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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott 
göra följande:

– Infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet framhåller att Europeiska unionens och dess medlemsstaters 
säkerhets- och försvarspolitik genomsyras av de principer som fastställs i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och FN-stadgans principer och av 
en gemensam förståelse av de universella värden som utgörs av respekten för 
människans okränkbara och oförytterliga rättigheter liksom människans värdighet, 
frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten. Parlamentet framhåller att alla 
försvarsrelaterade insatser inom unionens ram måste respektera dessa universella värden 
samtidigt som de främjar fred, säkerhet och framsteg i Europa och övriga delar av 
världen. Parlamentet anser att användningen av AI bör baseras på en rad gemensamma 
etiska principer, såsom ansvar, rättvisa, spårbarhet, tillförlitlighet och styrning.

2. Europaparlamentet gläder sig över att de höga fördragsslutande parterna 
i Förenta nationernas konvention om vissa konventionella vapen vid mötet 2019 
godkände elva vägledande principer för utvecklingen och användningen av autonoma 
vapensystem. Parlamentet beklagar dock att man inte lyckats enas om ett rättsligt 
bindande instrument som reglerar dödliga autonoma vapensystem, med effektiva 
genomförandemekanismer. Parlamentet välkomnar och stöder de etiska riktlinjer för 
tillförlitlig artificiell intelligens som utarbetats av kommissionens högnivåexpertgrupp 
för artificiell intelligens och som offentliggjordes den 9 april 2019 och dess ståndpunkt 
om dödliga autonoma vapensystem. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna 
att ta fram nationella strategier för definition och status när det gäller dödliga autonoma 
vapensystem som ett steg mot en övergripande strategi på unionsnivå och att 
tillsammans med unionens höga representant/vice ordförande för kommissionen och 
rådet verka för en diskussion om dödliga autonoma vapensystem inom ramen för 
FN:s konvention om vissa konventionella vapen och andra relevanta forum och 
införandet av internationella normer med avseende på etiska och rättsliga parametrar för 
utveckling och användning av system med helautonoma, halvautonoma och fjärrstyrda 
dödliga vapen. Parlamentet påminner i detta sammanhang om sin resolution av den 
12 september 2018 om dödliga autonoma vapensystem och efterlyser än en gång 
ett skyndsamt utarbetande och antagande av en gemensam ståndpunkt om dödliga 
autonoma vapensystem och ett internationellt förbud mot utveckling, framställning och 
användning av dödliga autonoma vapensystem som möjliggör anfall utan meningsfull 
mänsklig kontroll och utan respekt för principen ”human-in-the-loop”, i linje med de 
uttalanden som gjordes av världens mest framstående forskare inom AI i deras öppna 
brev från 2015. Parlamentet välkomnar rådets och parlamentets överenskommelse om 
att utesluta dödliga autonoma vapen ”utan möjlighet till meningsfull mänsklig kontroll 
över urvals- och uppdragsbeslut vid anfall” från åtgärder som finansieras genom 
Europeiska försvarsfonden. Parlamentet anser att etiska aspekter på andra 
AI-tillämpningar inom försvaret, såsom underrättelseverksamhet, övervakning och 
spaning eller cyberinsatser inte får förbises och att särskild uppmärksamhet måste ägnas 
åt utvecklingen och utplaceringen av drönare i militära insatser.
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3. Europaparlamentet rekommenderar att en europeisk ram som reglerar användningen av 
system som stöds av artificiell intelligens (AI-baserade system) inom försvaret, både 
i stridssituationer och icke-stridsinriktade situationer, måste respektera alla tillämpliga 
regelverk, särskilt den internationella humanitära rätten och den internationella 
människorättslagstiftningen, och vara förenlig med unionsrätten samt EU:s principer 
och värden. Parlamentet betonar att unionen bör spela en global roll för att bana väg för 
en trovärdig och bindande AI-lagstiftningsram som är förankrad i demokratiska värden 
och en människocentrerad strategi. Parlamentet uppmanar unionen och dess 
medlemsstater att utveckla gemensamma mekanismer för att snabbt och ingående 
bedöma de inneboende riskerna och möjligheterna med AI när det gäller tillämpningen 
av unionsrätten, på basis av bästa praxis i de mer avancerade medlemsstaterna, och att 
tillhandahålla en nödvändig anpassning och ett nödvändigt genomförande ifall det 
behövs, med beaktande av skillnaderna i fråga om tekniska och säkerhetsmässiga 
infrastrukturer i unionen.

4. Europaparlamentet erkänner att till skillnad från försvarsindustriella baser skulle 
kritiska AI-innovationer kunna komma från små medlemsstater och därför bör 
en standardiserad strategi för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken se till att 
mindre medlemsstater och små och medelstora företag inte trängs undan. Parlamentet 
betonar att EU:s gemensamma AI-kapaciteter som motsvarar medlemsstaternas 
driftskoncept kan överbrygga de tekniska skillnader som skulle kunna stänga ute stater 
som saknar relevant teknik, industriell expertis eller kapacitet att tillämpa AI-system 
inom sina försvarsministerier.

5. Europaparlamentet betonar att det geografiska tillämpningsområdet för en sådan ram 
bör täcka alla komponenter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik 
som utvecklas, sprids eller används i unionen, inbegripet i fall där en del av tekniken 
kan vara belägen utanför unionen eller inte har någon specifik geografisk belägenhet.

6. Europaparlamentet understryker att framväxande teknik som inte omfattas av folkrätten 
bör bedömas utifrån principen om respekten för mänskligheten och allmänt gällande 
etiska normer. Parlamentet understryker att användningen av och etiska aspekter 
i förbindelse med AI-baserade system inom försvaret måste bedömas kontinuerligt och 
utgå från de mänskliga rättigheterna, i synnerhet människors säkerhet, hälsa och 
trygghet, frihet, privatliv, integritet och värdighet, och ständigt övervakas, särskilt när 
det gäller dess för- och nackdelar liksom dess konsekvenser för skyddet av universella 
mänskliga rättigheter. Parlamentet anser att tekniska framsteg när det gäller AI-baserade 
system måste gå hand i hand med en omfattande diskussion om användningen av AI 
och dess konsekvenser för samhällen och grupper samt potentiellt ekonomiska och 
samhälleliga fördelar, och att de risker som uppkommer vid användningen av AI måste 
kommuniceras ordentligt.

7. Europaparlamentet anser att dagens och framtidens säkerhet och försvarsrelaterade 
verksamhet inom unionsramen kommer att bygga på AI, robotteknik och autonomi samt 
tillhörande teknik och att tillförlitlig, robust och trovärdig AI skulle kunna bidra till 
en modern och effektiv militär. Unionen måste därför inta en ledande roll inom 
forskningen och utvecklingen av AI-system på säkerhets- och försvarsområdet. 
Parlamentet anser att användningen av AI-baserade tillämpningar på säkerhets- och 
försvarsområdet skulle kunna innebära en rad direkta fördelar för det operativa befälet, 
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såsom högre kvalitet av insamlad data, bättre omvärldsuppfattning, snabbare 
beslutsfattande, mindre risk för negativa bieffekter tack vare bättre kablering, skydd av 
styrkorna på plats och större tillförlitlighet för militär utrustning och därmed mindre 
risker för människor och färre personskador. Parlamentet understryker att det är helt 
nödvändigt att utveckla tillförlitlig AI på försvarsområdet för att säkerställa 
EU:s strategiska oberoende i fråga om kapacitet och operativ förmåga. Parlamentet 
påminner om att AI-system också håller på att bli centrala inslag i arbetet med att 
motverka nya säkerhetshot, såsom cyber- och hybridkrigföring, både online och offline. 
Parlamentet understryker samtidigt alla risker och utmaningar med en oreglerad 
användning av AI. Parlamentet noterar att AI skulle kunna utsättas för manipulation, fel 
och inexaktheter.

8. Europaparlamentet kräver att synergier och nätverk skapas på AI-området mellan de 
olika europeiska forskningscentrumen och andra multilaterala forum såsom 
Europarådet, Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur 
(Unesco), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), 
Världshandelsorganisationen och Internationella teleunionen (ITU), i syfte att 
harmonisera deras insatser och bättre samordna utvecklingen av AI-tekniken.

9. Europaparlamentet betonar att AI-teknik i huvudsak har en dubbel användning och att 
utvecklingen av AI i försvarsrelaterad verksamhet gynnas av utbyten mellan civil och 
militär teknik. Parlamentet framhäver att AI inom försvarsrelaterad verksamhet är en 
transversal omstörtande teknik vars utveckling kan skapa möjligheter för unionens 
konkurrenskraft och strategiska oberoende.

10. Europaparlamentet framhåller att unionen – på basis av kommissionens meddelande av 
den 8 april 2019 Att skapa förtroende för människocentrerad artificiell intelligens, där 
tekniken till fullo respekterar de mänskliga rättigheterna och människans 
bestämmanderätt över system för automatiserat beslutsfattande, samtidigt som 
människans autonomi och beslutsfattande kompletteras och stöds – behöver ett robust 
regelverk på AI-området som fokuserar på säkerhet och försvar, med utgångspunkt 
i ansvar och transparens för att skydda unionens medborgare och data och försvara dess 
värden, så att politiken syftar till att upprätthålla fred, förebygga konflikter och stärka 
den internationella säkerheten, samtidigt som den utnyttjar de möjligheter som denna 
teknik ger och även inser att AI-baserade system kommer att utgöra centrala inslag 
i utvecklingen av ett framtida försvar och framtida försvarsresurser.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att med respekt för 
nödvändig konfidentialitet se till att de algoritmer som används inom försvarssystemet 
omfattas av principerna om transparens, inbegripet en tydlig ansvarsordning avseende 
resultaten vid användningen av AI. Parlamentet understryker att sådana algoritmer 
fortlöpande måste anpassas till de framsteg som görs inom AI-tekniken.

12. Europaparlamentet understryker att unionen måste gå i bräschen för att stödja 
multilaterala insatser inom ramen för expertgruppen för FN:s konvention om vissa 
konventionella vapen och i andra relevanta forum, diskutera ett effektivt internationellt 
regelverk som säkerställer meningsfull mänsklig kontroll över autonoma vapensystem, 
i syfte att behärska denna teknik genom att i samråd med militären, industrin, 
brottsbekämpande myndigheter, den akademiska världen och aktörer från det civila 
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samhället fastställa väldefinierade, riktmärkesbaserade processer och anta en 
lagstiftning för hur den ska användas rent etiskt, förstå de bakomliggande etiska 
aspekterna och kontrollera de inneboende riskerna med sådan teknik och förhindra att 
den används för fientliga syften, däribland i synnerhet att oavsiktligen skada personer, 
oavsett om det rör sig om en materiell eller immateriell skada, såsom brott mot de 
grundläggande rättigheterna eller fysisk skada. Parlamentet konstaterar att unionen 
i samarbete med medlemsstaterna måste ta fram den lämpliga ansvarsordning som ska 
tillämpas på innovationer inom AI och annan immersiv teknik på säkerhets- och 
försvarsområdet för att på detta sätt fastställa en rättslig grund för ansvars- och 
spårningsmekanismer. Parlamentet betonar att unionslagstiftningen och de normativa 
ramarna inte får tas över av framtida tekniska framsteg, framsteg på AI-området och nya 
krigföringsmetoder och att den därför måste stödjas av meningsfulla 
övervakningssystem som ständigt anpassas för att förhindra juridiska kryphål eller 
gråzoner. Parlamentet understryker att ytterligare AI-forskning och AI-utveckling bör se 
till att AI-baserade system är bättre utrustade för att förstå unika sammanhang.

13. Europaparlamentet stöder den grundläggande principen om inbyggd etik, som innebär 
att etiska principer byggs in i AI-produkter och AI-tjänster redan i utvecklingsarbetet.

14. Europaparlamentet påminner om att de flesta nuvarande militärmakter i världen redan 
nu i hög grad engagerat sig i forskning och utveckling med anknytning till den militära 
dimensionen av AI. Parlamentet anser att unionen måste se till att inte släpa efter i detta 
avseende. Parlamentet betonar att för all tillämpning av AI-baserade system bör unionen 
fastställa tekniska och organisatoriska standarder, i enlighet med principen om inbyggd 
säkerhet, som möjliggör specifik mänsklig tillsyn, för att försäkra sig om att sådana 
system är motståndskraftiga mot sårbarheter som kan utnyttjas vid externa angrepp, 
it-angrepp och digital påverkan som riktar sig mot data, modellen eller underliggande 
infrastruktur, både programvara och maskinvara, och att de efterlever högsta möjliga 
tillförlitlighetsnormer, aktiv övervakning och tillsyn när det gäller insamling, lagring 
och användning av operativ data under systemets hela livscykel. Parlamentet betonar 
vikten av transparens och ansvarsskyldighet för AI-algoritmer. Parlamentet noterar den 
viktiga skillnaden mellan transparens avseende algoritmer och transparens avseende 
användningen av algoritmer. Parlamentet betonar att AI-system och AI-applikationer 
som är avsedda att extrahera och sammanställa data och extrapolera resultaten av dessa 
för att tillhandahålla information till grund för beslut om frågor som rör försvar och 
nationell säkerhet måste vara specifika i fråga om tillämpningsområde och förenliga 
med bestämmelserna i det nuvarande regelverket när det gäller insamling och 
behandling av data. Parlamentet betonar att AI-applikationer som är utformade för att 
behandla uppgifter för underrättelseändamål i försvarsrelaterad verksamhet bör följa 
normer för behandling av uppgifter för att undvika risker för oavsiktlig övervakning av 
eller intrång i enskilda personers rättigheter. Parlamentet anser att för 
högriskapplikationer med AI-baserad teknik, såsom ansiktsigenkänning, där 
ett slutgiltigt regelverk saknas på EU-nivå, måste unionen se till att deras utveckling och 
användning är berättigad, står i proportion till syftet och respekterar enskilda personers 
rättigheter. Parlamentet betonar att behöriga nationella brottsbekämpande myndigheter 
måste respektera relevant lagstiftning när de utvecklar och sprider AI-baserade system 
och tekniker för att upprätthålla allmän ordning, så att man begränsar oproportionerliga 
risker förknippade med prognostiserat polisarbete. Parlamentet erkänner att Nato är den 
främsta garanten för den euro-atlantiska säkerheten och begär ett fördjupat samarbete 
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inom Natoalliansen för att skapa gemensamma normer och interoperabilitet i fråga om 
AI-system inom försvaret. Parlamentet betonar att de transatlantiska förbindelserna är 
oerhört viktiga för att bibehålla gemensamma värden och bemöta framtida och nya hot.

15. Europaparlamentet framhåller att man måste anta tydliga bestämmelser om och krav på 
tillförlitlighet, säkerhet och skydd, med riktiga certifieringar, för AI-system på 
säkerhets- och försvarsområdet, införa transparenskriterier i de olika etapperna, 
nämligen utformning, produktion och drift, och utföra fortlöpande övervakning, 
regelbundna tester och kontroller under hela livscykeln. Parlamentet understryker att det 
är nödvändigt att säkerställa efterlevnaden av tillämpliga standarder och utfärdade 
certifieringar om AI utför modifieringar, t.ex. när AI genom maskininlärning lär sig 
funktionaliteten och beteendet hos systemen där det är integrerat, i syfte att säkerställa 
fullständig spårbarhet, förklarbarhet och ansvarsskyldighet för beslut som fattas med 
hjälp av AI och resultaten av dem, liksom en meningsfull mänsklig kontroll när sådana 
system skulle kunna döda människor.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att integrera kapacitetsuppbyggnad på 
cybersäkerhetsområdet i sin industripolitik för att säkerställa utvecklingen och 
spridningen av säkra, motståndskraftiga och robusta AI-baserade system och 
robotsystem. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka användningen av 
protokoll och tillämpningar för it-säkerhet baserade på blockkedjeteknik för att förbättra 
AI-infrastrukturers motståndskraft, tillförlitlighet och stabilitet genom 
disintermedieringsmodeller för kryptering av data. Parlamentet uppmuntrar intressenter 
i Europa till forskning om och konstruktion av avancerade funktioner som gör det 
lättare att upptäcka korrupta och skadliga AI-baserade system och robotsystem som 
skulle kunna äventyra unionens och medborgarnas säkerhet.

17. Europaparlamentet betonar att alla AI-system inom försvaret måste ha en konkret och 
väldefinierad uppdragsram, där människan behåller förmågan att upptäcka och stänga 
av eller avaktivera de system som används om de rör sig bortom den uppdragsram som 
definierats och tilldelats av ett mänskligt befäl eller inleder någon upptrappad eller 
oavsiktlig verksamhet. Parlamentet anser att AI-baserade system, produkter och 
tekniker som är avsedda att användas för militära ändamål bör utrustas med en 
”svart låda” som registrerar varje dataöverföring som utförs av maskinen.

18. Europaparlamentet understryker att hela ansvaret och ansvarsskyldigheten för beslutet 
att utforma, utveckla, sprida och använda AI-system måste ligga hos mänskliga aktörer, 
eftersom det måste finnas meningsfull mänsklig övervakning av och kontroll över alla 
vapensystem och mänsklig avsikt i beslutet att använda våld i verkställandet av alla 
beslut som fattas av AI-baserade vapensystem som kan få dödliga konsekvenser. 
Parlamentet understryker att mänsklig kontroll bör fortsätta att gälla för ledningen och 
styrningen av AI-baserade system, i enlighet med principerna ”human-in-the loop”, 
”human-on-the loop” and ”human-in-command” inom den militära ledningen. 
Parlamentet betonar att AI-baserade system måste göra det möjligt för den militära 
ledningen för arméer att ta sitt fulla ansvar för användningen av dödligt våld och att 
utöva det nödvändiga omdömet – som inte kan överlämnas till maskiner eftersom det 
måste vara baserat på urskillning, proportionalitet och försiktighet – för att vidta dödliga 
eller storskaliga destruktiva åtgärder med hjälp av sådana system. Parlamentet betonar 
behovet att fastställa tydliga och spårbara godkännande- och ansvarsramar för 
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utplaceringen av smarta vapen och andra AI-baserade system, med hjälp av unika 
användaregenskaper såsom biometriska specifikationer, så att uteslutande behörig 
personal ska kunna placera ut dem.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaternas 
nationella behöriga myndigheter och andra intressenter som deltar i utvecklingen och 
spridningen av AI-baserade system, produkter och teknologier för att skapa säkra, 
skyddade och motståndskraftiga ramar där källkoden för AI-baserade system delas, 
övervakas och verifieras för att minska eventuella avvikelser från de styrningsprinciper 
och etiska ramar som ligger till grund för AI-teknik på säkerhets- och försvarsområdet. 
Parlamentet föreslår kommissionen att unionen ska behålla äganderätten till de 
immateriella rättigheter som härrör från forskning om AI-baserade system, produkter 
och teknologier på säkerhet- och försvarsområdet som finansieras av unionen.

20. Europaparlamentet understryker att unionen måste främja en bättre förståelse av de 
militära konsekvenserna av och fördelarna, möjligheterna samt svagheterna med AI, 
robotteknik och autonoma egenskaper eller funktioner, inbegripet den europeiska 
försvarsindustrins potential, genom att arbeta tillsammans med militära tjänstemän. 
Parlamentet anser att unionen måste verka för att det förvärvas nödvändig kompetens 
och kunskap om teknikutvecklingsprocesser och operativa metoder i hela 
leveranskedjan och under hela den AI-baserade militära kapacitetens livscykel. 
Parlamentet understryker att det snarast möjligt behövs ett utökat europeiskt strategiskt 
och teknologiskt oberoende på området AI-baserade system, som även omfattar den 
kritiska infrastruktur som de är beroende av.

21. Europaparlamentet anser att ett fördjupat samarbete mellan medlemsstaterna och 
kommissionen är nödvändigt för att garantera enhetliga gränsöverskridande 
bestämmelser i unionen som uppmuntrar till samarbete mellan europeiska industrier och 
tillåter utvecklingen och utplaceringen av AI-baserad teknik på ett sätt som är förenligt 
med de föreskrivna säkerhets- och skyddsnormerna och den etiska ram som styr 
utvecklingen och utplaceringen av AI-teknik.

22. Europaparlamentet inser, med tanke på dagens hybridkrigföring och utvecklade 
krigföring, att informationsmängden och informationshastigheten i en kris tidiga faser 
kan vara överväldigande för mänskliga analytiker och att AI-system skulle kunna 
bearbeta informationen så att mänskliga beslutsfattare inom rimlig tid kan få all den 
information redovisad som behövs för ett snabbt svar.

23. Europaparlamentet understryker vikten av att investera i utvecklingen av humankapital 
för artificiell intelligens, något som främjar den kompetens och utbildning som är 
nödvändig på området AI-baserad säkerhets- och försvarsteknik med särskilt fokus på 
etiska frågor som rör halvautonoma och autonoma operativsystem som bygger på 
mänskligt ansvarstagande i en AI-baserad värld. Parlamentet betonar i synnerhet vikten 
av att se till att etiker på detta område har lämplig kompetens och får ordentlig 
utbildning. Parlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt lägga fram sin 
förstärkta kompetensagenda, som meddelades i vitboken om artificiell intelligens 
den 19 februari 2020.
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24. Europaparlamentet betonar att kvantdatortekniken skulle kunna vara den mest 
revolutionerande förändringen för konflikter sedan atomvapnens uppkomst och begär 
att vidareutvecklingen av kvantdatorteknik prioriteras av unionen och medlemsstaterna. 
Parlamentet erkänner att aggressionshandlingar, däribland attacker mot kritisk 
infrastruktur, med hjälp av kvantdatorteknik kommer att skapa en konfliktmiljö där 
tiden för att fatta beslut kommer att komprimeras drastiskt från dagar till minuter och 
sekunder, vilket tvingar medlemsstaterna att utveckla kapacitet som kan skydda dem 
och träna både deras beslutsfattare och militära personal att reagera effektivt inom 
sådana tidsramar.

25. Europaparlamentet betonar att man måste komma till rätta med den nuvarande 
fragmenteringen inom unionen när det gäller nationell lagstiftning om AI samt 
forskning, innovation och expertis på AI-området, något som äventyrar den inre 
marknadens funktion och målet att se till att det finns en pålitlig och säker 
AI-utveckling i Europa. Parlamentet välkomnar i detta avseende införlivandet av 
AI-relaterade projekt inom ramen för det europeiska försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet. Parlamentet anser att den kommande Europeiska 
försvarsfonden och det permanenta strukturerade samarbetet också erbjuder väl 
anpassade ramar för framtida AI-relaterade projekt som skulle hjälpa till att 
effektivisera unionens insatser på detta område och på samma gång främja unionens 
mål att stärka de mänskliga rättigheterna, folkrätten och multilaterala lösningar. Det 
betonas att AI-relaterade projekt bör synkroniseras med unionens bredare civila 
program för AI. Parlamentet noterar att i enlighet med kommissionens vitbok om 
artificiell intelligens bör spetskompetens- och testcenter som koncentrerar sig på 
forskning och utveckling av AI på säkerhets- och försvarsområdet skapas med kraftfulla 
specifikationer som underbygger deltagandet av och investeringar från privata aktörer.

26. Europaparlamentet framhåller att unionen måste sträva efter att uppnå strategisk 
resiliens, så att den aldrig mer står oförberedd i en krissituation, och understryker att 
detta är särskilt avgörande när det kommer till artificiell intelligens och dess tillämpning 
på försvars- och säkerhetsområdet. Parlamentet betonar att leveranskedjor för 
AI-system på försvars- och säkerhetsområdet som kan leda till tekniskt beroende bör 
kalibreras om och att sådant beroende bör fasas ut. Parlamentet begär ökade 
investeringar i både europeisk artificiell intelligens för försvaret och den kritiska 
infrastruktur som understöder den.

27. Europaparlamentet framhåller att en AI-utveckling som respekterar grundläggande 
rättigheter och stöder allmänintresset kräver dels en strategisk datasamling och 
datadelning mellan privata och offentliga enheter i unionen, dels en förstärkning av 
unionens AI-ekosystem, vilket inbegriper offentliga och privata aktörer samt aktörer 
från det civila samhället. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja dialog, 
närmare samarbete och synergier mellan medlemsstater, forskare, akademiker samt 
aktörer från det civila samhället och den privata sektorn, i synnerhet ledande bolag och 
företag, och militären för att skapa inkluderande politiska beslutsprocesser i samband 
med försvarsrelaterade bestämmelser på AI-området och till fullo utnyttja den 
artificiella intelligensens potential, samtidigt som man både främjar en bättre förståelse 
av risker och fördelar och säkerställer en maximal driftssäkerhet.
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28. Europaparlamentet understryker att med tanke på det utbredda desinformationskrig som 
i synnerhet förs av icke-europeiska aktörer kan AI-tekniken få etiska negativa 
konsekvenser, genom att snedvridningar i data och algoritmer utnyttjas eller genom att 
inlärningsdata används avsiktligen av ett tredjeland, och AI skulle kunna utsättas för 
andra former av farlig, illvillig manipulation på oförutsägbara sätt och med 
oöverskådliga konsekvenser. Det finns ett ökat behov från unionens sida att fortsätta 
investera i forskning, analys, innovation samt gränsöverskridande och 
sektorsövergripande kunskapsöverföring för att utveckla AI-teknik som skulle vara helt 
fri från all form av profilering, snedvridning och diskriminering, så att den på ett 
effektivt sätt kan bidra till bekämpningen av falska nyheter och desinformation, 
samtidigt som dataskyddet och den europeiska rättsliga ramen respekteras.

29. Europaparlamentet betonar vikten av att inrätta en etisk uppförandekod som stöder 
utplaceringen av AI-baserade system som kan omvandlas till vapen i militära insatser 
och som påminner om det befintliga regelverk som förbjuder användningen av kemiska 
och biologiska vapen. Parlamentet anser att kommissionen bör ta initiativ till inrättande 
av normer för användningen av AI-baserade vapensystem i krigföring i enlighet med 
internationell humanitär rätt och att unionen bör sträva efter ett internationellt antagande 
av sådana normer. Parlamentet anser att unionen bör engagera sig för AI-diplomati 
i internationella forum med likasinnade partner som G7, G20 och OECD.

30. Europaparlamentet noterar kommissionens vitbok om artificiell intelligens av den 
19 februari 2020 och beklagar att militära aspekter inte beaktats. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten att lägga fram en 
sektorsspecifik AI-strategi för försvarsrelaterad verksamhet inom unionsramen som 
säkerställer både respekten för medborgerliga rättigheter och unionens strategiska 
intressen, och som bygger på en konsekvent strategi som omfattar allt från inrättandet 
av AI-baserade system till deras militära användningsområden, och att inrätta en 
arbetsgrupp för säkerhet och försvar inom högnivåexpertgruppen för artificiell 
intelligens som i synnerhet bör ta upp frågor kring politik och investeringar samt etiska 
aspekter som rör AI på säkerhets- och försvarsområdet. Parlamentet uppmanar därför 
rådet, kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten att påbörja en 
strukturerad dialog med Europaparlamentet om detta.
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