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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet framhåller att Europeiska unionens och dess medlemsstaters 
säkerhets- och försvarspolitik vägleds av de principer som stadfästs i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i FN-stadgan, vars text 
uppmanar alla stater att avstå från hot om eller användning av våld i sina förbindelser 
med varandra, men även av folkrätten, av principerna om de mänskliga rättigheterna 
och respekt för människors värde samt av en gemensam förståelse av de universella 
värden som utgörs av människans okränkbara och oförytterliga rättigheter, frihet, 
demokrati, jämlikhet och av rättsstaten. Parlamentet påpekar att alla försvarsrelaterade 
insatser inom unionens ramar måste respektera dessa universella värden, samtidigt som 
de främjar fred, stabilitet, säkerhet och framsteg i Europa och i övriga delar av världen.

2. Europaparlamentet uppmanar FN och det internationella samfundet i vidare mening att 
vidta alla nödvändiga lagstiftningsåtgärder för att säkerställa att utvecklingen och 
tillämpningen av artificiell intelligens (AI) som används för militära ändamål och för att 
förstärka civil brottsbekämpning inom till exempel polisens verksamhet eller inom 
gränskontrollstyrkor, liksom militärens studier, utveckling och användning av AI-
baserade system, håller sig inom de strikta gränser som fastställs i folkrätten, inbegripet 
internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning. Parlamentet 
betonar att EU bör sträva efter ett internationellt antagande av sina tekniska och etiska 
normer för AI-baserade militära system, och i nära samarbete med likasinnade parter 
sträva efter ett internationellt regelverk som fastställer gemensamma normer grundade 
på demokratiska värden och har ramar som klarar att förhindra att systemen används för 
spionage, massövervakning, riktad eller politisk övervakning, desinformation och 
datamanipulation, eller kapprustning i fråga om it-vapen. Parlamentet vill se ett ökat 
samarbete med Nato för att fastställa gemensamma normer och förbättra de AI-baserade 
systemens kompatibilitet. 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 militären, för att säkerställa en bred medverkan i de politiska beslutsprocesser som 
avser försvarsrelaterade AI-bestämmelser.

3. Europaparlamentet anser särskilt att utformningen och utvecklingen av AI-baserade 
system som ska användas i väpnade konflikter måste följa Martensklausulen och 
därmed lyda de allmänna principerna i internationell humanitär rätt samt aldrig bryta 
mot eller tillåtas bryta mot folksamvetets och mänsklighetens bud. Parlamentet anser att 
efterlevnad av internationell humanitär rätt är minimikravet för att man ska tillåta 
användning av AI-baserade system i krigföring. Parlamentet uppmanar AI-
forskningssamfundet att integrera denna princip i alla AI-baserade system som är 
avsedda att användas i krigföring. Parlamentet anser att ingen myndighet kan besluta 
om undantag från dessa principer eller certifiera ett AI-baserat system som bryter mot 
dem. Parlamentet uppmanar därför utvecklare av dödliga autonoma vapensystem att 
upphöra med all design, all prototypframställning och all tillverkning av sådana system.
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4. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en FN-grupp med regeringsexperter på 
området för främjande av staters ansvarsfulla agerande i cyberrymden i samband med 
internationell säkerhet, och uppmanar EU att delta fullt ut i gruppens arbete.

5. Europaparlamentet uppmanar den höga representanten/vice ordföranden att bana väg för 
globala förhandlingar i syfte att inrätta ett kontrollsystem för AI-vapen och uppdatera 
alla befintliga fördragstexter som gäller vapenkontroll, nedrustning och icke-spridning 
av vapen så att de även beaktar AI-baserade system som används i krigföring. 
Parlamentet önskar att rådets gemensamma ståndpunkt som fastställer gemensamma 
regler för kontroll av exporten av militär teknik och krigsmateriel till fullo ska beakta 
och omfatta AI-baserade vapensystem.

6. Europaparlamentet betonar att stater, parter i en konflikt och enskilda personer som 
använder AI-baserade system i krigföring alltid måste uppfylla sina skyldigheter och sin 
ansvarsskyldighet enligt tillämplig internationell rätt och måste förbli ansvarsskyldiga 
för åtgärder som följer av användningen av sådana system. Parlamentet påminner om att 
människan förblir ansvarig för avsiktlig, oavsiktlig eller oönskad verkan som orsakas av 
AI-baserade system på slagfältet. Parlamentet understryker att beslutet om att vidta 
dödliga åtgärder med hjälp av vapensystem som till stor del är autonoma alltid måste 
fattas av mänskliga operatörer som utövar meningsfull kontroll och har den överblick 
och det omdöme som krävs enligt principerna om proportionalitet och nödvändighet. 
Parlamentet betonar att AI-baserade system inte under några omständigheter kan ersätta 
mänskliga beslut. 

7. Europaparlamentet framhåller att man under de faser då ett AI-baserat system utformas, 
utvecklas, testas och börjar tas i bruk måste ta vederbörlig hänsyn till potentiella risker 
särskilt avseende oavsiktliga civila dödsfall och personskador, oförutsedda förluster av 
människoliv och skador på civil infrastruktur, men även till de risker som hör samman 
med oönskad användning, manipulation, spridning, it-angrepp eller intrång och 
förvärvande av organiserade brottssyndikat och terroristgrupper, med destabiliserande 
effekter som trappas upp och syftar till att göra våra samhällen, arméer och institutioner 
sårbara.

8. Europaparlamentet är oroat över att inte alla medlemmar i det internationella samfundet 
skulle följa ett regelverk för AI som utgår från ett människocentrerat synsätt. 
Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att bedöma och utvärdera 
utvecklingen av AI-teknik, i synnerhet AI-teknik som används för militära ändamål och 
övervakningssyften i auktoritära stater som undviker att följa de regler som initierats av 
EU.

9. Europaparlamentet betonar att det behövs stabila system för provning, bedömning, 
certifiering, övervakning och verifiering, baserade på tydliga rättsliga och demokratiska 
normer samt på tydliga trygghets- och säkerhetsbestämmelser, så att det kan säkerställas 
att systemen och deras effekter, under hela livscykeln för AI-baserade system med 
militär användning, och särskilt under de faser då människa och maskin interagerar samt 
under faserna för maskininlärning och justering samt anpassning till nya 
omständigheter, inte överskrider avsedda gränser och att de alltid används på ett sätt 
som följer tillämplig internationell rätt. Om dessa gränser överskrids i ett insatsområde 
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bör de civila eller militära myndigheter som ansvarar för utplaceringen av AI-systemen 
ställas till svars.

10. Europaparlamentet betonar att varje AI-baserat system som används på det militära 
området måste uppfylla minimikraven att kunna skilja mellan stridande och icke-
stridande på slagfältet, mellan militära och civila mål, inse när en stridande kapitulerar 
eller är försatt ur stridbart skick, inte ha urskillningslösa verkningar, anpassa sin 
våldsanvändning efter vem våldet riktas mot och inte fokusera på en viss kategori av 
människor, inte utsätta någon för onödigt lidande eller för grym och omänsklig 
behandling, inte vara partiskt eller ha vinklade uppgifter till grund för sin inlärning, och 
användas i överensstämmelse med den internationella humanitära rättens allmänna 
principer om humanitet, urskillning, proportionalitet, försiktighet och principen om 
militär nödvändighet, såväl före som under stridsinsatserna. Parlamentet understryker 
hur viktigt det är med hög kvalitet avseende algoritmer, originaldata och 
förhandskontroller av beslutsprocesserna.

11. Europaparlamentet betonar att det vid användning av AI-kompatibla system inom 
säkerhet och försvar krävs allomfattande situationsförståelse av den mänskliga 
operatören, förutsägbarhet och tillförlitlighet hos det AI-baserade systemet och förmåga 
hos den mänskliga operatören att upptäcka eventuella förändringar av omständigheterna 
och av den operativa miljön, och deras förmåga att ingripa i eller avbryta ett anfall 
behövs för att säkerställa att principerna i internationell humanitär rätt, särskilt avseende 
urskillning, proportionalitet och försiktighet vid anfall, tillämpas fullt ut genom hela 
kommando- och kontrollkedjan. Parlamentet betonar att AI-baserade system måste göra 
det möjligt för den militära ledningen att utöva meningsfull kontroll, att ta sitt fulla 
ansvar och att vara ansvarsskyldig för all användning av systemen.

12. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utvärdera om och hur autonoma 
militära anordningar har bidragit till deras nationella säkerhet och bedöma vad deras 
nationella säkerhet skulle kunna vinna på att använda AI-baserade vapensystem, särskilt 
när det gäller denna tekniks potential att stödja och förbättra det mänskliga 
beslutsfattandet i överensstämmelse med den internationella humanitära rätten och dess 
principer. Parlamentet påminner om att alla dödliga autonoma vapensystem eller vapen 
med en hög grad av autonomi kan fungera på ett felaktigt sätt på grund av dåligt skriven 
kod eller ett it-angrepp som utförs av en fiendestat eller en icke-statlig aktör. 

13. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 12 september 2018 om autonoma 
vapensystem. Parlamentet välkomnar i detta avseende överenskommelsen mellan rådet 
och parlamentet om att utesluta dödliga autonoma vapen ”utan möjlighet till 
meningsfull mänsklig kontroll över urvals- och uppdragsbeslut vid anfall” från de 
åtgärder som finansieras genom Europeiska försvarsfonden.

14. Europaparlamentet vill att det inrättas en Europeisk byrå för artificiell intelligens, vars 
mandat skulle kunna omfatta gemensamma normer, certifierings- och 
övervakningsramar, och önskar ett starkt bilateralt samarbete med Nato vad gäller 
utplacering, utveckling och användning av AI på det militära området.

15. Europaparlamentet erinrar om sin ståndpunkt av den 12 september 2018 om autonoma 
vapensystem, i vilken det slås fast att attacker inte får genomföras utan meningsfull 
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mänsklig medverkan. Parlamentet uppmanar den höga representanten/vice ordföranden, 
medlemsstaterna och Europeiska rådet att anta en gemensam ståndpunkt om autonoma 
vapensystem som säkerställer meningsfull mänsklig kontroll över de kritiska 
funktionerna i vapensystem, även under utplacering och ibruktagande. Parlamentet 
bekräftar sitt stöd till arbetet avseende dödliga autonoma vapensystem i FN:s grupp med 
regeringsexperter från de höga fördragsslutande parterna i konventionen om vissa 
konventionella vapen, som förblir det relevanta internationella forumet för diskussioner 
och förhandlingar om de rättsliga utmaningar som autonoma vapensystem innebär. 
Parlamentet vill att alla nuvarande multilaterala insatser ska påskyndas för att normer 
och lagstiftning ska hinna hålla jämna steg med utvecklingen av teknik och nya 
krigföringsmetoder. Parlamentet uppmanar den höga representanten/vice ordföranden 
att, inom ramen för de diskussioner om internationell reglering av dödliga autonoma 
vapensystem som nu förs av de stater som är parter i konventionen om förbud mot eller 
inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen (CCW-konventionen), att 
hålla fast vid sitt engagemang och hjälpa till att snarast möjligt få igång arbetet för att 
utveckla ett nytt globalt regelverk och ett rättsligt bindande instrument inriktat på 
definitioner, begrepp och kännetecknande egenskaper avseende ny teknik för dödliga 
autonoma vapen, etiska och juridiska frågor om mänsklig kontroll, i synnerhet vad 
gäller deras kritiska funktioner såsom att välja ut och anfalla mål, upprätthållande av 
människans ansvar och ansvarsskyldighet och den nödvändiga graden av samspel 
mellan människa och maskin, inklusive begreppet mänsklig kontroll och mänskligt 
omdöme, för att säkerställa efterlevnad av internationell humanitär rätt och 
människorättslagstiftning under de olika stadierna i ett AI-baserat vapens livscykel och 
kunna enas om konkreta rekommendationer för förtydligande, behandling och 
utveckling av olika aspekter av den normativa ramen för ny teknik på området för 
dödliga autonoma vapensystem.

16. Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen måste sträva efter att uppnå 
strategisk motståndskraft så att den aldrig mer står oförberedd i kristider, och 
understryker att detta är av avgörande betydelse i synnerhet när artificiell intelligens och 
dess militära tillämpningar berörs. Parlamentet betonar att leveranskedjor för militära 
AI-system som kan leda till tekniskt beroende bör kalibreras om, och sådana beroenden 
bör fasas ut. Parlamentet efterlyser större investeringar i europeisk AI för 
försvarsändamål och i den kritiska infrastruktur som utgör dess grund.

17. Europaparlamentet erkänner att den moderna kapprustningen mellan större militära 
nationer i samband med utvecklingen av dödliga autonoma vapensystem håller på att 
springa förbi det arbete som görs för att försöka få till stånd gemensamma regler och 
rättsliga ramar med effektiv allmängiltig tillämpning och efterlevnad, eftersom 
informationen om utvecklingen och utplaceringen av dessa system är hemligstämplad 
och varje nation har ett inneboende intresse av att skapa de snabbaste och mest effektiva 
offensiva kapaciteterna, oberoende av vilka rättsliga ramar eller principer som gäller 
just nu eller i framtiden.

18. Europaparlamentet anser att det är avgörande för den globala säkerheten att ha en 
effektiv mekanism för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om icke-spridning 
av dödliga autonoma vapensystem och all framtida offensiv AI-baserad teknik.
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