i 
relevanta forum med målet att vägleda utvecklingen, spridningen och användningen av 
AI. Parlamentet noterar i detta avseende ambitionen att införa en global strategi för 
digitalt samarbete och ett transatlantiskt AI-avtal.

En fungerande inre marknad när det gäller digitala inslag

11. Europaparlamentet betonar att medborgarna, i egenskap av användare och konsumenter, 
alltid bör informeras i god tid och på ett begripligt sätt om förekomsten av algoritmiska 
system, och att de redan omfattas av starka dataskyddsregler, såsom den allmänna 

3 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.
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dataskyddsförordningen och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation4. 
Parlamentet efterlyser ett snabbt antagande av en robust förordning om integritet och 
elektronisk kommunikation och ett effektivt genomförande av den allmänna 
dataskyddsförordningen och dess principer, inbegripet inbyggt integritetsskydd och 
integritetsskydd som standard. Parlamentet uppskattar att kommissionen planerar 
åtgärder för att ge enskilda personer möjlighet att utöva sina rättigheter och att den 
uppmuntrar konsumentcentrerade system som bygger på rättvisa och icke-
diskriminerande metoder, vilka ger konsumenterna möjlighet att ha kontroll över sina 
val genom att man alltid skyddar deras samtycke, deras rätt att få förklaringar och, om 
möjligt, deras rätt att använda en ansluten enhet och alla dess funktioner, även om de 
drar tillbaka sitt samtycke till att dela data med produkttillverkaren eller tredje parter.

12. Kommissionen uppmanas att se till att användare och konsumenter är ordentligt 
informerade och att deras rättigheter är tydligt definierade och effektivt garanterade när 
AI-system individanpassar en produkt eller tjänst till sina användare och när de 
samverkar med automatiserade beslutssystem eller blir föremål för autonoma processer 
och beslut, och att automatiska beslutssystem inte skadar konsumenterna eller genererar 
subjektiva, orättvisa, orimliga eller illegitima snedvridna eller diskriminerande resultat 
för konsumenterna på den inre marknaden.

13. Europaparlamentet påpekar att användningen av självinlärningsalgoritmer gör det 
möjligt för företag att få en omfattande inblick i konsumenternas personliga 
förhållanden och beteendemönster, vilket ger dem möjlighet att skräddarsy sin reklam, 
och framhåller behovet av att säkerställa ett starkt skydd av användarnas rättigheter i 
rättsakten om digitala tjänster, särskilt för att skydda bland annat yttrande- och 
informationsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster, och för att skydda 
användarna från skadliga affärsmetoder som bygger på direktmarknadsföring utan 
samtycke eller utnyttjande av data. Parlamentet upprepar behovet av transparenta 
avtalsvillkor, så att användaren kan göra ett välgrundat val, och villkor för möjligheten 
och omfattningen av datadelning med tredje parter.

14. Europaparlamentet betonar behovet av att garantera ökad transparens i de 
konsumentrelaterade reglerna för internetplattformar liksom deras efterlevnad av 
europeiska konsumentskyddsstandarder, och att det är oacceptabelt att konsumenter 
utsätts för osäkra och förfalskade produkter. Parlamentet betonar därför att det behövs 
ett tydligt ansvar för e-marknadsplatser på grundval av proportionalitetsprincipen för att 
stärka den digitala inre marknaden. Parlamentet påpekar att ansvaret för värdplattformar 
för innehåll när det gäller varor som säljs eller marknadsförs på dessa plattformar bör 
klargöras i rättsakten om digitala tjänster så att hänsyn tas till gällande 
konsumentskyddsgarantier, som bör iakttas under alla omständigheter, och de fastställda 
åtföljande prövningsmekanismerna för detaljhandlare och konsumenter, så att man 
bland annat täpper till den lucka i lagstiftningen som innebär att köpare inte får den 
gottgörelse som de har rätt till enligt lag eller varuleverenasavtal, till exempel på grund 
av att den primära säljaren inte kan identifieras (principen om att få kännedom om sin 
företagskund). Parlamentet föreslår att man överväger möjligheten att kräva att 
leverantörer av digitala tjänster från tredjeländer som tillhandahåller sina tjänster i EU 
ska ha en företrädare inom unionen.

4 EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN
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15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma utvecklingen och 
användningen av teknik för distribuerade liggare, inbegripet blockkedjeteknik, dvs. 
smarta avtal på den digitala inre marknaden, och att ge vägledning och överväga att ta 
fram en lämplig rättslig ram för att säkerställa rättssäkerhet för företag och 
konsumenter, särskilt när det gäller frågan om laglighet, genomförandet av smarta avtal 
i gränsöverskridande situationer samt krav på attestering i tillämpliga fall.

16. Europaparlamentet konstaterar att det råder obalans på marknaden när det gäller digitala 
företag, eftersom stora plattformar med betydande nätverkseffekter till följd av 
exempelvis de data som de förfogar över skulle kunna påtvinga användare och kunder 
sina affärsmetoder och därför i praktiken fungera som ”portvakter på nätet” i den 
digitala ekonomin, vilket skapar betydande hinder och illojal konkurrens som får 
oproportionerliga konsekvenser för små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att införa åtgärder för att skydda konsumenternas, uppstartsföretagens 
och de små och medelstora företagens rättigheter genom att återupprätta lika spelregler 
på den inre marknaden och genom att fastställa tydliga skyldigheter i fråga om 
interoperabilitet.
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(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 57 i arbetsordningen

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. AI-teknik utvecklas snabbt och används inom många sektorer, vilket innebär enorma 
möjligheter för medlemsstaterna, deras medborgare och den europeiska ekonomin.

B. Mot bakgrund av krisen som orsakats av coronaviruset och dess betydande inverkan på 
våra liv när det gäller att öka användningen av digitala verktyg finns det ett allt mer 
brådskande behov av att skapa en tillförlitlig och säker ram för användningen av AI.

C. Användningen av AI medför också risker och väcker frågor avseende etik, 
tillämpningsområde och transparens i samband med insamling, användning och 
spridning av personuppgifter.

D. EU:s nuvarande rättsliga ram, inbegripet bestämmelserna om konsumentskydd, 
produktsäkerhet och produktansvar, är inte alltid ändamålsenlig för att effektivt hantera 
risker som orsakas av AI, robotteknik och tillhörande teknik.

1. Europaparlamentet betonar behovet av att skapa en tillförlitlig och säker ram för 
tillämpningen av AI, vilken bygger på gällande lagstiftning. Parlamentet anser att 
tillämpningen av AI inom unionen och den därmed tillhörande användningen av EU-
medborgarnas personuppgifter bör respektera våra värden och grundläggande 
rättigheter, vilka erkänns i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, såsom 
mänsklig värdighet, integritetsskydd, skydd av personuppgifter samt säkerhet.

2. Europaparlamentet betonar vikten av att utveckla en AI-miljö som kan maximera 
möjligheterna och minimera riskerna med AI-teknik, och framför allt förhindra att den 
används för skadliga ändamål. Parlamentet betonar att denna ram, för att förhindra 
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rättslig osäkerhet, tydligt bör fastställa lämpliga regler för skadeståndsskyldighet, 
ansvarsskyldighet, säkerhet och spårbarhet.

3. Europaparlamentet understryker att eftersom AI per definition omfattar behandling av 
uppgifter måste AI-tekniken respektera EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd, särskilt den 
allmänna dataskyddsförordningen.

4. Europaparlamentet påminner om att AI kan ge upphov till snedvridningar och därmed 
till olika former av diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt 
ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan 
åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, 
ålder eller sexuell läggning. Parlamentet påminner i detta avseende om att allas 
rättigheter måste skyddas fullt ut och att AI-initiativ inte får vara diskriminerande på 
något sätt.

5. Europaparlamentet betonar att sådan snedvridning och diskriminering kan härröra från 
redan snedvridna dataset, vilka återspeglar rådande diskriminering i samhället. 
Parlamentet betonar att AI måste undvika snedvridningar som leder till förbjuden 
diskriminering och får inte upprepa diskriminerande processer. Parlamentet 
understryker behovet av att beakta dessa risker vid utformningen av AI-teknik, liksom 
vikten av att arbeta med leverantörer av AI-teknik för att åtgärda kvarstående brister 
som möjliggör diskriminering. Parlamentet rekommenderar att de grupper som utformar 
och utvecklar AI ska återspegla mångfalden i samhället.

6. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att skydda integriteten och säkerheten hos 
nätverk av sammanlänkad AI och robotteknik och att kraftfulla åtgärder måste vidtas för 
att säkra motståndskraft mot angrepp och förhindra säkerhetsöverträdelser, dataläckor, 
spridning av skadliga data, it-angrepp och missbruk av personuppgifter.

7. Europaparlamentet upprepar vikten av att förse oberoende offentliga 
dataskyddsmyndigheter med de resurser som behövs för att de ska kunna övervaka och 
effektivt kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen om uppgiftsskydd.

8. Europaparlamentet betonar vikten av att algoritmerna är transparenta, så att man till 
fullo skyddar de grundläggande rättigheterna. Parlamentet understryker att lagstiftarna, 
med tanke på de viktiga etiska och rättsliga konsekvenserna, måste beakta den 
komplicerade frågan om ansvar, särskilt för skador på personer och egendom, och att 
ansvaret i alla AI-applikationer alltid bör ligga hos en fysisk eller juridisk person.

9. Europaparlamentet noterar att AI ofta används för att tillåta algoritmer för automatiserat 
beslutsfattande att sprida och sortera det innehåll som visas för användarna. Dessa 
algoritmer är som en ”svart låda” som användarna inte har någon insyn i. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå rekommendationer för att öka användarnas kontroll 
över det innehåll de ser, och att begära att AI-tillämpningar och internetplattformar ger 
användarna möjlighet att välja att låta innehållet visas i en neutral ordning, så att de får 
bättre kontroll över rangordningen av visat innehåll och även ges möjlighet att välja 
innehåll utanför sina normala konsumtionsmönster samt möjlighet att helt slippa all 
innehållskuratering.

10. Europaparlamentet betonar att utvecklingen av AI-system måste respektera principerna 
om transparens och ansvarsskyldighet och göra det möjligt för människor att förstå de 
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åtgärder som vidtas och de beslut som fattas genom AI-teknik. Parlamentet understryker 
vikten av att säkerställa en människocentrerad strategi vid utvecklingen av regelverket 
för AI-teknik för att garantera respekt för de grundläggande rättigheterna. Parlamentet 
betonar i detta avseende att användarna måste vara medvetna om hur deras data används 
och när de kommunicerar eller interagerar med ett AI-system, för att öka 
konsumenternas medvetenhet, tillit och förtroende för ny teknik.

11. Europaparlamentet erinrar om att den allmänna dataskyddsförordningen innehåller en 
rätt att informeras om logiken i databehandlingen.

12. Europaparlamentet betonar att enskilda personer, i enlighet med artikel 22 i 
dataskyddsförordningen, har rätt till personlig kontakt när ett beslut som grundar sig på 
automatiserad behandling i betydande grad påverkar dem.
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22.3.2021

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA 
FRÅGOR

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre 
marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter
(2020/2216(INI))

Föredragande av yttrande: Konstantinos Arvanitis

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

A. Den fjärde industriella revolutionen, digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) leder 
till grundläggande och strukturella förändringar av arbetsmarknaden, arbetsplatserna, 
arbetsmönstren och arbetstagarnas arbetsprofiler, liksom av konsumentbeteenden och 
människors allmänna livsstil. Dessa förändringar förväntas gynna medborgarna och 
samhället genom att förbättra livskvaliteten och skapa nya sysselsättningsmöjligheter 
och mer hållbara affärsmodeller, samtidigt som de medför ett antal risker och 
utmaningar som kommer att kräva kontinuerlig och dynamisk utvärdering och 
anpassning av de relevanta lagstiftningsramarna i enlighet med EU:s regler och 
principer, såsom den europeiska pelaren för sociala rättigheter, EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna och den europeiska sociala stadgan, liksom 
högnivåexpertgruppens etiska riktlinjer för tillförlitlig AI1.

B. Nya möjligheter till följd av den digitala omvandlingen och den digitala inre marknaden 
bör stärka alla EU-medborgare och ge dem möjlighet att utvecklas.

C. Digitalisering och AI har potential att väsentligt förändra människors sätt att ta emot 
information, kommunicera och tänka.

D. Med tanke på de stora utmaningar som dess synergieffekter med arbetsmarknaden 
medför bör utbildningssystemet bättre föregripa de framtida behoven på 
arbetsmarknaden och kunna anpassas i enlighet därmed.

1 Kommissionen, Etiska riktlinjer för tillförlitlig AI, 8 april 2019.
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E. AI har potential att skapa säkrare och mer inkluderande arbetsplatser och 
arbetsmarknader.

F. AI och digitalisering underlättar sannolikt synergieffekterna mellan människa och 
maskin, och erbjuder ekonomiska och samhälleliga fördelar samt nya möjligheter för 
både företag och arbetstagare, men ger samtidigt också upphov till en rad utmaningar av 
etisk, rättslig och sysselsättningsrelaterad karaktär. Användning av AI på arbetsplatsen 
kan bidra till inkluderande arbetsmarknader och förbättra hälsan och säkerheten på 
arbetsplatsen, samtidigt som den också tjänar till att övervaka, utvärdera, förutse och 
styra arbetstagarnas prestationer med såväl direkta som indirekta följder för deras 
karriärer. AI bör ha en positiv inverkan på arbetsvillkoren och vägledas av respekt för 
de mänskliga rättigheterna samt unionens grundläggande rättigheter och värden. 
AI-tekniken bör vara människocentrerad, öka människors och samhällets välbefinnande 
och bidra till en balanserad och rättvis omställning. Detta kan göra det möjligt för 
sociala grupper som tidigare uteslutits, såsom personer med funktionsnedsättning, att få 
ökad tillgång till arbetskraften, och de risker som är förknippade med bortfallet av vissa 
sysselsättningssektorer bör balanseras genom att det skapas nya 
sysselsättningsmöjligheter samt fler och bättre arbetstillfällen än de som går förlorade.

G. I genomsnitt är 16 procent av arbetstagarna i EU rädda för att digitaliseringen kommer 
att göra deras färdigheter föråldrade2.

H. AI är en strategisk prioritering vars fulla potential endast kan förverkligas om användare 
och konsumenter är medvetna om vilka fördelar och utmaningar som tekniken kan 
medföra. Det har förekommit fall där AI har tillämpats i strid med befintliga 
bestämmelser, såsom dataskyddsbestämmelser.

I. Det är nödvändigt att införliva potentiella möjligheter och risker i utbildningsprocessen, 
bland annat för att bekämpa digital utestängning, och att genomföra europeiska 
informationskampanjer för att skapa tillräcklig förståelse för de viktigaste inslagen i alla 
aspekter av utvecklingen av AI.

J. Teknikstyrd bevakning, övervakning och kontroll på arbetsplatsen3 kan utöva onödiga 
påtryckningar på de anställda om att vara snabbare och effektivare och spåra deras 
beteendemönster.

K. Företagen, arbetstagarna och arbetstagarföreträdarna är sällan medvetna om 
AI-tillämpningar eller deras underliggande funktioner och data.

L. Med tanke på den ökande efterfrågan på särskilda AI-färdigheter och expertkunskaper 
på hög nivå på arbetsmarknaden måste alla EU-medborgare ha nödvändig förståelse av 
AI för att kunna leva sitt dagliga liv.

M. Dagens snabba tekniska förändring åtföljs ofta av spridning av oriktiga uppgifter, 
bluffar och feltolkningar som kan undergräva den tekniska utvecklingens positiva 
aspekter och möjligheter.

2 Cedefop, Artificial or human intelligence? Digitalisation and the future of jobs and skills: opportunities and 
risks (Artificiell eller mänsklig intelligens? Digitaliseringen och framtiden för arbetstillfällen och färdigheter: 
möjligheter och risker), s. 3.
3 T.ex. verktyg för förutsägelse och flaggning, fjärrövervakning, tidsspårning och algoritmisk hantering. Se 
Mateescu, A., Nguyen, A., Explainer: Workplace Monitoring & Surveillance, Data & Society, 6 februari 2019.
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N. I den allmänna dataskyddsförordningen (skäl 71) erkänns rätten att inte bli föremål för 
e-rekrytering utan personlig kontakt.

O. Den digitala klyftan har särskilda socioekonomiska jämställdhets-, ålders- och 
tillgänglighetsrelaterade samt geografiska aspekter som alla måste hanteras.

P. Covid-19-pandemin har understrukit vikten av digitala lösningar, inbegripet 
distansarbete, utöver dess tekniska och sociala konsekvenser. Det finns inga 
gemensamma bestämmelser på EU-nivå när det gäller tillämpningen av AI på 
arbetsplatsen, vilket kan leda till såväl en snedvridning av marknaden som 
konkurrensnackdelar. AI bör omfattas av ett lämpligt regelverk.

Q. Den algoritmiska hanteringen av arbete, arbetsplatser och arbetstagare kan leda till 
maktobalans och brist på insyn i beslutsprocesser, samtidigt som den måste vara 
transparent för att arbetstagarna ska kunna överklaga dessa beslut genom effektiva 
förfaranden. AI – inklusive AI med hög risk4 – används alltmer, inte bara på 
arbetsplatsen utan också i andra administrativa processer. Det bör tillhandahållas enkel 
och begriplig information om användning av AI i arbetsrelaterade processer, eftersom 
en förståelse av algoritmernas grundläggande funktioner är en förutsättning för etisk 
användning.

R. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat 
rekommendationer om AI5.

S. Enligt artikel 22.1 i den allmänna dataskyddsförordningen har arbetstagare rätt att inte 
bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, vilket innebär 
att det måste finnas mänsklig tillsyn.

T. Mänsklig tillsyn och insyn är viktiga inslag för att se till att AI-systemen är förenliga 
med den relevanta lagstiftningen.

U. Rådet uppmanar till främjande av en etisk och människocentrerad strategi för AI6.

V. De europeiska arbetsmarknadsparterna har ingått ett ramavtal om digitalisering, som 
innehåller ett kapitel om AI och som garanterar principen om att människan ska ha 
kontrollen7.

W. Insatserna för att motverka könsdiskriminering och ojämlikhet inom den digitala sektorn 
är otillräckliga. Klyftan mellan könen kvarstår inom alla områden för digital teknik, inte 
minst när det gäller AI, och därigenom befästs det manliga perspektivets företräde inom 
den digitala sektorn för överskådlig framtid.

X. I sin resolution av den 17 december 2020 om ett starkt socialt Europa för rättvisa 
omställningar8 uppmanade Europaparlamentet till ett förbud mot användning av AI 
i rekryteringsprocesser.

4 Kommissionens vitbok av den 19 februari 2020 Om artificiell intelligens – en EU-strategi för spetskompetens 
och förtroende (COM(2020)0065), s. 18.
5 Rättsliga instrument från OECD, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, 22 maj 2019.
6 Rådets slutsatser av den 16 juni 2020 om att forma Europas digitala framtid, EUT C 202 I, 16.6.2020, s. 1.
7 De europeiska arbetsmarknadsparternas ramavtal om digitalisering, juni 2020.
8 Antagna texter, P9_TA(2020)0371.
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1. Europaparlamentet betonar vikten av en gemensam europeisk strategi för de etiska 
aspekterna av AI. Parlamentet betonar det brådskande behovet att tillämpa principen om 
etik som standard som vägledande princip för utformning och användning av AI. 
Parlamentet understryker att EU:s regelverk måste se till att AI-tekniken är 
människocentrerad och att arbetstagarnas mänskliga värdighet och grundläggande 
rättigheter respekteras fullt ut i den digitala ekonomin. Parlamentet betonar dessutom att 
den europeiska AI-ramen9 måste respektera EU:s regler och principer, såsom den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

2. Europaparlamentet välkomnar den positiva effekt som AI skulle kunna få på de 
europeiska arbetsmarknaderna, bland annat genom inrättande av nya arbetstillfällen, 
säkrare och mer inkluderande arbetsplatser, bekämpning av diskriminering inom 
rekrytering och löner och främjande av bättre matchning av kompetens och 
arbetsflöden, under förutsättning att riskerna mildras och regelverken uppdateras 
regelbundet när den digitala vågen går framåt.

3. Europaparlamentet understryker att AI-tekniken måste vara människocentrerad, 
transparent, trygg och säker samt förenlig med grundläggande rättigheter och 
tillämpliga lagar och författningar, inbegripet den allmänna dataskyddsförordningen, 
under systemets hela livscykel, särskilt när tekniken tas i bruk på arbetsplatsen. 
Parlamentet begär att det ska utvecklas ett tillförlitligt certifieringssystem som bygger 
på testförfaranden och har sin utgångspunkt i försiktighetsprincipen, för att göra det 
möjligt för företag att visa att deras AI-produkter är förenliga med de grundläggande 
rättigheterna och EU:s standarder.

4. Europaparlamentet påpekar att utveckling, införande och genomförande av AI-system 
bör föregås av en omfattande riskbedömning, i syfte att utvärdera deras inverkan på de 
grundläggande rättigheterna och arbetsvillkoren, även när det gäller hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, samt deras sociala konsekvenser. Parlamentet betonar att sådana 
bedömningar bör omfatta risker i samband med mänskligt beslutsfattande och social 
diskriminering samt utvärdering av eventuella arbetsrisker som kan uppstå.

5. Europaparlamentet understryker att behöriga myndigheter bör ha tillgång till all 
information om de data som används för utbildning, statistiska modeller och teoretiska 
principer avseende AI-lösningar samt den empiriska giltigheten av deras resultat.

6. Europaparlamentet understryker att den digitala omställningen måste avspeglas bättre 
i utbildnings- och träningssystem och gå hand i hand med förbättringar när det gäller 
demokrati på arbetet, god förvaltning och offentliga tjänster av god kvalitet.

7. Europaparlamentet upprepar vikten av utbildning och kontinuerligt lärande för att 
utveckla de kvalifikationer som krävs i den digitala tidsåldern och för att hantera digital 
utestängning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att investera i högkvalitativa, 
flexibla och inkluderande system för utbildning, yrkesutbildning och livslångt lärande 
samt i strategier för omskolning och kompetenshöjning för arbetstagare i sektorer som 
kan påverkas kraftigt av AI. Parlamentet framhåller att människor måste få nödvändiga 
läs-, skriv- och räknekunskaper och digitala färdigheter samt kompetens inom 
vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik och övergripande mjuka 
färdigheter, såsom kritiskt tänkande, kreativitet och entreprenörskap. Parlamentet 

9 Kommissionen, Etiska riktlinjer för tillförlitlig AI, 8 april 2019.
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understryker att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt att inkludera missgynnade 
grupper i detta avseende.

8. Europaparlamentet understryker att AI-system och algoritmer alltid måste vara 
människocentrerade och framför allt vara till hjälp för mänsklig utveckling. Parlamentet 
betonar att AI inte får användas för att manipulera eller undergräva rationella val eller 
beteenden eller för otillbörlig övervakning.

9. Europaparlamentet erkänner möjligheterna och utmaningarna i den digitala tidsåldern 
och digitaliseringsprocessens omfattande påverkan på samhället, ekonomin och 
sysselsättningen i EU; Parlamentet betonar behovet av en bred och demokratisk digital 
politisk dialog med medborgarna, arbetsmarknadens parter och andra berörda parter, 
i syfte att utveckla principer, ramar och instrument som avser inverkan på arbetstagare 
och samhället. Parlamentet understryker att ny teknik, inbegripet AI, bör främja en 
hållbar och inkluderande arbetsmarknad och bidra till att förbättra 
kompetensmatchningen samt tillsätta lediga arbetstillfällen.

10. Europaparlamentet understryker att AI och all relaterad lagstiftning inte på något sätt får 
påverka utövandet av de grundläggande rättigheter som erkänns i medlemsstaterna och 
på EU-nivå, inklusive rätten att strejka eller att vidta annan åtgärd som omfattas av 
medlemsstaternas arbetsmarknadsmodeller, i enlighet med nationell rätt och/eller praxis, 
och inte heller får påverka rätten att förhandla, ingå och verkställa kollektivavtal eller att 
vidta kollektiva åtgärder i enlighet med nationell rätt och/eller praxis.

11. Europaparlamentet understryker att AI kan bidra till att underlätta ett aktivt och 
hälsosamt åldrande, och göra det möjligt för äldre att fortsätta vara aktiva i vårt 
samhälle samt stanna kvar längre på arbetsmarknaden, om de så önskar.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anta 
informationsstrategier för AI för att förhindra spridning av felaktig information och 
bluffar. Parlamentet betonar behovet av en social dialog när det gäller tillämpning av AI 
på företagsnivå. Parlamentet anser att det är viktigt att arbetstagarna och deras 
företrädare rådfrågas och får tillräcklig information innan AI sätts in. Parlamentet 
understryker att användning av AI måste ske på ett öppet sätt och att AI-system på 
arbetsplatsen måste respektera arbetstagarnas integritet och värdighet. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
fackföreningar har tillgång till arbetsplatsen och arbetstagarna själva, även när arbetet 
utförs digitalt. Parlamentet betonar behovet att garantera att alla arbetstagare, även inom 
den digitala ekonomin, har rätt till kollektivförhandlingar och till att vidta kollektiva 
åtgärder. Parlamentet rekommenderar användning av digitala lösningar för att främja 
kollektivförhandlingar.

13. Europaparlamentet påminner om vikten av samarbete mellan akademiker, näringsliv, 
arbetsmarknadens parter och regeringar när det gäller den digitala omställningen, 
inbegripet forskning och innovation inom digital teknik, så att alla sociala och 
mänskliga aspekter tas i beaktande6 och så att lämpliga och rigorösa testsystem för 
AI-system och utbildningsramar för arbetstagare lanseras på bred front i samband med 
införandet av AI. Parlamentet upprepar vikten av ett sådant samarbete för bättre 
utvärdering av data i rätt tid, med målet att förutse nya typer av arbeten och nödvändiga 
färdigheter, och mer generellt den kort- och långsiktiga påverkan av AI på 
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arbetsmarknaden. Parlamentet betonar behovet att säkerställa stabil och tillräcklig 
finansiering för europeiska forskningsprogram om AI.

14. Europaparlamentet betonar behovet att användare och arbetstagare informeras när 
AI-system används på arbetsplatsen eller för individanpassade produkter eller tjänster, 
inbegripet de parametrar som tillämpas av algoritmerna och hur AI används. 
Parlamentet betonar vikten av bättre förståelse för hur algoritmer bearbetar och 
värdesätter data. Parlamentet framhåller behovet att utveckla AI-färdigheter på 
arbetsplatsen genom utbildning för arbetstagare och deras representanter, så att de bättre 
kan förstå konsekvenserna av AI-lösningar.

15. Europaparlamentet uppmanar arbetsmarknadens parter på företagsnivå att samarbeta för 
att övervaka införandet av AI. Parlamentet understryker att särskild uppmärksamhet 
måste ägnas åt uppgifter som samlats in på arbetsplatsen med hjälp av AI, särskilt om de 
används för beslut om personalresurser. Parlamentet betonar att arbetstagarna fortsätter 
att vara innehavare av sina uppgifter även efter det att ett anställningsförhållande har 
upphört. Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter att analysera behovet av särskilda bestämmelser om uppgiftsskydd på 
arbetsplatsen inom ramen för AI.

16. Europaparlamentet påminner om att unionens arbetsrättsliga och sociala regelverk fullt 
ut gäller även för AI och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa 
ett korrekt genomförande av digitala tjänster för att bland annat förhindra exploatering 
av arbetstagare och odeklarerat arbete. Parlamentet konstaterar att unionen kan bli 
världsledande när det gäller att främja en socialt ansvarsfull användning av AI.

17. Europaparlamentet påminner om att användning och hantering av AI-tillämpningar, 
algoritmer och processutveckling påverkar alla aspekter av arbete och arbetstagares 
rättigheter, såsom rekryteringsprocesser, personer och arbetsflödeshantering, och inte 
får diskriminera arbetstagare eller utsatta grupper eller stärka ojämlikheter på grundval 
av kriterier såsom kön, ålder, hälsotillstånd, funktionshinder, nationalitet, etnicitet, ras 
eller moderskap. Parlamentet understryker behovet att tillhandahålla enkel och begriplig 
information om användning av AI i arbetsrelaterade processer. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera lämpliga skyddsåtgärder i det framtida regelverket för AI 
för att motverka diskriminering, inbegripet bristande jämställdhet och stereotyper på 
grund av AI, genom att se till att de uppgifter eller datauppsättningar som används för 
att driva eller träna AI på arbetsplatsen återspeglar mångfald på grundval av 
kvalitetsuppgifter och inte är partiska, bland annat genom verktyg såsom system för 
konsumentbaserade kreditbetyg. Parlamentet understryker att AI inte får förstärka 
ojämlikhet och stereotyper genom att via algoritmer omvandla analoga snedvridningar 
och fördomar till digitala fördomar.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att analysera 
algoritmiska system och att göra regelbundna riskbedömningar för att utvärdera och 
klassificera algoritmtyper och tillämpningsområden efter påverkan på arbetstagarna. 
Parlamentet uppmuntrar kommissionen, medlemsstaterna och företagen att bedöma och 
väga de potentiella riskerna med algoritmisk hantering av människor och arbetstagare, 
särskilt bristen på öppenhet, den potentiella känslan av ensamhet och isolering och de 
potentiella utmaningarna beträffande arbetstagarnas rätt till integritet10 mot de 

10 van Rijmenam, M., Algorithmic management: what is it (and what’s next)?, 12 november 2020.
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potentiella fördelarna, såsom tidig identifiering av stress, hälsoproblem och utmattning, 
minskad exponering för trakasserier och våld och det övergripande stödet för 
evidensbaserat förebyggande arbete, riskbedömning och riktad säkerhet och hälsa i 
arbetslivet samt inspektioner11. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att säkerställa lämpligt skydd för arbetstagarnas rättigheter och 
värdighet och skydd mot potentiellt skadlig användning av verktyg för algoritmisk 
hantering, såsom verktyg för att förutsäga arbetstagarnas beteende, fjärrövervakning av 
prestationer och framsteg i realtid samt tidsspårningsprogramvara.

19. Europaparlamentet yrkar på att försiktighetsprincipen ska tillämpas för ny teknik som 
bygger på AI. Parlamentet understryker den grundläggande principen att människor 
alltid måste ha kontroll över maskiner och vara ansvariga, och att AI-beslut, inklusive 
ledningsbeslut som föreslås av AI, måste kunna ifrågasättas och vara reversibla när så är 
relevant. Parlamentet betonar att säkerhets- och skyddsnormer för AI måste respekteras, 
och understryker vikten av regelbundna kontroller i detta avseende för att förhindra 
felaktiga AI-resultat. Parlamentet erinrar om att ansvaret när det gäller användningen av 
AI måste definieras tydligt, både i händelse av olycksfall i arbetet och i händelse av 
skada tillfogad tredje man. Parlamentet upprepar att all användning av AI i arbetet 
måste respektera och på lämpligt sätt skydda rätten enligt artikel 22.1 i den allmänna 
dataskyddsförordningen att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på 
automatiserad behandling.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att investera i 
strukturellt riktade strategier och program för att stödja den digitala omvandlingen för 
arbetstagare och medborgare genom tillgängliga EU-medel. Parlamentet betonar att 
infrastruktur och kompetensutveckling är förutsättningar för den digitala omställningen.

21. Europaparlamentet betonar att tillgång till rätt kompetens och kunskap om AI kan 
övervinna den digitala klyftan i samhället och att AI-lösningar bör stödja integrationen 
på arbetsmarknaden av utsatta grupper såsom personer med funktionsnedsättning eller 
personer som bor i avlägsna områden eller på landsbygden.

22. Europaparlamentet påpekar att tillgången till AI-lösningar är nära kopplad till tillgången 
till höghastighetsinternet och att bredbandstäckning därför bör prioriteras för att 
förhindra diskriminering och ojämlik tillgång till denna teknik, särskilt på landsbygden, 
i glesbefolkade områden, i rand- och gränsområden samt på öar.

23. Europaparlamentet noterar potentialen hos små och medelstora företag som är 
verksamma inom den digitala ekonomin. Parlamentet betonar att det behövs tillräckligt 
ekonomiskt och organisatoriskt stöd till innovationer för företag och bättre digitala 
färdigheter för både arbetsgivare och arbetstagare inom alla sektorer och tjänster.

24. Europaparlamentet upprepar sin efterlysning av rättsligt skydd för plattformsarbetare, 
för att se till att deras arbetstagarrättigheter respekteras och garantera dem tillgång till 
adekvat socialt skydd i enlighet med rådets rekommendation av den 8 november 2019 
om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare12. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att förbättra arbets- och anställningsvillkoren för 

11 Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), policyinformation, Impact of Artificial Intelligence on Occupational 
Safety and Health, 2021.
12 EUT C 387, 15.11.2019, s. 1.
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plattformsarbetare och att garantera anständiga arbetsmiljöer och möjligheter till 
livslångt lärande. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till 
att plattformsarbetare i praktiken kan utöva sin rätt att ta med sig sina data, inbegripet 
betyg från konsumenter.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en rättslig ram i syfte att reglera 
förhållandena för distansarbete i hela EU och säkerställa anständiga arbetsförhållanden 
och anställningsvillkor i den digitala ekonomin.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sitt kommande lagstiftningsförslag 
förbättra arbetsvillkoren för plattformsarbetare för att garantera en hälsosam och säker 
arbetsmiljö, sysselsättning av hög kvalitet och motsvarande löner, rätten att vara 
nedkopplad, arbetsgivarnas skyldighet att erbjuda ständig digital omskolning och 
fullständiga, transparenta kontroller av arbetstagarnas identitet online.

27. Europaparlamentet påminner om att arbetstagarnas handlingsfrihet och möjligheter att 
själva lägga upp sitt arbete inte får vara liktydigt med oproportionerlig övervakning eller 
missbruk av digital teknik på ett sätt som ger upphov till och underblåser diskriminering 
eller utnyttjande.

28. Europaparlamentet noterar kompetensklyftan på de europeiska arbetsmarknaderna. 
Parlamentet välkomnar kommissionens uppdaterade kompetensagenda för Europa och 
den nya handlingsplanen för digital utbildning (2021–2027), som kommer att hjälpa 
arbetstagarna att öka sin digitala kompetens och bli kvalificerade för framtidens 
arbetsliv samt bidra till anpassningen och tillägnandet av kvalifikationer och kunskaper 
inför den digitala och den gröna omställningen. Parlamentet välkomnar även rådets 
nyligen antagna rekommendation om yrkesutbildning13 och uppmanar medlemsstaterna 
att snabbt genomföra denna genom att uppdatera sina nationella program för 
yrkesutbildning, fortbildning, omskolning, kompetenshöjning och livslångt lärande, 
i syfte att förbättra den digitala kompetensen och främja digital inkludering. Parlamentet 
understryker behovet att inbegripa etiska aspekter av AI och utveckling av färdigheter 
för etiska ändamål som en integrerad del i alla läro- och utbildningsplaner för personer 
som utvecklar och arbetar med AI. Parlamentet påminner om att utvecklare, 
programmerare, beslutsfattare och företag som ägnar sig åt AI måste vara medvetna om 
sitt etiska ansvar. Parlamentet anser att det är lika viktigt att se till att slutanvändare och 
konsumenter får fullständig information och att det sker regelbundna utbyten mellan 
alla berörda parter i detta avseende.

29. Europaparlamentet påminner om att kvinnor är underrepresenterade på alla nivåer i den 
digitala sektorn i Europa, från studerande (32 procent på kandidat-/masternivå eller 
motsvarande nivå) till akademiska toppositioner (15 procent), medan den största klyftan 
finns inom IKT-sektorn. Parlamentet betonar att 90 procent av arbetstillfällena kräver 
grundläggande digitala färdigheter14 och att kvinnor endast utgör 17 procent av de 
personer som arbetar inom eller studerar IKT i EU15 samt endast 36 procent av de 

13 Rådets rekommendation av den 24 november 2020 om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social 
rättvisa och motståndskraft, EUT C 417, 2.12.2020, s. 1.
14 Studie som utarbetats för kommissionen med titeln ICT for Work: Digital Skills in the Workplace, 
10 maj 2017.
15 Eurostat, Girls and women underrepresented in ICT, 25 april 2018.
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personer som har examen i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik16, 
trots att flickor gör bättre ifrån sig än pojkar när det gäller digital kompetens17. 
Parlamentet betonar vikten av utbildning, färdigheter och stöd till sysselsättning och 
karriärvägar för kvinnor, för att motverka könsdiskriminering och främja jämställdhet. 
Parlamentet efterlyser större insatser på både nationell nivå och EU-nivå för att ta itu 
med denna obalans mellan könen, särskilt när det gäller naturvetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap och matematik, IKT-sektorn och digital utbildning, genom att aktivt 
främja flickors och kvinnors deltagande genom konkreta politiska åtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta kraftfulla åtgärder för att 
motverka den digitala könsklyftan. Parlamentet begär att ovannämnda åtgärder ska 
vidtas för att se till att nuvarande ojämlikheter inte förvärras eller upprepas.

30. Europaparlamentet understryker behovet att utforma utbildnings- och träningsmoduler 
för yrkespersoner mitt i karriären för att de ska kunna omskolas och förbereda sig för 
yrkesmässiga omställningar.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra hälso- 
och säkerhetsföreskrifterna för arbetslivet när det gäller synergieffekter mellan 
människa och maskin. Parlamentet uppmanar kommissionen att skydda arbetstagarnas 
psykiska och mentala hälsa genom EU-lagstiftning om arbetsrelaterad stress och 
förebyggande av psykosociala risker. Parlamentet betonar behovet att arbetstagare inom 
den digitala sektorn har tillgång till psykologiskt stöd, i synnerhet arbetstagare som är 
involverade i innehållsmoderering. Parlamentet uppmanar EU-Osha att inkludera 
psykologiska arbetsrelaterade aspekter i 2023 års EU-omfattande kampanj för ett 
hälsosamt arbetsliv, som är ägnad åt digitalisering och säkerhet och hälsa i arbetslivet.

32. Europaparlamentet betonar behovet att se till att människor med olika bakgrund, 
däribland kvinnor, unga, icke-vita och personer med funktionsnedsättning, är delaktiga i 
utveckling, införande och användning av AI. Parlamentet erinrar om att AI-baserad 
teknik på arbetsplatsen bör vara tillgänglig för alla, på grundval av principen om 
universell utformning. Parlamentet framhåller potentialen hos digitala lösningar, såsom 
distansarbete och AI-applikationer, för att stödja integrering och karriärvägar för 
personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att investera i och underlätta för personer med funktionsnedsättning så 
att de får tillgång till hjälpmedel och konnektivitet, såsom verktyg för arbetshjälp, 
rörlighetslösningar eller intelligenta sensorsystem, i syfte att främja deras sociala 
delaktighet och säkerställa en anständig levnadsstandard.

33. Europaparlamentet uppmanar Europeiska arbetsmyndigheten att inta en ledande roll för 
att underlätta omvandlingsprocessen mot en social-digital ekonomi.

34. Europaparlamentet betonar vikten av att frigöra EU-medel till små och medelstora 
företag för att öka utnyttjandet av AI och ta itu med strukturella förändringar inom alla 
sektorer och regioner som påverkas av den digitala omställningen.

16 Kommissionen, generaldirektoratet för forskning och innovation, She Figures 2018, februari 2019.
17 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), International Computer and 
Information Literacy Study 2018.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

över formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre 
marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter
(2020/2216(INI))

Föredragande av yttrande: Ivo Hristov

FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag 
till resolution som antas:

A. Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald har redan en betydande 
inverkan på jordbruket och skogsbruket, med omedelbara konsekvenser för 
produktionen av och tillgången till naturresurser, vilket påverkar växtodling och 
animalieproduktion liksom hela livsmedelskedjan, och därmed även konsumenterna. 
Denna negativa inverkan skulle kunna mildras genom användning av artificiell 
intelligens (AI) och innovativa verktyg.

B. Våra åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna kräver att det fattas viktiga beslut 
på området jordbruks- och animalieproduktion i unionen, och att kraven höjs på att 
dessa sektorer ska bidra till ökad hållbarhet för miljön, även med hjälp av AI. Identiska 
krav bör ställas för produkter från tredjeländer som EU ingår frihandelsavtal med.

C. AI och andra innovativa verktyg har en potential att finslipa produktionsmetoder som, i 
syfte att få till stånd en allt effektivare resursanvändning, är avgörande för att uppnå 
unionens hållbarhetsmål. 

D. Världens befolkning förväntas nå 9,7 miljarder till år 2050, och efterfrågan på livsmedel 
kommer att bli avsevärt högre.

E. Ny teknik kan sätta fart på omställningen till en mer hållbar jordbruksbaserad 
livsmedelssektor i EU, i linje med målen i den europeiska gröna given.

F. Från jord till bord-strategin och strategin för biologisk mångfald syftar till att hjälpa 
jordbrukarna att odla kvalitetsprodukter och minska förlusterna av näringsämnen och 
användningen av bekämpningsmedel och gödningsmedel senast 2030. Insatserna för att 
uppnå detta mål skulle kunna stödjas genom en digitalisering av den jordbruksbaserade 
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livsmedelssektorn och användning av AI och sakernas internet, som kan göra det 
möjligt att skapa nya verktyg för att ersätta de bekämpningsmedel som skulle kunna 
utgöra en risk för människors hälsa, samt främja en mer begränsad användning av dem 
med hjälp av precisionsjordbruk, samtidigt som också jordbrukarnas kostnader minskas.

G. Ett av de allmänna målen för den framtida gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) är 
stöd till smart jordbruk.

H. De tekniska sektorerna har haft en exponentiell tillväxt under senare år, särskilt när det 
gäller plattformar specialiserade på dataanvändning och datalagring.

I. I vitboken om artificiell intelligens erkändes jordbruket som en av de sektorer där AI 
kan öka effektiviteten.

J. Enligt förslaget till nästa fleråriga budgetram (FBR) ska 10 miljarder euro av budgeten 
för Horisont Europa anslås till forskning och utveckling (FoU) inom jordbruket och 
skogsbruket, vilket bör kunna bidra till en utveckling av den tekniska AI-infrastrukturen 
för denna sektor. Distributionen av digital teknik inom jordbruket, skogsbruket och 
livsmedelsindustrin kan leda till en adekvat tillväxt av råvaror, produktion av hållbara 
livsmedel till rimliga priser, bättre växtskydd, skydd av djurhälsan och bidrag till 
landsbygdsutveckling, samtidigt som negativa miljöeffekter och kostnaderna för 
insatsvaror minskas.

K. Det förekommer enorma skillnader i utnyttjandet och utbredningen av bredband med 
nästa generations accessnät i landsbygdsområden1.

L. Växtsjukdomar och skadegörare ger fortfarande upphov till en förlust av 30 procent av 
de årliga skördarna runt om i världen. Digitala lösningar kan upptäcka växtskadegörare 
och näringsbrist och föreslå lämpliga åtgärder för specifika sjukdomar.

M. Processen att inrätta digitala nav för jordbruk, som förväntas spela en viktig roll när det 
gäller att införa och genomföra AI och digitala lösningar, har inletts i flera 
medlemsstater.

N. Parlament antog den 20 oktober 2020 en resolution med rekommendationer till 
kommissionen om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och 
tillhörande teknik2.

O. Den digitala omställningen inom jordbruket kräver att det investeras mer i de centrala 
möjliggörande faktorerna för den digitala ekonomin, såsom bredband med nästa 
generations accessnät och utbildning för jordbrukare i att utnyttja hela potentialen med 
att använda digitalisering och AI i jordbrukssektorn.

P. Vissa delar av jordbrukssektorn använder redan AI-teknik som har potential att växa 
och användas i större skala inom hela sektorn. Användningen av sådan teknik är 
fortfarande obefintlig eller begränsad i många andra delar av jordbrukssektorn.

1 Europeiska kommissionen, Index för digital ekonomi och digitalt samhälle, enskilda Desi-indikatorer – 1b1 
täckning av snabbt bredband (nästa generations accessnät).
2 Antagna texter, P9_TA(2020)0275.
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Q. Utbildning och fortbildning är mycket viktig när det gäller att införa AI-tekniken i 
jordbrukssektorn på ett smidigt och framgångsrikt sätt, både hos den yngre generationen 
och bland dem som i nuläget ingår i jordbruksbefolkningen.

R. Information om god AI-praxis bör vara tillgänglig för ett bredare urval av sakkunniga 
och berörda parter, för att kunna höja medvetenheten och skapa möjligheter för sektorn 
runt om i unionen, men även i tillämpliga fall på regional och lokal nivå.

S. Jordbrukssektorn, dess digitalisering och tillämpningen av AI i sektorn är beroende av 
tillförlitliga uppgifter och stabil infrastruktur från andra sektorer, inbegripet verktyg från 
luft- och rymdsektorn och meteorologin samt verktyg för bland annat provning av jord 
och mätning av indikatorer hos djur. Detta skulle kunna tyda på ett behov av tekniska 
uppgraderingar och förbättringar i vissa regioner och medlemsstater.

T. AI-teknik och digitalisering har potential att förbättra jordbrukets resultat i områden 
med naturliga begränsningar, som ofta lider av begränsad tillgång till resurser och 
avsevärda årstidsvariationer. På grund av sina begränsningar omfattas de i många fall 
alltjämt inte av den breda forskningen.

U. Forskningen om AI-teknik och arbetet med den på området jordbruk och djurhållning 
har potential att göra sektorn mer attraktiv för yngre och därmed bidra till att lösa 
problemet med generationsskiftet.

V. Demonstration eller tillämpning av inte fullt fungerande AI-teknik i den 
jordbruksbaserade livsmedelssektorn, eller av studier som inte är helt slutförda, riskerar 
att äventyra förtroendet för AI bland dem som verkar inom den jordbruksbaserade 
livsmedelssektorn.

W. Nystartade företag inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn spelar en viktig roll 
för sektorn när det gäller att införa nya teknologier och tekniker, som kan gynna och 
underlätta införandet av AI-teknik i sektorn.

X. AI har potential att underlätta insamling av mer korrekta och uppdaterade data när det 
gäller djurskydd, vilket i sin tur kan förbättra både kvaliteten på forskningen i sektorn 
och beslutsprocesserna.

Y. Förekomsten av landskapselement i jordbruksområden är gynnsam för den biologiska 
mångfalden, kan bidra till att mildra extrema väderförhållanden och skyddar jorden mot 
erosion och ökenspridning. Högupplösta fjärravlästa data säkerställer att 
landskapselementen registreras ordentligt och kan även förbättra revisionen och 
förhindra att delar av stödberättigade områden som täcks av landskapselement utesluts 
på ett orättvist sätt eller att trädbevuxen betesmark och andra jord- och 
skogsbrukssystem orättvist bedöms som icke-jordbruksområden.

1. Europaparlamentet anser att frågor som rör välbefinnandet och förbättringar av 
arbetsvillkoren för jordbrukarna, jordbruks- och skogsbruksarbetarna och/eller 
jordbruks- och skogsbruksföretagarna samt skyddet av deras uppehälle, samhällets 
efterfrågan på livsmedel och hälsa, däribland säkra, näringsrika och hållbara livsmedel, 
livsmedelstrygghet, producenternas förmåga att anpassa sig till ny AI-teknik, en 
minskning av de höga produktionskostnaderna för europeiska jordbrukare, djurens 
välbefinnande och andra etiska och sociala aspekter bör prioriteras när det gäller att 
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bedöma AI-teknikernas och liknande teknikers tillämplighet och inverkan inom sektorn 
och i landsbygdsområden. Parlamentet betonar att användningen av AI måste vara 
hållbar och etisk.

2. Europaparlamentet anser att arbetstagare med rätta fruktar att införandet av AI kommer 
att leda till förlorade arbetstillfällen, och att införandet därför måste följa principerna för 
en rättvis omställning, i synnerhet målet att skapa nya arbetstillfällen snarare än att 
skapa arbetslöshet genom tekniska framsteg.

3. Europaparlamentet uppmanar de ansvariga myndigheterna i medlemsstaterna att 
utarbeta och offentliggöra analyser av effekterna av införandet av AI-teknik på 
arbetsplatser och arbetstagare på kort, medellång och lång sikt för att inom ramen för 
samarbete mellan arbetsmarknadens parter och en dialog med arbetsgivare, arbetstagare 
och deras fackföreningar eller företrädare utarbeta och genomföra en smidig 
omställning till varje form av ny AI-baserad jordbruksmodell genom att inkludera 
socialt ansvarsfulla och rättvisa strategier och lösningar för arbetstagarna i sektorn i 
syfte att hjälpa arbetsmarknaden att anpassa sig i enlighet med detta och undvika social 
och ekonomisk utestängning.

4. Europaparlamentet är av den bestämda uppfattningen att fördelarna med AI och 
digitaliseringarna bör göras tillgängliga för alla jordbruksproducenter och uppfödare, 
oavsett hur stora deras gårdar eller anläggningar är eller var de ligger. Parlamentet 
betonar att små och medelstora företag inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn 
behöver stöd i sin digitala omställning på grund av sina begränsade resurser. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i den mån dess ansvarsområde tillåter 
det, underlätta och garantera rättvis och jämlik finansiering och fördelning av samt 
tillgång till fördelarna med AI i de olika sektorerna, i unionens alla regioner, även 
avlägsna områden, landsbygd och öområden, i syfte att undvika nya uppdelningar och 
en union med två hastigheter i sådana frågor som AI. Parlamentet betonar det akuta 
behovet att stärka den digital kapaciteten och infrastrukturen i syfte att undvika nya 
uppdelningar och en union med två hastigheter i sådana frågor som AI.

6. Europaparlamentet betonar att jordbruket är en sektor där AI kommer att spela en 
nyckelroll när det gäller att lösa frågor och utmaningar i fråga om livsmedelsproduktion 
och livsmedelsförsörjning, och – för att kunna bli en konkurrenskraftig aktör inom 
digital teknik och AI-teknik, särskilt jordbruksrelaterad teknik – att man i högre grad 
bör prioritera och göra mer målinriktade investeringar i digitalisering, konnektivitet på 
landsbygden, AI, innovativa och effektiva verktyg, forskning, vetenskapliga och 
socioekonomiska analyser för att förbättra kvaliteten på och den hållbara användningen 
av naturresurser, såsom mark och vatten för jordbruks- och skogsbruksproduktion i 
unionen, och åtgärder för att bevara marken och skydda den biologiska mångfalden 
samt klimatanpassning och begränsning av klimatförändringarna, med beaktande av den 
ökande betydelsen av digitala lösningar under covid-19-pandemin och vikten av att 
garantera en väl fungerande jordbruks- och livsmedelssektor i unionen. 

7. Europaparlamentet bekräftar att principen ”offentliga medel – offentliga data” bör 
vägleda forskningen om och utvecklingen och införandet av artificiell intelligens, när 
offentliga medel är inblandade. Parlamentet betonar att all offentlig finansiering av AI i 
jordbruket bör vara inriktad på helhetslösningar på gemensamma utmaningar för miljö, 
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klimat och livsmedelstrygghet, och samtidigt också beakta de socioekonomiska 
konsekvenserna, så att innovationen kommer det allmännas bästa till godo.

8. Europaparlamentet betonar att sakernas internet och i synnerhet AI utgör en betydande 
möjlighet att modernisera, automatisera och förbättra effektiviteten och hållbarheten för 
den jordbruksbaserade livsmedelssektorn samt åstadkomma lokal utveckling i 
landsbygdsområden.

9. Europaparlamentet anser att den digitala klyftan utgör ett hinder när det gäller att 
gemensamt utnyttja fördelarna med AI-sektorn, och att många jordbruksföretag runt om 
i Europa inte är tillräckligt förberedda för att tillämpa innovationer eller AI.

10. Europaparlamentet betonar vikten av att utveckla tekniska tillämpningar som tillgodoser 
jordbrukarnas verkliga behov, i en process med deltagande nedifrån och upp. 
Parlamentet betonar att lämplig utbildning som ger jordbrukarna den nödvändiga 
digitala kompetensen och sakkunskapen måste ges på regional/lokal nivå, till exempel 
av rådgivare inom digitalt jordbruk, särskilt för små och medelstora jordbruksföretag, 
där användningen av digital teknik inte alltid betraktas som lönsam, för att hjälpa dem 
att förvärva, genomföra, använda och dra nytta av de rätta tillämpningarna, vilket är 
avgörande för att förverkliga fördelarna inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga att inkludera ytterligare 
utbildning och fler kurser i AI som en del av både sin allmänna och sin specialiserade 
jordbruks- och livsmedelsinriktade högre utbildning, men även som en del av informell 
utbildning.

12. Europaparlamentet betonar att data som samlats in från jordbrukare genom AI-teknik 
bör förbli jordbrukarnas egendom. Parlamentet betonar att det för närvarande inte finns 
någon rättslig ram på EU-nivå för att kontrollera användningen av de data som samlas 
in och bedöms av företag inom jordbruksindustrin och att missbruk av data från 
jordbruket kan leda till metoder som motverkar konkurrensen, däribland 
prisdiskriminering och spekulation på råvarumarknaderna som kan påverka 
jordbrukarnas inkomster negativt.

13. Europaparlamentet framhåller att ytterligare forskning i hur signalerna från Galileo-
satelliterna kan utnyttjas för att framställa högupplösta kartor över jordars fukt- eller 
koldioxidhalt skulle kunna hjälpa jordbrukare att fatta beslut om förvaltning av vatten 
och insatsvaror, och även skulle kunna sättas in för att övervaka överensstämmelsen 
med god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden i fråga om skydd av torv- och 
gräsmarker.

14. Europaparlamentet betonar behovet av ytterligare investeringar i datainfrastruktur för 
jordbrukssektorn och konnektivitet i landsbygdsområden.

15. Europaparlamentet noterar att tillämpningen av befintlig teknik för sakernas internet i 
jordbrukssektorn kan leda till ökad produktion av och förbättrad kvalitet på grödor. 
Parlamentet anser att det är nödvändigt att använda digital teknik och AI i den 
jordbruksbaserade livsmedelssektorn för att förbättra hållbarheten, effektiviteten, 
precisionen och produktiviteten.
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16. Europaparlamentet betonar potentialen med sakernas internet i precisionsjordbruk, i 
synnerhet för att känna av väderförhållandena, näringsämnena i jorden och 
vattenbehoven, och för att kartlägga skadedjursangrepp och växtsjukdomar. Parlamentet 
understryker att övervakning genom automatiska och digitala verktyg kan leda till en 
avsevärt minskad användning av bekämpningsmedel, och på så sätt ytterligare minimera 
jordbrukets miljö- och klimatavtryck.

17. Europaparlamentet betonar att investeringar i AI är förenade med betydande 
ekonomiska risker och kan leda till ytterligare överskuldsättning för jordbrukarna, vilket 
gör dem mer beroende av andra aktörer i jordbrukssektorn och bidrar till att det värde 
som produceras av jordbruksföretagen övergår till leverantörerna av 
jordbruksutrustning.

18. Europaparlamentet betonar att AI-systemens driftskompatibilitet är avgörande för att ge 
jordbrukarna fritt val när de använder applikationer och digitala enheter.

19. Europaparlamentet betonar att i synnerhet små och medelstora jordbruksföretag behöver 
stöd i omställningen till och genomförandet av digital teknik och AI-teknik, eftersom de 
representerar familjemodellen inom ramen för det europeiska jordbruket, vilken måste 
bevaras och stödjas. Parlamentet framhåller att införande av tillgänglig ny digital teknik 
och AI-teknik skulle kunna bidra till att styra inte minst denna produktionsmodell och 
bidra till att stärka upprätthållandet och bevarandet av traditionella metoder som i dag 
genererar låg lönsamhet samt, för deras framtida överlevnad, bidra till att locka yngre 
generationer till jordbruket och utveckla lokala marknader och korta leveranskedjor, 
samtidigt som man skyddar det lokala kulturarvet och biologiska arvet och hittar 
hållbara lösningar på dataskydds- och datasäkerhetsfrågor.

20. Europaparlamentet betonar behovet av att stärka synergierna mellan de olika struktur- 
och investeringsfonderna, med målet att hjälpa de jordbruksbaserade 
livsmedelssektorerna att förbättra sin ekonomiska motståndskraft och miljömässiga 
hållbarhet.

21. Europaparlamentet understryker vikten av att överbrygga den digitala klyfta och 
generationsklyfta som förekommer i många av unionens jordbruksregioner. Parlamentet 
betonar behovet av stabil och adekvat finansiering för att bygga upp digital infrastruktur 
för jordbrukssektorn.

22. Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att använda sig av medel från 
unionen för att säkerställa hållbarhet och tillväxt för det alleuropeiska ekosystemet med 
jordbruksrelaterade digitala innovationsknutpunkter, som mekanismer för att främja och 
påskynda antagandet av teknik för sakernas internet och AI inom jordbruket. 

23. Europaparlamentet påpekar att bland annat arbetet med samhällsomfattande bredband 
behöver slutföras i alla landsbygdsområden så snart som möjligt, för att jordbruket ska 
kunna dra fördel av ny digital teknik och AI-teknik.

24. Europaparlamentet understryker att kvaliteten på datainsamlingen och de dataset som 
används har en betydande inverkan på den effektivitet som kan uppnås. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att säkerställa standardisering av dataset och en högkvalitativ 
granskning för att få bort snedvridningar och införliva den gröna givens värderingar i 
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AI-produkterna. Parlamentet betonar att mervärdet i den kedja som genereras av dessa 
data måste komma jordbrukarna till godo.

25. Europaparlamentet framhåller att AI-teknik, genom optimering av hela kedjan, även kan 
bidra till minskade livsmedelsförluster.

26. Europaparlamentet betonar att det i samband med den digitala omställningen och 
strategin, liksom tillhandahållandet och införandet av AI-teknik, inte bör göras någon 
åtskillnad mellan jordbruksarbetare, inbegripet inhyrd arbetskraft och egenföretagare, 
och bör erbjudas lämpligt riktat stöd för omskolning och kompetensutveckling i 
högkvalitativa arbeten och yrken.

27. Europaparlamentet anser att potentialen hos AI och tillhörande teknik kan och bör 
användas för att förbättra spårbarheten och märkningen av jordbruksrelaterade 
livsmedelsprodukter och skogsbruksprodukter och för att garantera höga standarder för 
livsmedelstrygghet, bland annat när det gäller frågor som ursprung eller 
produktionsmetoder, och aspekter såsom produkters hållbarhet, integritet och äkthet och 
förebyggande av livsmedelsrelaterade bedrägerier, samt åtgärder för att säkerställa 
rättvis konkurrens mellan de olika berörda aktörerna och på avsättningsmarknaderna, 
och därmed för att öka insynen för de europeiska konsumenterna. Parlamentet 
konstaterar att de lösningar som blockkedjesystem erbjuder bör undersökas i detta 
avseende.

28. Europaparlamentet anser att AI bör främjas för att upprätthålla och förbättra jordbrukets 
produktivitet och hållbarhet, också med hänsyn till klimatförändringarnas effekter på 
jordbruksmetoder. 

29. Europaparlamentet uppmanar respektive myndigheter i medlemsstaterna att lägga fram 
och främja endast AI-tekniker och studier kring AI som är fullt funktionella och 
slutförda, så att de som verkar inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn kan dra 
nytta av deras främsta fördelar utan fördomar eller antaganden om AI i större skala. 

30. Europaparlamentet anser att digital innovation inom jordbruket kan vara en faktor som 
bidrar till generationsskiftet inom sektorn och lockar till sig yngre generationer, vilket i 
sin tur skulle kunna bidra till kampen mot avfolkning i och kompetensflykt från 
landsbygdsområden.

31 Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att i sina strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och landsbygdsutvecklingsplanerna ta med 
åtgärder för att stödja de möjligheter som forskning och utveckling inom jordbruket 
medför samt införande och en utbredd användning av säkra och tillförlitliga AI-verktyg 
och innovativa verktyg till överkomliga priser för stödmottagarna. 

32. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att minska de administrativa bördorna 
och eventuella hinder för genomförandet av investeringar i AI genom att ta fram rättvisa 
och effektiva standarder och tillhandahålla oberoende rådgivning, information och 
utbildning som krävs, även för yngre och småskaliga jordbrukare samt jordbrukare i 
mindre gynnade regioner. 
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33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fullständig hänsyn till 
medlemsstaternas olika beredskapsnivåer genom att utvärdera de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

34. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla resurser för 
uppgradering och förnyelse av teknik och material hos de vetenskapliga centrum som 
arbetar på eller med AI, såsom lantbruksinstitut, lantbruksuniversitet eller andra 
specialiserade organ, i syfte att samla in mer uppdaterade och korrekta data om hur AI 
påverkar bland annat växter, djur, jord och vatten.

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att integrera precisionsjordbruk som en 
central del av från jord till bord-strategin, för att möjliggöra ett fullständigt utnyttjande 
av dess potential för en hållbar resursförvaltning och en effektiv livsmedelsproduktion.

36. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla särskilda verktyg för 
dataanalys, med särskilt fokus på kostnader/fördelar, för att ge jordbrukarna den 
information som de behöver om digital teknik.

37. Europaparlamentet anser att unionen bör möjliggöra ytterligare investeringar för att bli 
en konkurrenskraftig aktör på området digital teknik och AI-teknik, i synnerhet 
jordbruksrelaterad teknik.

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra omfattande samråd med 
medlemsstaterna, industrin och den akademiska världen om konkreta förslag till en 
strategi för utveckling och användning av AI.

39. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera minst två företrädare med 
jordbruksbakgrund och en företrädare med skogsbruksbakgrund i högnivåexpertgruppen 
för artificiell intelligens (AI-expertgruppen).

40. Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att inkludera minst en expert från 
sektorerna jordbruk, skogsbruk och markförvaltning i de innovationsknutpunkter som 
har en hög grad av specialisering i AI, i enlighet med kommissionens förslag i vitboken 
av den 19 februari 2020 Om artificiell intelligens – en EU-strategi för spetskompetens 
och förtroende (COM(2020)0065).

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla de resurser som krävs för 
att upprätta och upprätthålla en databas, på alla officiella unionsspråk, med god praxis 
för AI i jordbruket, i syfte att möjliggöra ett snabbare och mer omfattande utbyte av 
erfarenheter och förbättra förfarandena på detta område.

42. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som har områden med naturliga 
begränsningar att tillhandahålla tillräckliga resurser för forskning om användning av AI 
i dessa områden, för att göra det lättare för berörda jordbrukare att bättre utnyttja de 
tillgängliga resurserna.

43. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utforma och inrätta en digital plattform 
eller en webbplats ägnad åt AI-utvecklingen i unionen inom den jordbruksbaserade 
livsmedelssektorn.
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44. Europaparlamentet noterar den begränsade konkurrensen på jordbruksmarknaden för 
avancerade digitala tjänster som inbegriper AI-teknik. Parlamentet anser att teknik för 
och kunskap om jordbruk måste utbytas mellan medlemsstaterna så att de kan gripa sig 
an framtida utmaningar tillsammans. 

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra ingående analyser i fråga om 
användning av enheter för datainsamling och mätning samt magnet- och vågbaserade 
enheter med avseende på de vanligaste uppfödda lantbruksdjuren, såsom nötkreatur, får, 
getter, grisar, fjäderfän och bin, något som kommer att bli avgörande för utformningen 
och användningen av AI på unionsnivå. Parlamentet betonar att små och medelstora 
företag i den jordbruksbaserade livsmedelssektorn behöver få stöd i sin digitala 
omställning på grund av sina begränsade resurser, så att man minskar de digitala 
obalanserna sett till kapacitet och infrastruktur, i synnerhet i mindre städer, 
landsbygdsområden och avlägsna områden.

46. Europaparlamentet uppmanar de behöriga nationella, regionala och lokala 
myndigheterna i medlemsstaterna att bidra till att upprätta nationella och, där så är 
lämpligt, regionala och lokala digitala jordbruksknutpunkter.

47. Europaparlamentet uppmärksammar den orimliga kostnaden för de olika digitala 
lösningar som finns att tillgå på marknaden för jordbruket. Parlamentet noterar att 
plattformar med öppen källkod gör sådana lösningar i högre grad överkomliga 
prismässigt, vilket gör att de börjar användas snabbare och får större genomslag bland 
jordbrukarna. Parlamentet begär att unionens alla förfaranden för offentlig upphandling 
och finansieringsprogram ska omfatta krav på öppen datatillgång och främja 
användning av programvara och maskinvara med öppen källkod.
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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Genom att till fullo utnyttja den potential som kvinnors digitala färdigheter utgör kan 
man på ett betydelsefullt sätt bidra till att främja den europeiska ekonomin, särskilt med 
tanke på att det finns omkring en miljon lediga tjänster för digitala experter i Europa, att 
70 % av företagen väntar med investeringar eftersom de inte kan hitta personer med de 
rätta digitala färdigheterna1 och att mer än 90 % av jobben inom vissa yrkeskategorier 
kräver särskilda typer av digitala färdigheter2.

1. Europaparlamentet påminner om att kvinnor är underrepresenterade inom informations- 
och kommunikationsteknikbranschen (IKT) och att det finns en könsklyfta som 
missgynnar kvinnor inom all digital teknik. Parlamentet påminner dessutom om att 
kvinnor utgör 36 % av alla utexaminerade inom ämnena naturvetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap och matematik, 30 % av arbetskraften inom tekniska yrken, 22 % av 
arbetskraften inom AI och 17 %3 av IKT-specialisterna i Europa. EU:s ekonomi skulle 
förväntas växa med 16 miljarder euro4 per år om kvinnor som utexamineras från 
tekniska utbildningar skulle gå vidare och arbeta i den digitala sektorn i samma 
utsträckning som män. Genom att främja jämställdhet på den digitala inre marknaden 
bidrar man till att överbrygga den digitala könsklyftan och därmed till att bemöta de 
könsstereotyper som i stor utsträckning påverkar studie- och karriärsvalen samt till att 
motarbeta den könsdiskriminering inom AI och AI-produkter som framträder genom 
utformningen, programmeringen och användning av AI-system.

2. Europaparlamentet noterar att 30 % av företagarna i EU är kvinnor, men att de endast 
får del av 2 % av den tillgängliga finansieringen utanför banksektorn5, vilket gör det 
svårare för dem att delta i den digitala ekonomin.

3. Europaparlamentet påminner om att IKT-sektorn är den sektor som har den högsta 
andelen helt manliga bolagsstyrelser och välkomnar kommissionens avsikt att verka för 
ett antagande av förslaget till direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke 
verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag (direktivet om kvinnor i 
styrelser) från 2012 och andra liknande åtgärder.

4. Europaparlamentet betonar att en undersökning från Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter om våld mot kvinnor visar att många fall av sexuella 
trakasserier har rapporterats från utbildningar i naturvetenskap, teknik, 

1 Kommissionens rapport av den 17 juni 2020 om de demografiska förändringarnas konsekvenser 
(COM(2020)0241). 
2 Kommissionens meddelande Europeisk kompetensagenda för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och 
motståndskraft av den 1 juli 2020, (COM(2020)0274).
3 Kommissionens meddelande av den 5 mars 2020 En jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020–2025 
(COM(2020)0152),
4 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-0 
5 Fackelmann, S. och De Concini, A., Funding women entrepreneurs: How to empower growth, Innovation 
Finance Advisory for the European Commission and the European Investment Bank, 29 juni 2020.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-0
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ingenjörsvetenskap och matematik, bland annat i skolor och på universitet och 
arbetsplatser, vilket ytterligare utestänger kvinnor från sektorn.

5. Europaparlamentet betonar att jämställdhet är en grundläggande princip i Europeiska 
unionen och ska återspeglas i all EU-politik. I linje med jämställdhetsmålen måste man 
erkänna kvinnors avgörande roll när det gäller att uppnå målen i den europeiska digitala 
strategin. Parlamentet påminner om att kvinnors deltagande i den digitala ekonomin är 
avgörande för att skapa ett blomstrande digitalt samhälle och främja EU:s digitala inre 
marknad. Parlamentet understryker vikten av att säkerställa jämställdhetsintegrering och 
utvecklingsindikatorer på alla nivåer inom digital utbildning, i strategin för den digitala 
inre marknaden och i AI-branschen samt att man måste öka kvinnors medvetenhet om 
utbildningar och arbetstillfällen som är kopplade till den digitala ekonomin och de 
möjligheter de utgör.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att motverka könsklyftan 
i it-branschen och att verka för att till fullo utvärdera orsaker och faktorer bakom 
könsstereotyper och diskriminering. Dessutom ska man skapa lämpliga arbets- och 
inlärningsmiljöer för att öka kvinnors deltagande i naturvetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap, matematik och AI samt förespråka åtgärder på alla utbildnings- och 
anställningsnivåer i den digitala sektorn, i synnerhet genom att upprätta 
mentorsprogram med kvinnliga förebilder från tidig ålder, genom att stödja livslångt 
lärande, utbildning och program för att främja e-kompetens för i synnerhet äldre 
kvinnor, genom att underlätta tillgången till tjänster, forskningsfinansiering och 
forskningsutrustning och genom att förbättra möjligheterna till distansarbete, i synnerhet 
i landsbygdsområden där covid-19-pandemin har tydliggjort bristen på internet, digital 
teknik och digital infrastruktur. Parlamentet vill att man ska ta hänsyn till AI ur ett 
jämställdhetsperspektiv när politik och lagstiftning utarbetas och vid behov anpassa den 
nuvarande lagstiftningen och EU-programmen.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka 
finansieringsmöjligheterna för kvinnliga företagare så att de har lika möjligheter att 
konkurrera på den digitala inre marknaden, samt att bedriva en politik för att frigöra och 
stödja kvinnors företagarpotential och ytterligare utvidga det europeiska nätverket 
Business Angels och det europeiska mentorsnätverket för kvinnliga entreprenörer. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att sörja för ett fullt genomförande av 
åtagandeförklaringen Women in Digital.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hjälpa medlemsstaterna att vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att kvinnor kan dra nytta av de möjligheter som 
distansarbete ger genom att tillåta dem att arbeta hemifrån för att få en effektiv balans 
mellan avlönat yrke och omsorgsansvar och genom ett effektivt genomförande av 
direktivet om balans mellan arbete och privatliv6 i syfte att nå en jämnare fördelning av 
omsorgsansvaret i familjen samt säkerställa att kvinnor har tillgång till det sociala 
trygghetssystem och den barnomsorg som behövs. Parlamentet vill se en utvärdering av 
effekterna av distansarbete, i synnerhet när det gäller arbetstid, social isolering, 
åtskillnad mellan arbete och privatliv samt psykiskt tryck.

6 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 av den 20 juni 2019 om balans mellan arbete och 
privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU (EUT L 188, 
12.7.2019, s. 79).
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9. När det gäller sysselsättningsåtgärder uppmanar Europaparlamentet rådet att häva 
blockeringen och anta direktivet om kvinnor i styrelser. Medlemsstaterna uppmanas 
eftertryckligen att fullt ut införliva och genomföra direktivet om balans mellan arbete 
och privatliv. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att minska 
klyftan mellan könen i den digitala ekonomin genom riktade åtgärder, däribland 
tillhandahållande av EU-medel för att finansiera kvinnoledda projekt inom den digitala 
sektorn, främjande av ett minsta antal kvinnliga forskare som deltar i IKT-projekt, 
utbildningar om ”omedveten könsdiskriminering” för personalavdelningar för att främja 
könsbalanserad rekrytering, antagande av strategier för offentlig upphandling och/eller 
riktlinjer för köp av IKT-tjänster från leverantörer som tillämpar en jämn 
könsfördelning i sina företag och i styrelsernas sammansättning samt underlättande av 
tilldelning av EU-medel till företag som beaktar jämställdhetskriterier.

10. Europaparlamentet stöder helhjärtat kommissionens initiativ för att öka medvetenheten 
om digitala möjligheter, såsom ”inga kvinnor, ingen panel”, europeiska kodveckan, 
”koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen”, ”EU-utmärkelsen för 
kvinnliga innovatörer”, #SaferInternet4U-initiativen runtom i Europa, ”En ny 
kompetensagenda för Europa” och perspektiv för livslångt lärande.

11. Europaparlamentet anser att AI kan bidra stort till att överbrygga könsdiskrimineringen 
och möta de utmaningar som kvinnor ställs inför samt till att främja jämställdhet, 
förutsatt att en lämplig rättslig och etisk ram utvecklas så att medvetna och omedvetna 
snedvridningar försvinner och jämställdhetsprinciperna respekteras. Parlamentet betonar 
att det finns en brist på mångfald hos utvecklare och ingenjörer i AI-branschen och 
understryker att det är viktigt att använda könsuppdelad data när man utvecklar nya 
produkter, standarder, algoritmer och applikationer inom AI. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas att se till att AI utvecklas på ett sätt som respekterar och 
främjar jämställdhet. Parlamentet uppmanar berörda aktörer att arbeta för att förebygga 
könsmässig och kulturell snedvridning och stereotyper, att erbjuda utbildning för 
arbetsgivare, arbetstagare och lärare samt att främja kvinnors deltagande vid 
utformning, utveckling och införande av algoritmer, maskininlärning, naturligt språk 
och artificiell intelligens i team som präglas av mångfald och inkluderar centrala 
samhällsaktörer.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett regelverk för att ta itu 
med fördomar, omotiverad diskriminering och ojämlikhet som är inneboende i 
AI-system med hög risk, inbegripet biometriska system. Parlamentet efterlyser större 
mångfald genom en tvärvetenskaplig strategi och en jämn könsfördelning bland de som 
utformar AI-tillämpningar, och vill att de ska få tillräcklig kvalitativ utbildning om 
transparens, diskriminering, könsstereotyper, ras, etniskt ursprung och kultur.

13. Europaparlamentet uttrycker oro över att könsklyftan inom digitala färdigheter leder till 
att kvinnor missgynnas på framväxande digitala marknader. Parlamentet understryker 
betydelsen av att stärka egenmakten hos konsumenterna, och då i synnerhet hos 
kvinnor, genom att lära ut grundläggande it-kunskaper och lansera 
informationskampanjer för att de fullt ut ska kunna utnyttja fördelarna med den digitala 
inre marknaden.

14. Europaparlamentet framhåller att den strukturella könsdiskrimineringen inom den 
akademiska världen, forskningen och näringslivet i de digitala sektorerna bromsar 
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karriärutvecklingen för kvinnor och försämrar deras karriärmöjligheter, vilket leder till 
att kvinnor är underrepresenterade i den digitala ekonomin. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att motarbeta denna snedvridning så mycket som möjligt 
genom utformningen av finansierings-, ansöknings- och beslutsprocesserna, och 
uppmanar kommissionen att anslå större medel till kvinnliga akademiker, forskare och 
entreprenörer.

15. Europaparlamentet betonar att stor kompetens inom vetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap och matematik är avgörande för innovation inom avancerade 
IKT-områden som AI och internetsäkerhet, och att detta därför kommer att bli allt 
viktigare för EU:s konkurrenskraft på globala marknader i framtiden.

16. Europaparlamentet efterlyser särskilt åtgärder för att motarbeta de trakasserier som 
kvinnor och flickor utsätts för och det ökande nätvåldet mot kvinnor i den digitala 
världen, vilket i förlängningen avskräcker kvinnor, flickor och minoriteter från ett 
inkluderande deltagande på digitala marknader. Parlamentet kräver att kommissionen 
bemöter dessa problem i sitt förslag om en rättsakt om digitala tjänster 
(COM(2020)0825). Parlamentet vill se kampanjer för att öka medvetenheten och utbilda 
kvinnor i hur de kan skydda sig på internet, i syfte att bekämpa könsrelaterat våld och 
könsstereotyper. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
utveckla utbildningsverktyg för digitala tjänster och AI-branschen, att erkänna 
arbetstagares rätt att inte vara uppkopplad och att ha ett nära samarbete med, och 
involvera, kvinnoorganisationer för att bättre bemöta och minska de farhågor som finns 
för kvinnor och flickor i vardagen när man utformar och genomför politik som rör 
konsumentteknik och offentlig teknik, med särskilt fokus på utsatta grupper såsom 
kvinnor och flickor från minoriteter.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja och på ett bättre sätt rikta den 
digitala agendan och strategin för den digitala inre marknaden i syfte att ta itu med den 
allvarliga könsklyftan i IKT-sektorn och främja en fullständig integration av kvinnor i 
sektorn, särskilt i fråga om tekniska yrken och yrken inom telekommunikation, samt att 
främja kvinnors och flickors utbildning i IKT och andra naturvetenskapliga, tekniska, 
ingenjörsvetenskapliga och matematiska ämnen.

18. Europaparlamentet anser att för att nå jämställdhet inom utveckling, produktion, 
marknadsföring och användning av digitala tjänster och AI-konsumentprodukter, 
AI-tillämpningar och internetplattformar är det mycket viktigt att skapa en omfattande 
utbildningsverksamhet i skolor och på arbetsplatser för att de ska kunna upptäcka och 
eliminera könsdiskriminering i sitt eget beteende och arbete.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att erkänna 
trakasserierna på nätet mot kvinnliga enmansföretagare och att vidta åtgärder för att ta 
itu med detta problem.
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Marion Walsmann

Renew Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco 
Zullo

S&D Clara Aguilera, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

The Left Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

0 -

5 0
Verts/ALE Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


