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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at anvendelsen af kunstig intelligens (AI), robotteknologi og relaterede 
teknologier i dagligdagen og på arbejdspladsen er i konstant stigning, hvilket indebærer 
gennemgribende forandringer af de nuværende samfundsøkonomiske strukturer; der 
henviser til, at AI bør være til gavn for borgerne og samfundet ved at forbedre 
livskvaliteten, skabe nye jobmuligheder og forbedre EU's konkurrenceevne; der 
henviser til, at AI er en vigtig del af den digitale økonomi og har potentiale til at 
fremme velstanden og lette overgangen til en bæredygtig økonomi, hvis den udnyttes 
godt;

B. der henviser til, at betegnelsen AI anvendes om systemer, der udviser intelligent adfærd 
ved at analysere deres omgivelser og handle – med en vis grad af autonomi – for at opnå 
specifikke mål; der henviser til, at AI-baserede systemer kan være rent 
softwarebaserede og agere i den virtuelle verden (f.eks. i form af taleassistenter, 
billedanalyseprogrammer, søgemaskiner, tale- og ansigtsgenkendelsessystemer), eller 
kan være indlejret i hardwareudstyr (f.eks. i form af avancerede robotter, autonome 
biler, droner eller applikationer til tingenes internet)1;

C. der henviser til, at AI er en strategisk prioritet, hvis fulde potentiale kun kan udnyttes, 
hvis brugere og forbrugere er klar over de potentielle fordele og udfordringer, den 
indebærer; der henviser til, at såvel virksomheder som arbejdstagerne og deres 
repræsentanter ofte hverken har kendskab til AI-applikationer eller til deres 
underliggende funktioner og data; der henviser til, at der findes AI-applikationer, som er 
i strid med eksisterende bestemmelser, bl.a. om databeskyttelse;

D. der henviser til, at AI potentielt rummer økonomiske og samfundsmæssige fordele og 
muligheder for både virksomheder og arbejdstagere, samtidig med at det skaber en 
række etiske, juridiske og beskæftigelsesmæssige udfordringer; der henviser til, at 
anvendelsen af AI på arbejdspladsen kan bidrage til inkluderende arbejdsmarkeder og 
indvirke på sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen, samtidig med at det også kan 
anvendes til at overvåge, evaluere, forudsige og guide arbejdstagernes præstationer med 
direkte og indirekte konsekvenser for deres karriere; der mener, at AI bør have en 
positiv indvirkning på arbejdsvilkårene og være styret af respekt for 
menneskerettighederne og Unionens grundlæggende rettigheder og værdier; der 
påpeger, at AI bør være menneskecentreret, styrke folks trivsel og velfærdssamfundet 
og bidrage til en retfærdig og retfærdig omstilling;

E. der henviser til, at AI har en markant indvirkning på arbejdsmarkedet2; der henviser til, 
at det potentielt kan erstatte arbejdstagere, der udfører repetitivt arbejde, fremme 
arbejdssystemer, hvor menneske og maskine arbejder sammen, øge konkurrenceevnen 
og den økonomiske fremgang og skabe nye jobmuligheder for kvalificerede 
arbejdstagere; der henviser til, at beskæftigelseslandskabet udvikler sig hurtigt, således 

1 Kommissionens meddelelse om kunstig intelligens for Europa (COM(2018)0237).
2  STOA, “The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives", marts 2020.
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at omkring 65 % af nutidens børn forventes at komme til at arbejde inden for helt nye 
jobtyper, og at der er behov for omskoling og opkvalificering af arbejdstagerne, navnlig 
med hensyn til digitale færdigheder, for at sikre, at ingen lades i stikken, og at der er et 
tilstrækkeligt udbud af specialiseret arbejdskraft3;

F. der henviser til, at ca. 43 % af EU's voksne arbejdstagere ifølge Cedefop har prøvet nye 
teknologier på arbejdspladsen; der henviser til, at omkring syv ud af ti EU-arbejdstagere 
har brug for i det mindste moderate digitale færdigheder for at kunne udføre deres 
arbejde4; der henviser til, at omkring en fjerdedel af EU's borgere ingen eller kun få 
digitale færdigheder har; der henviser til, at den digitale kløft har specifikke 
socioøkonomiske, kønsrelaterede, geografiske og tilgængelighedsrelaterede aspekter, 
som skal adresseres; der henviser til, at 42 % af arbejdstagerne i virksomheder, som 
anvender AI i deres arbejdsprocesser, mener, at sådanne aktiviteter fører til etiske 
problemstillinger, som skal løses; der henviser til, at 28 % af arbejdsgiverne mener, at 
anvendelsen af AI ikke har udviklet sig fuldt ud på grund af manglende etiske regler på 
dette område5;

G. der henviser til, at covid-19-pandemien har understreget betydningen af digitale 
løsninger, herunder telearbejde, samt de tekniske og sociale konsekvenser heraf; der 
henviser til, at der ikke findes fælles bestemmelser på EU-plan om anvendelsen af AI på 
arbejdspladsen, hvilket kan føre til markedsforvridninger og konkurrencemæssige 
ulemper; der finder, at AI bør underlægges passende lovgivningsmæssige rammer;

H. der henviser til, at OECD har udarbejdet henstillinger om AI6;

I. der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Union tilskynder til fremme af en etisk og 
menneskecentreret tilgang til AI7;

J. der henviser til, at arbejdsmarkedets parter på EU-plan har indgået en rammeaftale om 
digitalisering, som bl.a. indeholder et kapitel om kunstig intelligens og sikring af 
princippet om, at mennesket skal være i kontrol8;

K. der henviser til, at visse medlemsstater allerede har oprettet særlige organer til at 
overvåge og vurdere AI's indflydelse på arbejdspladsen;

L. der påpeger, at bestræbelserne på at imødegå kønsrelaterede skævheder og uligheder i 
den digitale sektor er utilstrækkelige; der henviser til, at der fortsat er kønsforskelle på 
tværs af alle digitale teknologiområder og navnlig inden for AI, hvorved den 
mandsorienterede udvikling i den digitale sektor vil være cementeret inden for en 
overskuelig fremtid;

1. fremhæver behovet for at foretage en grundig vurdering af de muligheder og 
udfordringer, der er forbundet med AI-applikationer i private og offentlige 

3 Europa-Parlamentet, "Encouraging STEM Studies for the labour market", marts 2015.
4 CEDEFOP, “European Skills and Jobs survey”
5 Capgemini Research Institute, “Why addressing ethical questions in AI will benefit organisations”, juli 2019.
6 OECD, “Recommendation of the Council on Artificial Intelligence”, 2019, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
7 Rådet for Den Europæiske Union: "Rådets konklusioner om Europas digitale fremtid i støbeskeen", juni 2020.
8  European Social Partners Framework Agreement on Digitalisation, juni 2020.
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virksomheder og i den offentlige forvaltning i relation til jobs og arbejdstagere, 
herunder deres indvirkning på balancen mellem arbejde og privatliv, arbejdets 
tilrettelæggelse og arbejdsgange; anser det for absolut nødvendigt, at 
arbejdsmarkedsdialogen ikke tilsidesættes, og at arbejdstagerne og deres repræsentanter 
høres og modtager tilstrækkelig information fra begyndelsen af beslutningsprocessen; 
understreger vigtigheden af, at indførelsen af AI er gennemsigtig, og at AI-systemer på 
arbejdspladsen respekterer privatlivets fred og arbejdstagernes værdighed;

2. mener, at der bør foretages en omfattende risikovurdering inden udviklingen, 
indførelsen og iværksættelsen af AI-systemer med henblik på at evaluere indvirkningen 
heraf på de grundlæggende rettigheder og arbejdsvilkår, herunder med hensyn til 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, samt de sociale konsekvenser heraf; mener, at 
vurderingerne bør omfatte risici vedrørende menneskelig beslutningstagning og social 
forskelsbehandling og en evaluering af de beskæftigelsesmæssige risici, der kan opstå;

3. påpeger, at AI-løsninger har potentialet til at forbedre arbejdsvilkårene og 
livskvaliteten, herunder i form af en bedre balance mellem arbejde og privatliv og bedre 
tilgængelighed for personer med handicap, at forudsige udviklingen på arbejdsmarkedet 
og forbedre forvaltningen af de menneskelige ressourcer ved at modvirke menneskelig 
bias, men at de samtidig kan give anledning til bekymring med hensyn til privatlivets 
fred og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen som f.eks. retten til at logge af, og føre 
til en uforholdsmæssig og ulovlig overvågning af arbejdstagere, der krænker deres 
værdighed og privatlivets fred, samt forskelsbehandling, herunder i 
ansættelsesprocedurer, på grund af algoritmer med indbygget bias, herunder med 
hensyn til køn, race og etnicitet9, og algoritmer, der er til skade for sårbare grupper; er 
endvidere bekymret over, at AI kan undergrave arbejdstagernes frihed og autonomi og 
bidrage til psykiske sundhedsproblemer såsom udbrændthed, teknostress, psykisk 
overbelastning og træthed; understreger, at AI-løsninger på arbejdspladsen skal være 
gennemsigtige, rimelige og undgå eventuelle negative konsekvenser for arbejdstagerne;

4. understreger, at de kompetente myndigheder bør have adgang til alle oplysninger om de 
data, der anvendes til uddannelse, statistiske modeller og teoretiske principper 
vedrørende AI‑løsninger samt den empiriske gyldighed af deres resultater;

5. mener, at AI kan bidrage til en bedre udnyttelse af handicappedes færdigheder og 
kompetencer, og at anvendelsen af AI på arbejdspladsen kan bidrage til inkluderende 
arbejdsmarkeder og højere beskæftigelsesfrekvenser for personer med handicap;

6.  understreger, at de nye teknologiske muligheder såsom AI og vurderingen af 
arbejdseffektiviteten ikke må føre til ulige, teknologisk forstærkede kapaciteter og til en 
dehumaniseret digital fremtid; understreger, at innovationsetikken skal følge en 
humanistisk tilgang;

7. mener, at det bør være obligatorisk, at brugerne, herunder arbejdstagerne, og 
forbrugerne informeres, når et system benytter AI, navnlig med hensyn til 
personaliserede produkter eller tjenesteydelser, og modtager relevant information i en 
let forståelig og tilgængelig form om alle de etiske aspekter af de AI-applikationer, der 

9 Europa-Parlamentet: "Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality", april 2020.
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er relevante for dem, så de kan træffe informerede valg; understreger betydningen af at 
forstå, hvordan algoritmer behandler og vurderer data ,og hvordan dette kan begrænses 
eller standses; fremhæver behovet for kompetenceudvikling gennem uddannelse og 
information af arbejdstagere og deres repræsentanter med hensyn til AI på 
arbejdspladsen for bedre at forstå konsekvenserne af AI-løsninger;

8. understreger, at ansøgere og arbejdstagere i forbindelse med ansættelsesprocedurer og 
andre HR-beslutninger, hvor der anvendes AI, skal informeres skriftligt herom, 
herunder om, hvordan der i givet fald kan anmodes om, at et menneske gennemgår 
sagen med henblik på at omgøre en automatisk afgørelse;

9. understreger, at det er nødvendigt at sikre, at produktivitetsgevinster som følge af 
udviklingen og anvendelsen af AI og robotteknologi ikke kun kommer 
virksomhedsejere og aktionærer til gode, men også gavner virksomheder og ansatte via 
en forbedring af arbejds- og beskæftigelsesforhold, herunder med hensyn til løn, 
økonomisk vækst og udvikling, og endvidere er til fordel for samfundet som helhed, 
navnlig når sådanne gevinster opnås på bekostning af arbejdspladser; opfordrer 
medlemsstaterne til nøje at undersøge den potentielle indvirkning af AI på 
arbejdsmarkedet og de sociale sikringsordninger og til at udvikle strategier til sikring af 
langsigtet stabilitet ved at reformere skatter og bidrag samt andre foranstaltninger i 
tilfælde af, at staten får færre indtægter;

10. understreger betydningen af virksomheders investeringer i formel og uformel 
uddannelse samt livslang læring for at sikre en retfærdig omstilling til den digitale 
økonomi; fremhæver i denne forbindelse, at de virksomheder, der anvender AI, har 
ansvaret for at sikre passende omskoling og opkvalificering af alle berørte ansatte, 
således at de kan lære at anvende digitale værktøjer og arbejde med cobotter og andre 
nye teknologier og dermed tilpasse sig arbejdsmarkedets skiftende behov og forblive i 
beskæftigelse;

11. opfordrer til at anvende forsigtighedsprincippet i forbindelse med nye teknologier 
baseret på AI; understreger, at mennesker altid skal have kontrol over maskiner og AI, 
og at AI‑beslutninger skal kunne stilles til ansvar, anfægtes og i relevant omfang 
omgøres; understreger, at sikkerhedsstandarderne for AI skal respekteres, og 
fremhæver, at regelmæssige tilsyn og kontroller i denne henseende er vigtige for at 
forhindre fejlagtigt AI-output; understreger, at spørgsmålet om erstatningsansvar i 
forbindelse med brugen af AI skal defineres klart, både i tilfælde af arbejdsulykker og 
skade, som påføres tredjemand;

12. understreger, at AI skal være menneskecentreret, gennemsigtigt og sikkert og skal 
overholde de grundlæggende rettigheder og gældende love og bestemmelser, herunder 
den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), i hele systemets livscyklus, 
navnlig når det anvendes på arbejdspladsen; opfordrer til, at der udvikles et robust 
certificeringssystem baseret på prøvningsprocedurer og forsigtighedsprincippet, som vil 
gøre det muligt for virksomheder at påvise, at deres AI-produkter overholder de 
grundlæggende rettigheder og EU-standarder;

13. minder om, at EU's gældende regler på det beskæftigelsesmæssige og sociale område 
finder fuld anvendelse på AI, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
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sikre behørig håndhævelse og til at afhjælpe eventuelle lovgivningsmæssige mangler; 
bemærker, at EU kan blive en global leder med hensyn til at fremme en socialt ansvarlig 
brug af AI;

14. understreger betydningen af en fælles europæisk tilgang til de etiske aspekter af AI; 
understreger, at enhver lovgivningsmæssig ramme i denne henseende skal være 
tilstrækkelig og baseret på en omfattende konsekvensanalyse, så man undgår at hæmme 
fremtidig innovation og jobskabelse; opfordrer i denne forbindelse til et europæisk 
regelsæt vedrørende de etiske aspekter af AI, som er forholdsmæssig og har særlig 
fokus på arbejdsmarkedet, herunder arbejdstagernes rettigheder og arbejdsvilkår; mener, 
at der bør lægges særlig vægt på nye former for arbejde, såsom gig- og 
platformsarbejde, der er resultatet af anvendelsen af nye teknologier i denne 
forbindelse; mener, at en lovgivningsmæssig ramme, der har til formål at regulere 
vilkårene for telearbejde i hele Unionen og sikre anstændige arbejds- og 
ansættelsesvilkår i den digitale økonomi, ligeledes skal tage højde for virkningen af AI; 
opfordrer Kommissionen til at høre arbejdsmarkedets parter, AI-udviklere, forskere og 
andre interessenter i denne henseende;

15. understreger, at AI og enhver hermed relateret lovgivning på ingen måde må påvirke 
udøvelsen af de grundlæggende rettigheder, der anerkendes i medlemsstaterne og på 
EU-plan, herunder retten eller friheden til at strejke eller gribe til andre aktioner, der er 
omfattet af de specifikke arbejdsmarkedsordninger i medlemsstaterne i 
overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis, eller påvirke retten til at 
forhandle, indgå og håndhæve kollektive overenskomster eller til at tage kollektive 
skridt i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis;

16. understreger, at der skal lægges særlig vægt på data indsamlet på arbejdspladsen ved 
hjælp af AI, navnlig hvis de anvendes i forbindelse med HR-beslutninger; opfordrer 
arbejdsmarkedsparter på virksomhedsplan til i fællesskab at analysere og overvåge 
anvendelsen af AI; opfordrer Kommissionen og arbejdsmarkedets parter til at analysere 
behovet for særlige bestemmelser om databeskyttelse på arbejdspladsen i forbindelse 
med AI; understreger, at arbejdstagerne er ejere af deres egne data, også efter et 
ansættelsesforholds ophør;

17. understreger, at den nye dagsordenen for færdigheder i Europa skal imødegå 
udfordringerne med hensyn til tilpasning til og erhvervelse af kvalifikationer og viden i 
lyset af den økologiske og digitale overgang, herunder de etiske aspekter af AI; 
understreger, at det er nødvendigt at gøre de etiske aspekter af AI til en integreret del af 
pensum i alle uddannelser for udviklere og personer, der arbejder med AI; minder om, 
at udviklere, programmører, beslutningstagere og virksomheder, der beskæftiger sig 
med AI, skal være bevidste om deres etiske ansvar; mener, at det ligeledes er vigtigt at 
sikre, at slutbrugerne og forbrugerne modtager omfattende information, og at der 
regelmæssigt udveksles information mellem alle relevante interessenter i denne 
henseende;

18. minder om betydningen af uddannelse og vedvarende læring for at udvikle de 
kvalifikationer, der er nødvendige i den digitale tidsalder, og for at imødegå digital 
udstødelse; opfordrer medlemsstaterne til at investere i velfungerende og inkluderende 
systemer af høj kvalitet for almen og erhvervsrettet uddannelse og livslang læring samt 
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politikker for omskoling og opkvalificering for arbejdstagere i sektorer, der potentielt 
kan rammes hårdt af AI; fremhæver behovet for at sikre den nuværende og fremtidige 
arbejdsstyrke de nødvendige læse-, skrive- og regnefærdigheder samt digitale 
færdigheder og kompetencer inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed 
og matematik (STEM) og tværgående bløde færdigheder såsom kritisk tænkning, 
kreativitet og iværksætterånd; understreger, at der bør lægges særlig vægt på at inddrage 
dårligt stillede grupper i denne henseende;

19. understreger, at AI ikke må styrke kønsrelaterede uligheder og stereotyper ved at gøre 
en analog bias og fordomsfuldhed til en digital ditto ved hjælp af algoritmer;

20. understreger behovet for at sikre, at personer med forskellig baggrund, herunder 
kvinder, unge, farvede og personer med handicap, inkluderes i udviklingen, indførelsen 
og anvendelsen af AI; understreger, at AI-baseret teknologi på arbejdspladsen skal være 
tilgængelig for alle og bygge på princippet om design for alle;

21. påpeger, at adgang til AI-løsninger er tæt forbundet med adgang til 
højhastighedsinternet, og at bredbåndsdækningen derfor bør være en prioritet for at 
undgå forskelsbehandling og ulige adgang til disse teknologier;

22. bemærker, at mulighederne for AI-løsninger er afhængige af big data, idet der er behov 
for en kritisk mængde data til at træne algoritmer og forfine deres resultater; bifalder i 
den forbindelse Kommissionens forslag om, at der oprettes et fælles dataområde i EU for 
at styrke dataudveksling og støtte forskning med fuld respekt for EU's 
databeskyttelsesregler.
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