
AD\1212697DA.docx PE648.284v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2020/2012(INL)

16.9.2020

UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Retsudvalget

med henstillinger til Kommissionen om en ramme for etiske aspekter af 
kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier
(2020/2012(INL))

Ordfører for udtalelse: Adam Jarubas

(Initiativ – forretningsordenens artikel 47)



PE648.284v02-00 2/18 AD\1212697DA.docx

DA

PA_INL



AD\1212697DA.docx 3/18 PE648.284v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til 

– at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at EU bygger på værdierne i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske 
Union og respekt for forsigtighedsprincippet, som nævnes i artikel 191, stk. 2, i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

B. der henviser til, at det i artikel 16 i TEUF fastslås, at enhver har ret til beskyttelse af 
personoplysninger om vedkommende selv; der henviser til, at artikel 22 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791 henviser til en situation, hvor data 
udelukkende bruges til automatisk behandling, og anerkender den registreredes ret til 
ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling;

C. der henviser til, at den globale konkurrence om førerpositionen inden for udvikling af 
kunstig intelligens (AI), som vil påvirke kilden til de etiske værdier og standarder, der 
former sektoren i hele verden, tager fart, og at EU bør foregå med et godt eksempel for 
resten af verden med passende lovgivningsmæssige rammer for også at forhindre et 
potentielt kapløb mod bunden hvad angår de nationale regler;

D. der henviser til, at denne globale konkurrence ikke bør adskilles fra de etiske værdier og 
standarder;

E.  der henviser til, at de hurtige fremskridt inden for forskning og innovation har givet 
anledning til en række vigtige etiske, juridiske og sociale spørgsmål, der påvirker 
forholdet mellem videnskab og samfund; der henviser til, at denne forskning og 
innovation skal overholde de etiske principper og den relevante nationale lovgivning, 
EU-lovgivning og internationale lovgivning, herunder Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder og den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, i overensstemmelse med 
bestemmelserne i de europæiske forskningsprogrammer;

F. der henviser til, at integration af big data og AI-teknologier i offentlige sundhedssystemer 
og andre sektorer skal ledsages af hensigtsmæssige regler, standarder og lovgivning, der 
beskytter den enkeltes grundlæggende rettigheder og tager disse nye etiske udfordringer 
op; 

G. der henviser til, at der i øjeblikket er en betydelig mangel på patenter og investeringer i 
EU sammenlignet med andre dele af verden;

H. der henviser til, at AI og andre nye digitale løsninger bl.a. kan gavne samfundet på 
områderne grøn omstilling, miljøbeskyttelse og beskyttelse af biodiversiteten, øget 
effektivitet i landbruget, affaldshåndtering, den cirkulære økonomi, modvirkning af og 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer 
i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
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tilpasning til klimaændringer, grøn omlægning af forskellige industriprocesser, energi- og 
transportforvaltning og -effektivitet, vand- og luftkvalitet (f.eks. intelligente net og 
elektromobilitet), risikohåndtering og jordobservation, hvor EU's Copernicusprogram er et 
af de bedste;

I. der henviser til, at AI kan anvendes på næsten alle former for lægevidenskab: 
biomedicinsk forskning, eksemplificeret ved det AI-opdagede antibiotikum Halicin eller 
AI-bidrag til kræftforebyggelse, tidligere og mere præcis diagnosticering og nye 
behandlinger ved hjælp af metoder som prædiktiv eller genomisk medicin, lægefaglig 
uddannelse, bistand til plejepersonale, støtte til ældreplejen, overvågning af patienters 
tilstande, mere effektiv udvikling af lægemidler, mere målrettet behandling, klinisk 
beslutningstagning, skræddersyet medicin, psykiatrisk diagnose og behandling, i 
forbindelse med revolutionerende udvikling af robottekniske proteser og støttesystemer, 
telemedicin og sundhedssystemernes samlede effektivitet og interoperabilitet;

J. der henviser til, at digitale fremskridt kræver passende uddannelse og forberedelse af det 
sundhedsmæssige og administrative personale for at forhindre en digital kløft under 
hensyntagen til vores aldrende samfund og de potentielle udfordringer for 
sundhedssystemerne; 

K. der henviser til, at der er alvorlige etiske betænkeligheder ved maskiners autonomi; 

L. der henviser til, at digital sundhed ikke må dehumanisere behandlingen og begrænse 
forholdet mellem læge og patient, men bør hjælpe lægerne med at diagnosticere og/eller 
behandle patienterne mere effektivt;

M. der henviser til, at AI-teknologien vil fremskynde industriens digitale omstilling og spille 
en afgørende rolle for den digitale økonomis succes i en stadig mere forbundet verden; 

N. der henviser til, at EU's nuværende regler og etiske retningslinjer allerede har behandlet 
nogle etiske udfordringer vedrørende AI-applikationer, som omtales i Kommissionens 
hvidbog om kunstig intelligens, f.eks. risikovurderingsprocesser for AI-baserede 
sundhedsløsninger på det indre marked; der henviser til, at andre områder er bagud i 
forhold til de etiske udfordringer, der skal identificeres og afbødes, eftersom AI har enorm 
kapacitet til at true patientpræferencer, sikkerhed og privatlivets fred; der henviser til, at 
der skal redegøres for grænserne mellem sundhedspersonalets og maskiners rolle i 
patientplejen, herunder princippet om overvåget autonomi for robotter, og at der er behov 
for uddannelse af både sundhedspersonale og patienter;

O. der henviser til, at EU's regler om databeskyttelse bør tilpasses for at tage højde for den 
stadig større kompleksitet og sammenkobling af robotter til behandling og 
medikotekniske robotter, der eventuelt skal forvalte personoplysninger og medicinske 
data, der er yderst følsomme og er omfattet af indbygget databeskyttelse i henhold til 
forordning (EU) 2016/679 om databeskyttelse;

P. der henviser til, at løsninger, der understreger behovet for at inddrage videnskabelig 
forskning som grundlag for udviklingsstrategier ved at oprette lagre af medicinske data 
(f.eks. neurologiske og kardiologiske data) og ved deling af data fra denne forskning, kan 
give mærkbare sociale fordele for den offentlige sikkerhed og sundhed;
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Q. der henviser til, at AI-løsninger kan være til gavn for samfundet inden for 
fødevaresikkerhed, bl.a. ved at reducere anvendelsen af pesticider, støtte 
præcisionslandbrug eller mere generelt landbrug 2.0, hvor EU er blandt de førende inden 
for AI-applikationer (f.eks. for automatiske maskintilpasninger til vejrprognoser eller 
sygdomsidentifikation), hvilket vil give mulighed for at kombinere en mere effektiv 
produktion med højere miljøstandarder og bedre ressourceudnyttelse, navnlig i områder, 
hvor vandressourcerne er knappe, og klimaændringerne har alvorlige konsekvenser, som 
det bør være i overensstemmelse med prioriteterne i den grønne pagt;

R. der henviser til, at de pågældende rammers anvendelsesområde skal være passende, 
forholdsmæssigt og vurderes grundigt; der henviser til, at de bør omfatte en bred vifte af 
teknologier og komponenter hertil, herunder algoritmer, software og data, der anvendes 
eller produceres af AI; der henviser til, at der er behov for en målrettet tilgang baseret på 
begrebet høj risiko for at undgå, at man hindrer, at fremtidige innovationer kan opnå 
fordele ved AI-applikationer, f.eks. inden for sundhedspleje, miljøbeskyttelse og 
fødevarekvalitet til borgerne;

S. der henviser til, at det er vigtigt at finde frem til et effektivt middel til at sikre pålidelige 
digitale teknologier, der gør det muligt at høste fordelene ved dem, samtidig med at de 
grundlæggende rettigheder beskyttes, og som tilskynder til udviklingen af uformelle, 
åbne, tolerante og retfærdige samfund; der henviser til, at dette er særlig vigtigt i 
forbindelse med hybride systemer af menneskelig/kunstig intelligens;

T. der henviser til, at maskiner med robotteknologi udvisker grænserne mellem mennesker 
og teknologiske genstande; der henviser til, at de ikke kun har samfundsmæssige følger, 
der må vurderes ud fra et etisk synspunkt, men at de endda også sætter spørgsmålstegn 
ved de etiske rammer, som man prøver at vurdere dem ud fra; der henviser til, at man 
som påpeget i rapporten fra den verdensomspændende etiske kommission for 
videnskabelig og teknologisk viden (COMEST) bør være særligt opmærksom på brugen 
af medikotekniske robotter, sygeplejerobotter, robotter til pleje af ældre og 
selskabsrobotter;

U. der henviser til, at brugen af sociale robotter og selskabsrobotter breder sig hurtigt inden 
for sundhedspleje og navnlig ældrepleje; der henviser til, at robotter til pleje af ældre og 
selskabsrobotter kan indtage en funktionel og følelsesmæssig rolle;  der henviser til, at 
disse robotter kan spille en rolle med hensyn til at gøre ældre mindre ensomme, 
forebygge adfærd i forbindelse med demens, stimulere kognitive aktiviteter for patienter 
med neurodegenerative lidelser eller udføre visse hverdagsopgaver, som de ældre har 
vanskeligt ved at udføre; der henviser til, at selskabsrobotter således kan skabe falske, 
illusoriske og ugengældte følelser og derved narre og barnliggøre de ældre;

V. der henviser til, at selskabsrobotter stadig oftere kan anvendes til seksuelle formål; der 
henviser til de særdeles bekymrende etiske konsekvenser, som brugen af sexrobotter, der 
ligner børn eller er programmeret til at blive misbrugt, indebærer;

Retlige og etiske rammer for AI: 

1. understreger, at Unionen skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dens 
etiske værdier, som de kommer til udtryk i gældende EU-ret, anvendes effektivt på alle 
AI-områder inden for dens område, og for at fremme dens standarder i hele verden; 
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fremhæver i den forbindelse, at den teknologiske udvikling inden for AI altid skal være 
til gavn for menneskeheden;

2. understreger, at EU skal tage alle nødvendige skridt til at øge samfundets tillid til 
udviklingen og indførelsen af AI, robotteknologi og relaterede teknologier i lyset af de 
betydelige virkninger, som disse teknologier kan have på borgerne; opfordrer 
Kommissionen til at følge de etiske retningslinjer vedrørende pålidelig AI og til at foreslå 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at disse teknologier ikke medfører urimeligt 
partiske resultater for borgerne;

3. understreger, at et lovbaseret AI-økosystem i EU, der skaber tillid, både inden for 
applikationer til miljøbeskyttelse, sundhed og fødevaresikkerhed, som udvides med EU's 
etiske rammer for AI, vil skabe øget retssikkerhed og forudsigelighed, tilskynde 
interessenterne til at engagere sig, øge mængden af data, som leveres til systemerne, og 
markedsudbredelsen, give mulighed for stordriftsfordele og understøtte et økosystem af 
ekspertise i disse sektorer; mener, at dette vil styrke den globale konkurrenceevne for 
EU's AI-sektor og dens potentiale til at fremme EU's værdier og standarder;

4. bemærker, at eftersom regulering gennem lovgivning er en bedre reaktion på de aktuelle 
veldefinerede udfordringer, og som følge af den hurtige udvikling af AI, der fører til 
usikkerhed med hensyn til, hvad der ligger forude, vil nogle retligt velforankrede etiske 
EU-rammer for AI, der kan håndhæves, udvide et økosystem af tillid for alle interessenter 
som defineret i Kommissionens hvidbog, navnlig når det gælder applikationer inden for 
miljøbeskyttelse eller beskyttelse af folkesundheden, skabelse af sundere miljøer, bedre 
sundhedsressourcer og -tjenester eller fødevaresikkerhed, og dermed understøtte et 
økosystem af ekspertise inden for retssikkerhed og forudsigelighed, og yde en effektiv 
reaktion på de udfordringer, som endnu ikke er defineret i bl.a. retssale, 
forvaltningsmøder eller videnskabelige laboratorier; 

5. bemærker, at definitionen af AI kræver mere arbejde; understreger derfor vigtigheden af 
en menneskecentreret tilgang og regelmæssige evalueringer af fremskridtene inden for AI 
og de etiske rammer med henblik på at fremme en proaktiv regulering og sikre dens 
anvendelse gennem tid og nye udviklinger; understreger, at der er mange risikoniveauer, 
der udvikler sig over tid i takt med AI-teknologiernes fremmarch; understreger behovet for 
nogle forholdsmæssige lovgivningsmæssige rammer, der bør udvikle sig i takt med de 
teknologiske fremskridt; påpeger, at Copernicus-programmet kan fungere som bedste 
praksis ved udviklingen af store datasæt af høj kvalitet som input til AI-modeller;

6. understreger behovet for nogle lovgivningsrammer, der fastlægger de etiske principper 
for udformningen, udviklingen, implementeringen og funktionen af denne teknologi - lige 
fra dataadgang til streng overvågning af resultaterne;

7. understreger, at der skal findes en afbalanceret tilgang til reguleringen, der først og 
fremmest sikrer, at vores værdier ikke bringes i fare, samtidig med at man undgår at 
skabe unødvendige administrative byrder, navnlig for SMV'er og nystartede 
virksomheder; fremhæver i denne forbindelse, at den globale konkurrence inden for AI 
ikke altid følger de samme etiske principper som EU; understreger, at AI og dermed 
forbundne teknologier ikke kun bør overlades til "lempelig" selvregulering; anser det for 
meget vigtigt, at der kræves nogle forholdsmæssige og understøttende EU-
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lovgivningsrammer; påpeger, at mange tredjelande arbejder med deres etiske rammer, og 
at der findes mange forslag på verdensplan; er bevidst om, at det største problem hvad 
angår etiske principper kan ligge i anvendelsen af sådanne principper snarere end i deres 
eksistens;

8. støtter det synspunkt, at de syv AI-krav, der er identificeret i de etiske retningslinjer for 
pålidelig kunstig intelligens for ekspertgruppen på højt plan om kunstig intelligens, udgør 
solide byggesten til fælles etiske EU-rammer for kunstig intelligens med en solid retlig 
forankring, der bl.a. behandler etiske aspekter af AI-applikationer inden for miljø, 
sundhed og fødevarebeskyttelse; opfordrer til en forbedring af den gældende EU-ret om 
gennemsigtighed, sporbarhed og menneskeligt tilsyn, der blev udpeget som områder, 
hvor der er behov for yderligere forbedringer, i den feedback, der er givet på 
retningslinjerne af 350 organisationer; opfordrer endvidere til, at EU's etiske rammer for 
AI skabes i en ånd af åbenhed over for arbejdet fra andre internationale partnere, der 
deler EU's værdier, f.eks. FN, Europarådet med dets retningslinjer om kunstig intelligens 
og databeskyttelse2 fra 2019, det europæiske etiske charter om anvendelse af kunstig 
intelligens i retssystemerne og dets juridiske forskningscenters arbejde, ad hoc-udvalget 
om kunstig intelligens (CAHAI), de principper om AI3, der blev undertegnet af OECD-
medlemmerne i maj 2019, G20-ministererklæringen fra 2019 om handel og digital 
økonomi, hvis bilag indeholder principperne for AI, og IEEE's globale initiativ om etik i 
forbindelse med autonome og intelligente systemer4;

9. støtter kraftigt Kommissionen i at etablere nogle fælles etiske EU-rammer for AI for at 
imødegå de mangler, der er forårsaget af en fragmentering af det indre marked for AI, 
herunder applikationer inden for forskning, innovation og ekspertise i miljøbeskyttelse, 
folkesundhed, sundhedspleje og fødevaresikkerhed, og til at forebygge dobbeltstandarder 
for AI på tværs af medlemsstaterne for AI, der er udviklet i og uden for EU, bl.a. inden for 
områder som styring og beskyttelse af forbrugerdata og beskyttelse af privatlivets fred i 
intelligente net, affaldshåndtering, lige adgang til tjenesteydelser og teknologier, 
standarder for forholdet mellem patient og læge, lovgivning om databeskyttelse og 
privatlivets fred, herunder samspillet med forskning og udvikling af lægemidler, civilretligt 
ansvar i forbindelse med AI-støttet offentlig sundhedspleje, civilretligt ansvar for 
selvkørende køretøjer eller maskiner; bemærker, at medlemsstaternes lovgivning på 
nationalt plan ikke indeholder harmoniserede regler om erstatningsansvar vedrørende 
skader på ting eller personer som følge af digitale teknologier og adfærdsteknologier; 
efterlyser en behørig retlig forankring og positionering af sådanne etiske EU-rammer for 
AI;

10. minder i denne forbindelse om, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 16. februar 2017 
om civilretlige bestemmelser om robotteknologi5 anmodede Kommissionen om at overveje 
at oprette et europæisk agentur for kunstig intelligens, der skal sikre en harmoniseret 
tilgang i hele EU, udvikle fælles kriterier og en ansøgningsproces vedrørende udstedelse 
af et europæisk certifikat for overholdelse af etiske regler, og adressere de nye muligheder 
og udfordringer – navnlig af grænseoverskridende karakter – der opstår som følge af den 
igangværende teknologiske udvikling; anmoder Kommissionen om at reflektere over, om 

2 1https://rm.coe.int/guidelines-on-artificial-intelligence-and-data-protection/168091f9d8
3 2https://legalinstruments.oecd.org/api/print?ids=648⟨=en
4 3https://ethicsinaction.ieee.org

5 EUT C 252 af 18.7.2018, s. 239.
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de eksisterende EU-organer og -institutioner er tilstrækkelige til disse opgaver, eller om 
der skal oprettes et nyt organ for kunstig intelligens;

11. mener, at man for alle AI-applikationer, der er udviklet både i og uden for EU, skal sikre 
det samme beskyttelsesniveau i EU som med alle andre teknologier, herunder den samme 
effektive adgang til domstolsprøvelse for parter, der påvirkes negativt af AI-systemer, 
samtidig med at den teknologiske innovation skal have lov til at videreudvikle sig; mener 
desuden, at dette AI-risikoområde er vigtigt, f.eks. inden for sundhedstjenester, transport 
med selvkørende køretøjer og fødevaresikkerhed; kræver en klar fordeling af 
forpligtelser, rettigheder og ansvar mellem de økonomiske operatører, der er involveret i 
levering af AI-applikationer, således at de enkelte forpligtelser placeres hos den/de 
aktør(er), der har de bedste muligheder for at afhjælpe potentielle risici, det være sig 
udvikleren, udbrederen, producenten, distributøren eller importøren, tjenesteudbyderen 
eller den professionelle eller private bruger, og kræver i denne forbindelse en passende 
revision af den relevante EU-lovgivning, f.eks. af direktivet om produktansvar, og en 
harmonisering af den nationale lovgivning; støtter Kommissionens holdning i hvidbogen 
om, at sikring af et effektivt beskyttelsesniveau og klageadgang på grund af AI-
systemernes kompleksitet kan kræve en tilpasning af bevisbyrden i henhold til nationale 
bestemmelser om ansvaret for skader forårsaget af brugen af AI-applikationer; mener, at 
klarhed vedrørende det juridiske ansvar inden for AI-sektoren vil styrke håndhævelsen af 
EU's etiske værdier, som er indskrevet i Unionens regelværk, retssikkerheden og 
forudsigeligheden og den social accept, der understøtter udviklingen af et AI-økosystem 
af ekspertise i EU ved at samle investorer og øge markedsudbredelsen;

12. understreger, at mange af forslagene fra lande, der ikke er medlem af EU, og fra 
internationale organisationer kredser om fælles principper eller begreber vedrørende AI, 
såsom menneskecentrering, pålidelighed, respekt for menneskers autonomi, 
skadeforebyggelse, lighed og "ingen lades i stikken" samt forklarlighed; mener, at en 
international etisk ramme omkring disse principper er meget ønskelig; er bekymret for, at 
fremskridt og innovationer inden for AI fører til social ulighed, hvis der ikke gribes ind; 
opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger, så ingen lades i stikken i omstillingen til et digitalt Europa, og til at 
garantere en retfærdig og lige adgang til disse innovationer til en overkommelig pris, 
navnlig inden for områder som sundhedspleje;

13. anbefaler, at man supplerer den risikobaserede tilgang med en algoritmisk 
konsekvensanalyse, der henter oplysninger fra f.eks. konsekvensanalysen af lovgivning, 
GDPR-risikovurderingsproceduren og konsekvensanalysen vedrørende 
menneskerettigheder, og at resultaterne offentliggøres;

14. glæder sig over, at metoden med risikobaseret tilgang, som er defineret i Kommissionens 
hvidbog af 19. februar 20206, som standard anerkender sundhedspleje, transport og energi 
som højrisikosektorer og indfører en liste over AI-krav, som går videre end de 
eksisterende EU-regler i disse sektorer, medmindre den måde, hvorpå AI anvendes, ikke 
indebærer nogen væsentlig risiko; understreger, at EU's etiske rammer for AI særligt bør 
adressere de ovennævnte højrisikosektorer;

15. opfordrer til tydelige, objektive og gennemsigtige procedurer på EU-niveau i forbindelse 

6 Kommissionens hvidbog om kunstig intelligens – en europæisk tilgang til ekspertise og tillid, COM(2020)0065
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med udarbejdelse af et offentligt katalog over højrisiko-AI-applikationer, som omfatter en 
mekanisme for periodisk gennemgang og ajourføring; opfordrer til, at man overvejer at 
placere bevisbyrden ved sådanne procedurer for alle AI-applikationer på alle områder hos 
den enhed, der ønsker at udvikle eller udbrede AI-systemet, med henblik på at holde 
kataloget åbent for innovation og undgå at overse risikoen ved at klassificere AI-
applikationer som risikofrie;

16. mener, at der er en risiko for skævheder og forskelsbehandling i forbindelse med 
udvikling, udbredelse og anvendelse af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede 
teknologier, som indebærer en høj risiko, herunder software, algoritmer og data, der 
anvendes eller produceres af sådanne teknologier; minder om, at de pågældende 
teknologier i alle situationer bør respektere den menneskelige værdighed og sikre 
ligebehandling af alle; mener desuden, at disse mulige skævheder kan afhjælpes ved at 
fastsætte regler om databehandling og indføre hensigtsmæssige 
beskyttelsesforanstaltninger mod skævheder og forskelsbehandling på grund af sociale, 
økonomiske, etniske, racemæssige, seksuelle, ligestillingsmæssige, handicaprelaterede 
eller andre faktorer; advarer mod potentielt misbrug af AI-baseret diagnostisk udstyr og 
efterlyser sikkerhedsforanstaltninger vedrørende kapacitet og motivation i forbindelse 
med AI;

17 glæder sig over initiativet om frivillig mærkning af risikofri AI;

18. anbefaler, at der træffes foranstaltninger til at tilskynde alle berørte parter inden for AI-
etik fra den private sektor, forbrugergrupper og den akademiske verden til at udarbejde en 
etisk kodeks, der er skræddersyet til den teknologiske, sociale og politiske udvikling;

19. minder om, at robotter træffer beslutninger ved hjælp af algoritmer, der er udtryk for 
værdier og etiske rammer, og at deres indførelse har betydelige etiske konsekvenser inden 
for sundhedspleje og sociale relationer; er særligt bekymret over brugen af 
selskabsrobotter til pædofile formål og seksuelle overgreb; mener, at man bør gøre sig 
etiske overvejelser i forbindelse med udformningen af robotteknologi; kræver, at man i 
udviklingsprocessen for disse maskiner giver plads til etik ved at benytte en metode som 
f.eks. værdiorienteret tilgang til design (Value Sensitive Design), navnlig hvad angår 
robotter til ældre og selskabsrobotter; understreger, at denne tilgang også bør tilpasses for 
at tage hensyn til dyrevelfærd;

20. understreger, at der ud over klare lovkrav om ansvarlighed og retligt ansvar også er behov 
for at sikre gennemsigtighed i forbindelse med algoritmer, så det er muligt at spore det 
øjeblik, hvor "tingene gik galt", og gøre det muligt for eksperter at gribe ind i rette tid; 
mener, at det er afgørende at sikre gennemsigtighed i forbindelse med algoritmer for at 
forhindre situationer, hvor beslutninger af medicinsk art træffes i et "black box"-miljø; 
understreger, at black box-algoritmer, der træffer uforklarlige beslutninger, er 
uacceptable i enhver sektor, men at konsekvenserne af algoritmefejl kan være meget 
alvorlige i sammenhænge, hvor beslutninger, der træffes ved hjælp af kunstig intelligens, 
kan betyde liv eller død; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indlede en 
åben dialog med centrale aktører, der beskæftiger sig med lægemidler, IT, matematik, 
fysik, medicinsk datateknologi, klinisk psykologi, bioteknik og farmaceutiske produkter, 
om at etablere platforme, der fremmer dialog, og vurdere indvirkningen på forholdet 
mellem læge og patient og umenneskeliggørelsen af lægebehandlingen;



PE648.284v02-00 10/18 AD\1212697DA.docx

DA

21. efterlyser vejledende initiativer på EU-plan, der fremmer fortolkningsvenlige algoritmer, 
eXplainable AI (xAI), kunstig intelligens baseret på symbolræsonneren og white box-AI-
testteknikker, ved at vise, at disse teknologier kan kombineres med dybe neurale netværk, 
og påvise deres retlige, etiske og ofte forretningsmæssige fordele, og som også fremmer 
metoder til at fastslå risici i forbindelse med forskellige teknologiske løsningsmodeller 
ved bl.a. at gøre brug af de erfaringer, der er indhøstet af Det Forenede Kongeriges 
Information Commissioner's Office (ICO), og retningslinjerne fra The Alan Turing 
Institute med titlen "Explaining decisions made with AI" (forklaring af beslutninger, 
truffet ved hjælp af AI), der dokumenterer, at selv meget komplekse neurale AI-systemer 
kan fortolkes tilstrækkeligt;

22. opfordrer til gennemsigtighed, ansvar, mulighed for revision, forudsigelighed og 
ansvarlighed, da borgere, patienter og brugere bør informeres, når de indgår i et samspil 
med et system, der bruger kunstig intelligens, idet de får en klar og letforståelig 
beskrivelse af de anvendte data, algoritmens funktion, formål og resultater og eventuelle 
faremomenter; understreger, at gennemsigtighed og forklarlighed er afgørende for at sikre 
tillid til disse teknologier; mener, at beskrivelsen bør suppleres med muligheder for 
revision og sporbarhed, da overholdelsen af disse principper er en måde at garantere 
ansvarlighed på; påpeger, at AI-applikationer kan udkonkurrere mennesker, når der skal 
udføres specifikke opgaver inden for et snævert område, men at de mangler analytisk 
overblik; opfordrer til menneskeligt tilsyn, fagligt ansvar, forudsigelige systemer og 
mulighed for at tilsidesætte AI-systemet;

23. mener, at enhver fysisk eller juridisk person bør have ret til retlig prøvelse af en 
beslutning, der er truffet af meget risikobetonede AI-systemer, robotteknologi eller 
beslægtede teknologier til skade for vedkommende, og at enhver beslutning, der er truffet 
af AI-systemer, bør være underlagt streng menneskelig kontrol og en retfærdig 
procedure; foreslår, at der indføres sikkerhedsforanstaltninger vedrørende anvendelse af 
meget risikobetonede AI-systemer, robotteknologi eller beslægtede teknologier i 
forbindelse med offentlige myndigheders beslutninger, herunder regelmæssig vurdering 
og eventuel revision af regelsæt for at holde trit med den teknologiske udvikling, og 
foreslår, at der fastsættes bindende retningslinjer for de metoder, som de nationale 
tilsynsmyndigheder skal følge, når de foretager vurderinger af overensstemmelse, og 
ikkebindende retningslinjer rettet mod udviklerne, udbrederne og brugerne;

24. bifalder en EU-strategi for data, der tager hånd om de kommende udfordringer for 
Unionen på dette område, som er afgørende for at opnå fremskridt på området for kunstig 
intelligens, og søger muligheder for, at EU kan opnå konkurrencefordele i den nye 
dataøkonomi, navnlig i den voksende sektor for decentrale data af ikkepersonlig art, der 
stammer fra industrien, erhvervslivet og den offentlige sektor og fra udstyr i udkanten af 
netværket, som forventes at udgøre 80 % af 175 zettabyte i 2025 og vende op og ned på 
de nuværende forhold;

25. opfordrer til, at der sikres tilstrækkelig finansiering til EU's omstilling til AI; støtter de 
ambitioner, der er fastlagt i Kommissionens hvidbog, om at tiltrække 200 mia. EUR i 
offentlige og private investeringer i kunstig intelligens i EU over de næste 10 år; glæder 
sig over, at der er fokus på manglen på AI-økosystemer i mindre udviklede regioner og på 
SMV'ers og nystartede virksomheders behov; opfordrer Kommissionen til at identificere 
mangler med hensyn til offentlig infrastruktur og lette finansieringen af kunstig intelligens 
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i forbindelse med afbødning af og tilpasning til klimaændringer, vedvarende energi og 
sundhed og til at lette en geografisk afbalanceret adgang til al AI-finansiering, herunder for 
SMV'er og nystartede virksomheder; understreger, at EU's nye mål ikke må mindske 
Unionens engagement i sine mangeårige prioriteter som f.eks. den fælles landbrugspolitik, 
samhørighedspolitikken, den grønne pagt og planen for genopretning oven på covid-19-
pandemien;

26 opfordrer Kommissionen til at fremme og finansiere udviklingen af menneskecentreret 
kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier, der tackler miljø- og 
klimamæssige udfordringer, og som sikrer lige adgang til og udøvelse af grundlæggende 
rettigheder ved hjælp af incitamenter i forbindelse med afgifter, grønne offentlige udbud 
og andet;

AI's CO2-fodaftryk:

27. bemærker, at Kommissionen i sin digitale pakke, der blev offentliggjort den 19. februar 
2020, erklærer, at IKT i dag står for mellem 5 % og 9 % af verdens elektricitetsforbrug og 
2 % af CO2-emissionerne, at mængden af data, der overføres og lagres, vil fortsætte sin 
eksponentielle vækst i de kommende år, og at der er behov for at finde løsninger på dette 
problem; bemærker endvidere, at Det Fælles Forskningscenter i sin undersøgelse fra 2018 
"Artificial Intelligence/A European Perspective" (kunstig intelligens/et europæisk 
perspektiv) skønner, at datacentre og datatransmission kan tegne sig for 3 til 4 % af det 
samlede strømforbrug i Unionen;

28. glæder sig over, at der i den europæiske digitale strategi foreslås grønne 
omstillingsforanstaltninger for digitale sektorer;

29. understreger, at til trods for det nuværende store CO2-fodaftryk af dyb læring og kunstig 
intelligens kan disse teknologier bidrage til at mindske IKT-sektorens nuværende 
miljøaftryk og udviklingen af AI, robotteknologi, automatiserede beslutninger og 
maskinlæring; understreger, at disse og andre behørigt regulerede teknologier bør være 
vigtige katalysatorer for opfyldelse af målene i den grønne pagt, FN's verdensmål og 
Parisaftalen inden for mange forskellige sektorer og bør fremme virkningerne af 
politikker, der sikrer miljøbeskyttelse, f.eks. reduktion af affald og miljøforringelse;

30. opfordrer Kommissionen til at foretage en undersøgelse af indvirkningen fra AI-
teknologiers CO2-fodaftryk og de positive og negative virkninger af forbrugernes 
omstilling til brug af AI-teknologi;

31. bemærker, at der bør ses på AI-systemers miljømæssige konsekvenser i hele deres 
livscyklus i betragtning af den stigende udvikling af AI-applikationer, som kræver 
ressourcer til beregning, lagring og energiforbrug;

Indvirkningen af AI på sundhedssektoren og patientrettigheder:

32. anerkender, at kunstig intelligens kan spille en afgørende rolle inden for sundhed, og 
understreger, at AI-applikationer på sundhedsområdet altid bør have til formål at 
maksimere de muligheder, de kan skabe – f.eks. at forbedre sundheden for de enkelte 
patienter og resultaterne i medlemsstaternes offentlige sundhedssystemer – uden at sænke 
de etiske standarder og uden at true borgernes privatliv eller sikkerhed; 
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33. glæder sig over, at Kommissionen i hvidbogen har forpligtet sig til at undersøge de 
sikkerheds- og ansvarlighedsmæssige udfordringer, der særligt gør sig gældende i 
sundhedssektoren, f.eks. AI-systemer, der leverer specialiserede medicinske oplysninger 
til læger eller direkte til patienten, og AI-systemer, der selv udfører lægelige opgaver 
direkte på en patient; opfordrer til, at man foretager en tilsvarende gennemgang af de 
øvrige sektorer på listen, der pr. definition er højrisikosektorer;

34. mener, at ansvaret på bl.a. sundhedsområdet i sidste instans påhviler den fysiske eller 
juridiske person; fremhæver behovet for sporbare og offentligt tilgængelige 
indlæringsdata til algoritmer;

35. opfordrer Kommissionen til at indlede en åben og gennemsigtig sektordialog, der 
prioriterer sundhedsplejen, for derefter at forelægge en handlingsplan, der skal lette 
udviklingen, afprøvningen og indførelsen af kunstig intelligens i forskning og innovation 
og den brede anvendelse heraf i de offentlige sundhedstjenester;

36. advarer mod forsøg på at give maskiner en form for "personlighed", som kan resultere i, 
at menneskers ansvar fjernes i tilfælde af behandlingsfejl;

37. støtter kraftigt Kommissionens forslag om at oprette et europæisk sundhedsdataområde7, 
der har til formål at fremme udveksling af sundhedsdata og støtte forskning under fuld 
hensyntagen til databeskyttelse, bl.a. i forbindelse med behandling af data ved hjælp af 
AI-teknologi, og som skal styrke og udbrede anvendelsen og genanvendelsen af 
sundhedsdata; opfordrer til at opskalere den grænseoverskridende udveksling af 
sundhedsdata og forbinde og anvende specifikke former for sundhedsoplysninger såsom 
elektroniske patientjournaler (EPJ'er), genominformationer og digitale diagnostiske 
billeder ved brug af sikre og forbundne registre for at fremme udbredelsen af 
interoperable registre eller databaser inden for bl.a. forsknings-, videnskabs- og 
sundhedssektorer i hele Unionen;

38. understreger, at patienter bør vide, hvornår de indgår i et samspil med en menneskelig 
fagperson, og hvordan dette foregår, og at de også bør vide, når dette ikke er tilfældet; 
insisterer på, at patienter frit skal kunne vælge, om de vil indgå i dette samspil, ligesom 
de skal tilbydes et alternativ af samme standard;

39. mener, at mobile applikationer, navnlig inden for sundhedssektoren, kan bidrage til 
overvågning af sygdomme, og at tilstedeværelsen af robotter er nyttig som støtte til 
lægernes og plejepersonalets arbejde med henblik på at forbedre diagnosticering og 
behandling, samtidig med at det sikres, lægegerningen og patientbehandlingen ikke 
umenneskeliggøres;

40. efterlyser standardiseret interoperabilitet for e-sundhedsapplikationer på EU-plan og 
sikring af fælleseuropæisk dataadgang i forbindelse med recepter, diagnoser og 
lægeerklæringer, som skal være lettilgængelige for alle EU-borgere og i alle 
medlemsstaterne;

41. gentager, at de muligheder og risici, der er forbundet med disse teknologier, har en global 

7  Meddelelse fra Kommissionens til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget – En europæisk strategi for data, COM(2020)0066.
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dimension, der kræver en konsekvent, harmoniseret tilgang på internationalt plan; 
opfordrer Kommissionen til i bilaterale og multilaterale fora at arbejde for at fremme og 
sikre etisk overholdelse;

42. fremhæver fordelene ved AI i forbindelse med forebyggelse, behandling og bekæmpelse 
af sygdomme, hvilket illustreres ved, at AI varslede covid-19-epidemien før WHO; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til på passende vis at udstyre ECDC med de 
retlige rammer og ressourcer til uafhængigt og sammen med medlemsstaterne at indsamle 
de nødvendige anonymiserede sundhedsoplysninger i realtid, blandt andet for at løse 
nogle af de problemer, der kom frem i lyset under covid-19-pandemien; 

43. påpeger, at offentlige myndigheders brug af sporings- og kontaktsporingsteknologier under 
covid-19-pandemien og andre potentielle sundhedskriser kan komme i konflikt med 
databeskyttelsen; minder i den henseende om Kommissionens meddelelse af 17. april 2020 
"Vejledning om apps til støtte for bekæmpelse af covid-19-pandemien i forbindelse med 
databeskyttelse"8, og om behovet for proportionalitet, tidsbegrænsning, tilpasning til 
europæiske værdier og respekt for menneskelig værdighed og grundlæggende rettigheder;

44. mener, at kunstig intelligens og robotteknologi kan medføre betragtelige forbedringer af 
kontrollen af medicinsk udstyr og lette sundhedspersonalets arbejde i hverdagen; mener, 
at der for kritisk medicinsk udstyrs vedkommende er behov for et backupsystem, der kan 
overvåge og sikre udstyrets funktion i enhver tænkelig situation, hvor der forekommer 
interferens, og at mulige cybertrusler mod kontrollen med dette udstyr skal tages i 
betragtning og afbødes; understreger, at cybertrusler ikke udelukkende stammer fra 
hackere og eksterne trusler, men også kan skyldes menneskelige fejl eller systemfejl, og 
at det er nødvendigt at have tilstrækkelige og velfungerende backupsystemer på plads; 
mener endvidere, at Unionen bør udarbejde en køreplan for udvikling af et AI-
backupsystem med henblik på at afhjælpe eventuelle problemer i forbindelse med AI-
systemer, der begår fejl;

45. påpeger, at de sikkerhedsnormer, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/7459, muligvis ikke er tilstrækkelige til at klare udfordringerne i 
forbindelse med AI-systemer; opfordrer Kommissionen til at holde øje med 
udfordringerne på dette område og om nødvendigt fremsætte forslag;

46. understreger behovet for at sikre, at AI-baseret medicinsk udstyr opfylder kravene til 
sikkerhed og ydeevne i forordning (EU) 2017/745; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at forordning (EU) 2017/745 gennemføres for så vidt angår 
disse teknologier; mener, at der er behov for nye retningslinjer og specifikationer for at 
kunne vurdere sikkerheden og effektiviteten af software og udstyr, der er baseret på 
kunstig intelligens og dyb læring, i hele brugscyklussen;

47. opfordrer til, at EMA og de nationale kompetente myndigheder med ansvar for 
lægemidler sikres klarere retlige beføjelser og tilstrækkelig finansiering for at understøtte 
innovation og fokusere på folkesundhedsmæssige aspekter med tilknytning til kunstig 

8 EUT C 124I af 17.4.2020, s. 1.
9 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af 
direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets 
direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 1).
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intelligens i hele et lægemiddels livscyklus, navnlig med henblik på at indsamle og 
analysere sundhedsdata fra den virkelige verden, som kan tilvejebringe yderligere 
dokumentation om lægemidler for at støtte FoU og fremme en sikker og effektiv 
anvendelse af eksisterende lægemidler til gavn for patienterne og de europæiske 
sundhedssystemer;

48. understreger, at hverken forsikringsselskaber eller andre tjenesteydere bør have tilladelse 
til at anvende data, der stammer fra e-sundhedsapplikationer, med henblik på 
forskelsbehandling ved prisfastsættelse, idet dette ville krænke den grundlæggende ret til 
det højst mulige sundhedsniveau;

AI og databeskyttelse:

49. glæder sig over Kommissionens nyligt offentliggjorte revision10 af forordning 
(EU) 2016/679; bemærker, at medlemsstaternes lovgivning følger forskellige tilgange, 
når de indfører undtagelser fra det generelle forbud mod behandling af særlige kategorier 
af personoplysninger for så vidt angår niveauet for specifikationer og garantier, herunder 
til sundhedsformål; fastslår derfor, at mennesker fortsat bør have det endelige ansvar for 
beslutningstagning, navnlig i sektorer med høje indsatser og høj risiko som f.eks. 
sundhed;

50. glæder sig over Kommissionens hensigt om at overvåge anvendelsen af forordning 
(EU) 2016/679 på nye teknologier, herunder eventuelle fremtidige initiativer inden for 
kunstig intelligens og i henhold til datastrategien, og støtter Kommissionens opfordring 
til Det Europæiske Databeskyttelsesråd om at udstede retningslinjer om anvendelsen af 
forordning (EU) 2016/679 inden for videnskabelig forskning, AI, blockchain og anden 
mulig teknologisk udvikling;

51. efterlyser en styrkelse af borgernes og patienternes rettigheder med hensyn til deres 
personoplysninger og opfordrer til at sikre fuld håndhævelse og en ensartet fortolkning af 
Unionens retlige rammer for databeskyttelse og privatlivets fred, navnlig i forbindelse 
med AI-applikationer inden for sundhedspleje og andre relaterede følsomme oplysninger, 
med henblik på at respektere "retten til at blive glemt", som er fastsat i artikel 17 i 
forordning (EU) 2016/679, og styrke "retten til en forklaring", som er fastsat i artikel 22 i 
forordning (EU) 2016/679, og højere fortolkningskrav for AI med høj risiko; 

52. understreger, at den etiske ramme for AI bør omfatte retten til at få en forklaring på en 
afgørelse baseret på automatiseret behandling for personer, der er genstand for sådanne 
afgørelser;

53. efterlyser den rette balance mellem beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse på 
den ene side og dataudnyttelse på den anden; mener, at det er vigtigt for de 
videnskabelige fremskridt, at man er i stand til at dele og behandle helbredsoplysninger i 
tilstrækkelig dybde og detaljeringsgrad; opfordrer til, at anonymiseringen af data sikres, 
samtidig med at man undgår en overdreven dataminimering; efterlyser velegnede 
interoperable databaser, -registre og -lagre på EU-plan for at lette anvendelsen af data på 

10 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: "Databeskyttelse som en hjørnesten i 
borgernes indflydelse og EU's tilgang til den digitale omstilling – to års anvendelse af den generelle forordning 
om databeskyttelse" (COM(2020)0264).
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områderne sundhed, miljø og fødevaresikkerhed;

54. understreger behovet for at sikre, at sundhedsdata og data fra sårbare grupper beskyttes, 
og påpeger, at de betingelser, der er fastsat i artikel 7 i forordning (EU) 2016/679, skal 
være opfyldt, hvis AI-applikationer behandler sundhedsdata på grundlag af den 
registreredes samtykke; 

55. understreger, at de data, der genereres, på ingen måde må bidrage til nogen form for 
forskelsbehandling; opfordrer til at det sikres, at dataindsamling og -tilgængelighed altid 
er i overensstemmelse med Unionens retlige rammer; 

56. påpeger, at risikoen for ondsindet ændring og manipulation af data og eventuel hacking 
eller tyveri af data kan være særlig stor i sundhedssektoren, og at disse aktiviteter kan 
udføres for at skade, miskreditere eller udnytte enkeltpersoner; understreger, at der bør 
etableres de højeste standarder for cybersikkerhed i de relevante netværk;

Indvirkningen af AI på arbejdsforhold og sociale forhold:

57. påpeger, at OECD's etiske rammer tager højde for omvæltningerne på arbejdsmarkedet; 
understreger, at automatisering kombineret med kunstig intelligens vil øge 
produktiviteten og dermed produktionen; bemærker, at som under tidligere teknologiske 
revolutioner vil visse job blive erstattet; understreger, at øget brug af robotteknologi og 
kunstig intelligens også bør reducere menneskers eksponering for skadelige og farlige 
betingelser og også bør bidrage til at skabe mere anstændige job af højere kvalitet og 
forbedre produktiviteten; henleder opmærksomheden på OECD's arbejde, som 
understreger, at automatisering kan give mulighed for at vælge et samfund med færre 
arbejdstimer, således at man forbedrer arbejdstagernes levevilkår og sundhed;

58. henleder desuden opmærksomheden på OECD's anbefalinger, hvori det hedder, at de 
offentlige myndigheder skal arbejde tæt sammen med de interesserede parter for at 
fremme en ansvarlig brug af AI på arbejdspladsen, forbedre arbejdstageres sikkerhed og 
beskæftigelsens kvalitet samt sikre, at fordelene ved AI fordeles bredt og ligeligt; 
understreger i denne forbindelse, at mangfoldige teams af udviklere og ingeniører, der 
arbejder sammen med centrale aktører, kan bidrage til at undgå kønsbestemt og kulturel 
forudindtagethed og sikre, at arbejdstagernes fysiske og psykiske velvære respekteres i 
AI-algoritmer, -systemer og -applikationer; 

59. understreger, at udviklingen af AI-applikationer kan mindske omkostningerne og øge 
udbuddet af tilgængelige tjenester, f.eks. sundhedstjenester, offentlig transport, 
landbrug 2.0, og gøre dem mere økonomisk overkommelige for et bredere udsnit 
befolkningen; fremhæver, at AI-applikationer desuden kan medføre øget arbejdsløshed, 
pres på socialsikringssystemerne og øget fattigdom; understreger under henvisning til de 
værdier, der er nedfældet i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union, behovet for at 
tilpasse Unionens omstilling på AI-området til de socioøkonomiske kompetencer, 
tilstrækkelig social beskyttelse, uddannelse og skabelse af alternative job; opfordrer til, at 
det overvejes at oprette en EU-fond for AI-tilpasning på grundlag af erfaringerne med 
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) eller Fonden for 
Retfærdig Omstilling, som er under udvikling;

60. understreger også betydningen af den sociale dialog for at sikre en retfærdig og inklusiv 
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overgang for arbejdstagere til de nye arbejdsvilkår, der bliver påvirket af kunstig 
intelligens, og behovet for, at virksomhederne investerer i uddannelse og omskoling af 
deres arbejdsstyrke;

61. opfordrer medlemsstaterne til at tilpasse uddannelser af fagfolk inden for 
miljøbeskyttelse, sundhed og fødevaresikkerhed til udviklingen af kunstig intelligens og 
øge bevidstheden om de risici og etiske udfordringer, der er forbundet med kunstig 
intelligens; 

62. glæder sig over de krav, der foreslås i hvidbogen vedrørende indlæringsdata til kunstig 
intelligens med høj risiko, som handler om sikkerhed – bl.a. tilstrækkelig vidtfavnende 
data, der dækker alle relevante scenarier for at undgå farlige situationer, som f.eks. 
forskelsbehandling – og som er tilpas repræsentative til at afspejle det sociale miljø, som 
de vil blive anvendt i;

63. understreger, at den offentlige sektor bør fokusere på at løse sociale problemer i stedet for 
at arbejde på at udbrede kunstig intelligens; opfordrer til at forbedre EU's bestemmelser 
om og retningslinjerne for offentlige indkøb, herunder grønne offentlige indkøb i EU, 
således at der ved vurderingen af bud tages hensyn til, om en given problemstilling 
kræver anvendelse af et AI-system, og der åbnes mulighed for at levere ydelsen på en 
alternativ måde i de tilfælde, vurderingen viser, at den løsning, der ikke er baseret på AI, 
løser det sociale problem bedre;
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