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FÖRSLAG

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

A. Artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik (AI) tillämpas alltmer i 
vardagslivet och på arbetsplatsen, något som i betydande grad förändrar de nuvarande 
socioekonomiska strukturerna. AI bör gagna medborgarna och samhället genom att 
förbättra livskvaliteten, skapa nya sysselsättningsmöjligheter och förbättra unionens 
konkurrenskraft. AI är en viktig del av den digitala ekonomin och har potential att 
främja välstånd och underlätta omställningen till en hållbar ekonomi, om den utnyttjas 
väl.

B. AI avser system som uppvisar intelligent beteende genom att analysera sin miljö och 
vidta åtgärder – med viss grad av självständighet – för att uppnå särskilda mål. 
AI-baserade system kan vara helt programvarubaserade och fungera i den virtuella 
världen (till exempel i form av röstassistenter, bildanalysprogram, sökmotorer, tal- och 
ansiktsigenkänningssystem), eller inbäddas i hårdvaruenheter (till exempel i form av 
avancerade robotar, självkörande bilar, drönare eller applikationer för sakernas 
internet)1.

C. AI utgör en strategisk prioritering med tanke på att dess fulla potential endast kan 
utnyttjas om användarna och konsumenterna är medvetna om de potentiella fördelar och 
utmaningar som den medför. Såväl företagen som arbetstagarna och deras företrädare är 
i många fall inte medvetna om vare sig förekomsten av AI-tillämpningar eller deras 
underliggande funktioner och data. Det finns AI-tillämpningar som är i strid med 
gällande bestämmelser, t.ex. dataskyddsbestämmelser.

D. AI kan potentiellt erbjuda ekonomiska och samhälleliga fördelar samt nya möjligheter 
för företag och arbetstagare, men ger samtidigt upphov till en rad utmaningar av etisk, 
rättslig och sysselsättningsrelaterad karaktär. Tillämpning av AI på arbetsplatsen kan 
bidra till inkluderande arbetsmarknader och påverka hälsan och säkerheten på 
arbetsplatsen, samtidigt som den även kan användas för att övervaka, utvärdera, 
förutsäga och styra arbetstagarnas insatser, med såväl direkta som indirekta följder för 
deras karriärer. AI bör ha en positiv inverkan på arbetsvillkoren och vägledas av 
respekten för de mänskliga rättigheterna samt unionens grundläggande rättigheter och 
värden. AI bör vara människocentrerat, öka människors och samhällets välbefinnande 
och bidra till en balanserad och rättvis omställning.

E. AI får markanta effekter på arbetsmarknaden2. Den kan potentiellt sett ersätta 
arbetstagare som utför repetitivt arbete, underlätta arbetsstrukturer där människa och 
maskin samarbetar, öka konkurrenskraften och välståndet och skapa nya 
sysselsättningsmöjligheter för kvalificerade arbetstagare. Sysselsättningsläget utvecklas 
snabbt och enligt beräkningarna förväntas 65 procent av dagens barn att arbeta med helt 
nya typer av arbetsuppgifter. Omskolning och kompetenshöjning för arbetstagare, 
särskilt när det gäller digitala färdigheter, behövs för att se till att ingen hamnar på 

1 Kommissionens meddelande Artificiell intelligens för Europa (COM(2018)0237).
2 Stoa, The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives, mars 2020.
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efterkälken och att det finns tillräckligt med specialiserad arbetskraft3.

F. Enligt Cedefop har omkring 43 procent av vuxna anställda inom unionen erfarenheter 
av ny teknik på arbetsplatsen. Omkring sju av tio arbetstagare i unionen måste ha 
åtminstone förhållandevis bra digitala färdigheter för att kunna utföra sitt arbete4. I 
genomsnitt har omkring en fjärdedel av unionsmedborgarna inga eller begränsade 
digitala färdigheter. Till den digitala klyftan hör specifika aspekter med avseende på 
socioekonomi, kön, ålder, geografisk belägenhet och tillgänglighet, vilka alla måste 
hanteras. 42 procent av arbetstagarna i företag som använder AI i sina affärsprocesser 
anser att sådan verksamhet ger upphov till etiska frågor som måste åtgärdas. 28 procent 
av arbetsgivarna anser att tillämpningen av AI inte har utvecklats fullt ut på grund av att 
det saknas etiska regler på detta område5.

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

H. OECD har utarbetat rekommendationer om AI6.

I. Europeiska unionens råd uppmanar till främjande av en etisk och människocentrerad 
strategi för AI-politiken7.

J. Arbetsmarknadens parter på unionsnivå har ingått ett ramavtal om digitalisering vilket 
bland annat innehåller ett kapitel om artificiell intelligens och säkerställande av 
principen om att människan ska ha kontrollen8.

K. Vissa medlemsstater har redan inrättat särskilda organ för att övervaka och bedöma 
inverkan av AI på arbetsplatsen.

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

1. Europaparlamentet betonar behovet av att grundligt bedöma vilka möjligheter och 
utmaningar som AI-tillämpningar i privata och offentliga företag samt offentlig 
förvaltning kan få för arbetstillfällen och arbetstagare, inbegripet deras inverkan på 
balansen mellan arbete och privatliv, organisationen av arbetet och arbetsflöden. 
Parlamentet anser att det är absolut nödvändigt att den sociala dialogen inte kringgås 
och att arbetstagarna och deras företrädare rådfrågas och får tillräcklig information 

3 Europaparlamentet, Encouraging STEM studies for the labour market, mars 2015.
4 Cedefop, kompetens- och jobböversikten European Skills and Jobs Survey.
5 Capgemini Research Institute, Why addressing ethical questions in AI will benefit 
organisations, juli 2019.
6 OECD (2019), Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449.
7 Europeiska unionens råd, Rådets slutsatser om att forma Europas digitala framtid, juni 2020.
8 De europeiska arbetsmarknadsparternas ramavtal om digitalisering, juni 2020.
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redan i början av beslutsprocessen. Parlamentet understryker att införandet av AI måste 
ske på ett öppet sätt och att AI-system på arbetsplatsen måste respektera arbetstagarnas 
integritet och värdighet.

2. Europaparlamentet påpekar att en omfattande riskbedömning bör föregå utveckling, 
införande och genomförande av AI-system, 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. Bedömningarna bör omfatta risker i 
samband med mänskligt beslutsfattande och social diskriminering samt utvärdering av 
risker i arbetet.

3. Europaparlamentet påpekar att AI-lösningarna har potential att förbättra arbetsvillkor 
och livskvalitet, inbegripet bättre balans mellan arbete och privatliv och bättre 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, att förutspå utvecklingen på 
arbetsmarknaden och stödja personaladministrationer när det gäller att förebygga 
mänsklig partiskhet, men att de också kan ge upphov till problem när det gäller såväl 
integritet som hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, i fråga om exempelvis rätten att vara 
nedkopplad, och leda till oproportionerlig och olaglig övervakning och kontroll av 
arbetstagare, som kränker deras värdighet och integritet, samt diskriminerande 
behandling, inbegripet rekryteringsprocesser, på grund av algoritmisk snedvridning, 
bland annat könsdiskriminerande algoritmer eller algoritmer som medför etnisk 
diskriminering på grund av ras9 och algoritmer som får negativa konsekvenser för 
sårbara grupper. Parlamentet är även oroat över att AI kan undergräva individens frihet 
och oberoende och bidra till psykiska hälsoproblem för arbetstagare, såsom utbrändhet, 
teknikstress, psykisk överbelastning och utmattning. Parlamentet betonar att AI-
lösningar på arbetsplatsen måste vara transparenta, rättvisa och undvika negativa 
konsekvenser för arbetstagarna.

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

5. Europaparlamentet anser att AI kan hjälpa till att bättre utnyttja kunskaper och 
färdigheter hos personer med funktionsnedsättning och att tillämpningen av AI på 
arbetsplatsen kan bidra till inkluderande arbetsmarknader och högre sysselsättningsgrad 
för personer med funktionsnedsättning.

6. Europaparlamentet betonar att nya tekniska möjligheter, såsom AI, och uppskattningen 
av arbetets effektivitet inte får leda till ojämlik teknikförstärkt kapacitet och en 
avhumaniserad digital framtid. Parlamentet understryker att etiken i samband med 
innovationer måste utgå från ett humanistisk synsätt.

7. Europaparlamentet anser att det bör vara obligatoriskt för användare, inbegripet 
arbetstagare, och konsumenter att bli informerade om när ett system använder AI, 
särskilt när det gäller individanpassade produkter eller tjänster, och att få meningsfull 
information, i lättbegriplig och lättillgänglig form, om alla etiska aspekter av AI-
tillämpningar som är relevanta för dem, så att de kan fatta välgrundade beslut. 

9 Europaparlamentet, 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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Parlamentet betonar vikten av att förstå hur algoritmer behandlar och värderar data och 
hur detta kan begränsas eller stoppas. Parlamentet betonar behovet av 
kompetensutveckling genom utbildning för arbetstagarna och deras företrädare när det 
gäller AI på arbetsplatsen för att bättre förstå konsekvenserna av AI-lösningar.

8. Europaparlamentet betonar att sökande och arbetstagare i vederbörlig ordning måste 
informeras skriftligen om huruvida AI används i samband med rekryteringsförfaranden 
och andra beslut om personalresurser, och om hur i detta fall en mänsklig granskning 
kan begäras för att få ett automatiserat beslut återkallat.

9. Europaparlamentet betonar behovet av att se till att produktivitetsvinster som beror på 
utveckling och användning av AI och robotteknik inte bara ska gynna företags- och 
aktieägare, utan även gagna företagen och arbetskraften genom bättre arbets- och 
anställningsvillkor, inbegripet löner, ekonomisk tillväxt och utveckling och tjäna 
samhället i stort, särskilt när sådana vinster sker på bekostnad av arbetstillfällen. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att grundligt undersöka AI:s potentiella 
inverkan på arbetsmarknaden och de sociala trygghetssystemen och att utveckla 
strategier för hur man kan säkerställa långsiktig hållbarhet genom att reformera skatter 
och sociala avgifter samt vidta andra åtgärder i händelse av lägre offentliga inkomster.

10. Europaparlamentet understryker vikten av företagens investeringar i formell och 
informell utbildning samt livslångt lärande för att stödja den rättvisa omställningen till 
den digitala ekonomin. Parlamentet betonar i detta sammanhang att företag som 
använder AI har ansvar för att tillhandahålla alla berörda anställda lämplig omskolning 
och kompetensutveckling så att de kan lära sig att använda digitala verktyg och lära sig 
sätt att arbeta med kollaborativa robotar och annan ny teknik och därmed anpassa sig till 
arbetsmarknadens föränderliga behov och behålla sin anställning.

11. Europaparlamentet yrkar på att försiktighetsprincipen ska tillämpas för ny teknik som 
bygger på AI. Parlamentet betonar den grundläggande principen att maskiner och AI 
alltid måste kontrolleras av människor och att beslut som fattas inom ramen för AI 
måste vara ansvarsfulla, kunna ifrågasättas och vara reversibla, där 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.

12. Europaparlamentet understryker att AI måste vara människocentrerad, transparent, 
trygg och säker och förenlig med alla de grundläggande rättigheterna och tillämpliga 
lagar och andra författningar, inbegripet den allmänna dataskyddsförordningen, under 
systemets hela livscykel, särskilt när systemet tas i bruk på arbetsplatsen. Parlamentet 
begär att det utvecklas ett stabilt certifieringssystem som är baserat på testförfaranden 
och styrt av försiktighetsprincipen, vilket skulle göra det möjligt för företag att visa att 
deras AI-produkter är förenliga med de grundläggande rättigheterna och unionens 
standarder.

13. Europaparlamentet erinrar om att unionens regelverk för sysselsättning och social 
trygghet är fullt tillämpligt för AI och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
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se till att regelverket tillämpas korrekt och att eventuella luckor i lagstiftningen 
åtgärdas. Parlamentet konstaterar att unionen kan bli världsledande när det gäller att 
främja en socialt ansvarsfull användning av AI.

14. Europaparlamentet betonar vikten av en gemensam europeisk strategi när det gäller de 
etiska aspekterna av AI. Parlamentet understryker att alla regelverk i detta avseende 
måste vara adekvata och utgå från en heltäckande konsekvensbedömning för att undvika 
att hämma framtida innovation och skapande av arbetstillfällen. Parlamentet efterlyser i 
detta sammanhang ett europeiskt regelverk för de etiska aspekterna av AI som är 
proportionerligt och särskilt inriktat på arbetslivet, inbegripet arbetstagarnas rättigheter 
och arbetsvillkor. Parlamentet anser att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt nya 
arbetsformer, såsom gigarbete och plattformsarbete, till följd av tillämpningen av ny 
teknik i detta sammanhang. Parlamentet anser att en rättslig ram som syftar till att 
reglera förhållandena för distansarbete i hela unionen och säkerställa anständiga 
arbetsförhållanden och anställningsvillkor i den digitala ekonomin också måste beakta 
effekterna av AI. Kommissionen uppmanas att samråda med arbetsmarknadens parter, 
utvecklare av AI, forskare och andra aktörer i detta avseende.

15. Europaparlamentet understryker att AI och relaterad lagstiftning inte på något sätt får 
påverka utövandet av de grundläggande rättigheter som erkänns i medlemsstaterna och 
på unionsnivå, inklusive rätten att strejka eller att vidta andra åtgärder som omfattas av 
de särskilda systemen för arbetsmarknadsrelationer i medlemsstaterna, i enlighet med 
nationell rätt och/eller praxis, eller påverka rätten att förhandla om, ingå och verkställa 
kollektivavtal eller att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med nationell rätt och/eller 
praxis.

16. Europaparlamentet 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 uppmanar arbetsmarknadens parter på företagsnivå att 
tillsammans analysera och övervaka införandet av AI. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och arbetsmarknadens parter att analysera behovet av särskilda 
bestämmelser om skydd av personuppgifter på arbetsplatsen inom ramen för AI. 
Parlamentet betonar att arbetstagarna är ägare till sina uppgifter, även efter det att 
anställningsförhållandet har upphört.

17. Europaparlamentet anser att man i den nya kompetensagendan för Europa måste hantera 
utmaningarna när det gäller att anpassa och förvärva kvalifikationer och kunskaper, med 
tanke på den gröna och digitala omställningen, inbegripet etiska aspekter på AI. 
Parlamentet understryker behovet av att göra etiska aspekter på AI och utveckling av 
färdigheter för etiska ändamål till en integrerad del av alla läro- och utbildningsplaner 
för utvecklare och personer som arbetar med AI. Parlamentet påminner om att 
utvecklare, programmerare, beslutsfattare och företag som använder sig av AI måste 
vara medvetna om sitt etiska ansvar. Parlamentet anser att det också är viktigt att se till 
att slutanvändare och konsumenter får fullständig information och att det sker 
regelbundna utbyten mellan alla berörda parter i detta avseende.

18. 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, 



PE648.298v02-00 8/10 AD\1210427SV.docx

SV

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 behovet av att förse dagens och 
framtidens arbetskraft med 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 understryker att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt 
att inkludera missgynnade grupper i detta avseende.

19. Europaparlamentet understryker att AI inte får förstärka jämställdhetsbrister och 
stereotyper genom att via algoritmer omvandla analoga snedvridningar och fördomar till 
digitala fördomar.

20. Europaparlamentet betonar behovet av att se till att människor med olika bakgrund, 
däribland kvinnor, unga, färgade personer och personer med funktionsnedsättning, 
omfattas av åtgärder för utveckling, införande och användning av AI. Parlamentet 
erinrar om att AI-baserad teknik på arbetsplatsen måste vara tillgänglig för alla, på 
grundval av principen om utformning anpassad till alla.

21. Europaparlamentet påpekar att tillgången till AI-lösningar hör nära samman med 
tillgången till höghastighetsinternet och därför bör bredbandstäckning prioriteras för att 
undvika diskriminering och ojämlik tillgång till denna teknik.

22. Europaparlamentet noterar att möjligheterna med AI-lösningar bygger på stordata, med 
ett behov av en kritisk massa av data för att träna algoritmer och förfina resultaten. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende kommissionens förslag att inrätta ett 
gemensamt dataområde i unionen för att stärka utbytet av uppgifter och stödja 
forskning, med full respekt för europeiska dataskyddsbestämmelser.
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