
PA\1199082DA.docx PE648.284v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2020/2012(INL)

28.4.2020

UDKAST TIL 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)



PE648.284v01-00 2/5 PA\1199082DA.docx

DA

PA_INL



PA\1199082DA.docx 3/5 PE648.284v01-00

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 de etiske værdier i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union;

B. der henviser til, at kapløbet om den globale førerposition inden for kunstig intelligens (AI), 
som vil være bestemmende for kilden til de etiske værdier og standarder, der præger 
sektoren i hele verden, tager fart;

C. der henviser til, at AI-løsninger kan være til gavn for samfundet på områderne grøn 
omstilling, miljøbeskyttelse, affaldshåndtering, klimaændringer, energistyring og -
effektivitet samt luftkvalitet, f.eks. gennem intelligente net og elektromobilitet;

D. 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 nye 
kræftbehandlinger, lægefaglig uddannelse, klinisk beslutningstagning, skræddersyet 
medicin, psykiatrisk diagnose og behandling, i forbindelse med revolutionerende udvikling 
af robottekniske proteser og støttesystemer, telemedicin og sundhedssystemernes samlede 
effektivitet;

E. der henviser til, at de nuværende politiske og etiske retningslinjer for kunstig intelligens 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 lægers og maskiners rolle i patientplejen; 

F. der henviser til, at AI-løsninger kan være til gavn for samfundet inden for fødevaresikkerhed 
og landbrug 2.0, hvor EU har en førerposition inden for AI-applikationer;

1. understreger, at Unionen skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dens 
etiske værdier, som de kommer til udtryk i gældende fællesskabsret, anvendes effektivt på 
alle AI-områder inden for dens område, og for at fremme dens standarder i hele verden; 

2. understreger, at overregulering kan hæmme innovation inden for kunstig intelligens, 
navnlig for SMV'er og nystartede virksomheder; mener, at en hindring af EU's AI-sektor 
med hensyn til at skabe fordele ved AI-applikationer inden for f.eks. sundhedspleje, 
miljøbeskyttelse og fødevarekvalitet til borgerne også kan tillægges etisk vægt, navnlig i 
forbindelse med den globale konkurrence, hvor det kan være en udfordring at sikre fuld 
respekt for Unionens etiske værdier;

3. glæder sig over, at metoden med risikobaseret tilgang, som er defineret i Kommissionens 
hvidbog af 19. februar 20201, som standard anerkender sundhedspleje, transport og energi 
som højrisikosektorer, og foreslår at indføre børsnoterede AI-krav, som går videre end 
eksisterende EU-regler i disse sektorer, medmindre den måde, hvorpå kunstig intelligens 
anvendes, ikke indebærer nogen væsentlig risiko; understreger, at Unionens etiske ramme 

1 Hvidbog om kunstig intelligens - en europæisk tilgang til ekspertise og tillid, COM(2020)0065
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for kunstig intelligens bør tage særligt hensyn til ovennævnte højrisikosektorer;

4.  bemærker, at en fælles EU-etisk ramme for kunstig intelligens med den hurtige udvikling 
af kunstig intelligens og den usikkerhed, der ligger forude, vil udvide et økosystem af tillid 
som defineret i Kommissionens hvidbog, uanset om der er tale om applikationer inden for 
miljøbeskyttelse, sundhed eller fødevarebeskyttelse, og dermed understøtte et økosystem af 
topkvalitet inden for retssikkerhed og yde en effektiv reaktion på de udfordringer, som 
endnu ikke er defineret i retssale, forvaltningsmøder eller videnskabelige laboratorier;

5. støtter kraftigt Kommissionen i at etablere en fælles etisk EU-ramme for kunstig intelligens 
for at imødegå de mangler, der er forårsaget af en fragmentering af det indre marked for 
kunstig intelligens, herunder applikationer inden for miljøbeskyttelse, sundhed og 
fødevarebeskyttelse, og til at forebygge dobbeltstandarder for kunstig intelligens på tværs 
af medlemsstaterne for kunstig intelligens, der er udviklet i og uden for Unionen, blandt 
andet inden for områder som styring og beskyttelse af forbrugerdata og beskyttelse af 
privatlivets fred i intelligente net, affaldshåndtering, lige adgang til tjenesteydelser, 
standarder for forholdet mellem patient og læge, databeskyttelse og privatlivets fred, 
civilretligt ansvar i forbindelse med AI-støttet offentlig sundhedspleje, civilretligt ansvar 
for selvkørende køretøjer eller maskiner;

6. opfordrer til at sikre fuld håndhævelse af Unionens retlige rammer for databeskyttelse og 
privatlivets fred, navnlig i forbindelse med applikationer relateret til sundhedspleje og 
relaterede følsomme oplysninger, med henblik på at styrke "Retten til en forklaring", som 
er fastsat i artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (den 
generelle forordning om databeskyttelse (GDPR))2, og krav om højere fortolkningskrav for 
højrisikobetonet kunstig intelligens;

7. 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 en fælles etisk EU-ramme for kunstig intelligens, 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 af den feedback, der gives på retningslinjerne fra 350 organisationer; opfordrer 
endvidere til, at der skabes en etisk ramme for kunstig intelligens i EU i en ånd af åbenhed 
over for arbejdet blandt andre internationale partnere, som deler Unionens værdier, f.eks. i 
forbindelse med pave Frans' opfordring til vedtagelse af etiske retningslinjer for kunstig 
intelligens;

8. fremhæver fordelene ved AI for forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, hvilket 
illustreres ved, at AI varslede covid-19-epidemien før WHO; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til i sin reform, som blev aktuel i forbindelse med covid-19-krisen, at 
udstyre ECDC med de retlige rammer og ressourcer, der gør det muligt at indsamle de 
nødvendige data uafhængigt, herunder bl.a. AI-løsninger; 

9. opfordrer til, at der sikres tilstrækkelig finansiering til omstillingen af EU's AI; støtter de 

2 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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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 blevet lagt vægt på mangel på AI-økosystemer i mindre udviklede regioner 
og på SMV'ers og nystartede virksomheders behov; opfordrer Kommissionen til at fremme 
en geografisk afbalanceret adgang til al finansiering af kunstig intelligens, herunder for 
SMV'er og nystartede virksomheder; understreger, at Unionens nye mål ikke må mindske 
Unionens engagement i mangeårige prioriteter som f.eks. den fælles landbrugspolitik eller 
samhørighedspolitikken.


