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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) i dagligdagen og på 
arbejdspladsen er stigende;

B. der henviser til, at AI giver økonomiske og samfundsmæssige fordele og samtidig skaber 
en række udfordringer;

C. der henviser til, at AI-løsninger og robotteknologi forventes at få stor indflydelse på 
arbejdsmarkedet1 og øge behovet for specialiseret arbejdskraft;2

1. fremhæver behovet for at foretage en grundig vurdering af virkningerne eller 
implikationerne af AI-anvendelsesmuligheder i virksomheder og i den offentlige 
forvaltning i forbindelse med arbejdstagere, arbejdspladser og arbejdsgange; anser det for 
et ufravigeligt led i denne vurdering, at arbejdstagerne og deres repræsentanter høres og 
modtager tilstrækkelige oplysninger, inden AI-anvendelsesmåder tages i brug;

2. påpeger, at AI-løsninger har potentiale til at forbedre arbejdsvilkår og livskvalitet, men at 
de også kan føre til uforholdsmæssig og ulovlig overvågning af arbejdstagere, 
forskelsbehandling på grund af tendentiøse algoritmer, herunder kønsstereotype 
algoritmer3, og at de kan undergrave menneskers værdighed og autonomi;

3. mener, at det bør være obligatorisk for brugere og forbrugere at modtage alle relevante 
oplysninger om de etiske aspekter af AI-anvendelsesformer, således at de kan træffe 
kvalificerede beslutninger;

4. understreger, at det er nødvendigt at sikre, at produktivitetsstigninger som følge af 
udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens og robotteknologi ikke kun kommer 
virksomhedsejere og -aktionærer til gode, navnlig når sådanne gevinster sker på 
bekostning af arbejdspladser, men også kommer samfundet som helhed til gode;

5. opfordrer til anlæggelse af forsigtighedsprincippet i forbindelse med nye teknologier 
baseret på kunstig intelligens; understreger, at mennesker altid skal have kontrol med AI, 
og at AI-beslutninger skal være omstødelige; 

6. opfordrer til, at der indføres retlige rammer for de etiske aspekter af AI-anvendelser på 
arbejdspladsen, navnlig med hensyn til arbejdstagernes rettigheder og arbejdsvilkår.

1 STOA, "The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives", marts 2020.
2 Europa-Parlamentet "Encouraging STEM Studies for the labour market", marts 2015.
3 Europa-Parlamentet "Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality", april 2020.


