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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 (AI) tillämpas alltmer i vardagslivet och på arbetsplatsen.

B. AI erbjuder ekonomiska och samhälleliga fördelar, men ger samtidigt upphov till en rad 
utmaningar.

C. AI-lösningar och robotteknik förväntas få stora effekter på arbetsmarknaden1 och öka 
behovet av specialiserad arbetskraft.2

1. Europaparlamentet betonar behovet av att grundligt bedöma vilka effekter och 
konsekvenser som AI-tillämpningar i företag och offentlig förvaltning kan få för 
arbetstagare, arbetstillfällen och arbetsflöden. Parlamentet anser det som ett absolut 
nödvändigt led i denna bedömning att arbetstagarna och deras företrädare rådfrågas och 
får tillräcklig information innan AI-tillämpningarna tas i bruk.

2. Europaparlamentet påpekar att AI-lösningar skulle kunna förbättra arbetsvillkor och 
livskvalitet, men att de också kan leda till oproportionerlig och olaglig övervakning av 
arbetstagare, diskriminerande behandling på grund algoritmisk snedvridning, bland 
annat könsdiskriminerande algoritmer3 – och kan undergräva människors värdighet och 
oberoende.

3. Europaparlamentet anser att det bör vara obligatoriskt att ge användare och 
konsumenter all relevant information om AI-tillämpningars etiska aspekter så att de kan 
fatta välgrundade beslut.

4. 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 samhället i stort, särskilt när sådana vinster sker på bekostnad av 
arbetstillfällen.

5. Europaparlamentet yrkar på att försiktighetsprincipen ska tillämpas för ny teknik som 
bygger på AI. Parlamentet betonar att AI alltid måste kontrolleras av människor och att 
AI-beslut måste vara reversibla. 

6. Europaparlamentet efterlyser en lagstiftningsram för de etiska aspekterna av AI-
tillämpningar på arbetsplatsen, särskilt när det gäller arbetstagarnas rättigheter och 
arbetsvillkor.

1 Stoa, The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives, mars 2020.
2 Europaparlamentet, Encouraging STEM studies for the labour market, mars 2015.
3 Europaparlamentet, Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality, april 2020.


