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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
förslag i det förslag till resolution som antas:

A. I ljuset av både den positiva samhällspotentialen och de inneboende riskerna med 
artificiell intelligens (AI) bör den digitala inre marknadens funktion förbättras så att 
rättssäkerheten för leverantörer av AI-system och även konsumenternas förtroende och 
säkerhet förstärks med hjälp av stärkta skyddsåtgärder som säkerställer 
rättsstatsprincipen och respekten för grundläggande rättigheter, särskilt rätten till 
integritet och skydd av personuppgifter, rätten till jämlikhet och icke-diskriminering 
samt rätten till god förvaltning, rätten till en opartisk domstol och rätten till en hög nivå 
av konsumentskydd. För att undvika en fragmentering av den inre marknaden är det 
nödvändigt med en gemensam europeisk strategi för artificiell intelligens och en 
reglering av polisens och de brottsbekämpande myndigheternas användning av den i 
brottsärenden.

B. Polisens och rättsväsendets provning och användning av artificiell intelligens är 
utbredd, vilket medför olika användningsområden och typer av konsekvenser och risker, 
till exempel system för ansiktsigenkänning, DNA-profilering, kartläggning av 
prognostiserad brottslighet, extrahering av data från mobiltelefoner, avancerade 
sökmotorer för sökning av rättspraxis, tvistlösning online och maskininlärning i 
samband med rättskipning.

C. Användningen av artificiell intelligens kan innebära ett paradigmskifte i rättskipningen 
på det straffrättsliga området.

D. Enligt rapporten från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter finns det 
fortfarande endast begränsad information om eventuell användning eller testning av 
ansiktsigenkänningsteknik i medlemsstaterna1.

E. I de medlemsstater där viss information fanns tillgänglig om användningen av 
ansiktsigenkänningsteknik fann dataskyddsmyndigheterna att användningen av denna 
teknik inte var förenlig med dataskyddslagstiftningen och att den rättsliga grunden för 
att använda den saknades.

F. När det gäller den inre marknaden kan unionen, genom att reformera förfarandena för 
offentlig upphandling, göra en större skillnad när det gäller att anpassa regeringars 
åtgärder och beteenden till sekundära politiska mål, såsom dataskydd och 
icke diskriminering.

1 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter: Facial recognition technology: fundamental rights 
considerations in the context of law enforcement (FRA Focus), den 27 november 2019. 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
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G. Diskriminering i datastyrt, algoritmbaserat beslutsfattande kan förekomma vid 
utformnings-, provnings- och genomförandefasen till följd av de skevheter som finns i 
dataseten eller algoritmerna.

H. En principbaserad teknisk utveckling och tillämpning av artificiell intelligens är 
nödvändig för att säkerställa efterlevnaden av de mänskliga och grundläggande 
rättigheterna.

I. Den 4 december 2018 offentliggjorde Europarådets europeiska kommission för effektiv 
rättskipning den etiska stadgan för användning av artificiell intelligens i rättsväsendet, 
som fastställer etiska principer för användningen av AI i rättsväsendet.

J. Viss användning av AI-teknik är särskilt känslig och utsatt för missbruk, och detta har 
nyligen lett till att vissa teknikföretag beslutat sig för att sluta erbjuda tillhörande 
programvara.

1. Europaparlamentet anser att det i allmänhet måste betecknas som högst riskabelt och 
hanteras ytterst varsamt och med de högsta dataskyddsstandarderna när polisen och de 
rättsliga myndigheterna använder sig av artificiell intelligens, eftersom dessa 
myndigheter har i uppgift att försvara samhällsintresset och med tanke på deras 
ansvarsområdens karaktär. Parlamentet anser att det finns ett akut behov av ett 
gemensamt europeiskt regelverk för AI på den inre marknaden. Parlamentet anser att 
EU bör inta en ledande roll när det gäller att reglera på unionsnivå, även i fråga om 
offentlig upphandling, på grundval av tydliga regler, grundläggande rättigheter och etik, 
i utvecklingen och användningen av AI för att säkerställa samma höga 
konsumentskyddsnivå och enhetliga industristandarder i hela EU, i syfte att möjliggöra 
en bättre fungerande inre marknad och samtidigt uppmuntra innovation och främja 
rättssäkerhet för företag, särskilt små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att granska tillämpningen och genomdrivandet av befintlig lagstiftning 
innan man eventuellt tar initiativ till några nya lagstiftningsförslag.

2. Europaparlamentet inser att användningen av artificiell intelligens på det rättsliga 
området kan bidra till att förbättra förfarandenas effektivitet och kvalitet. Parlamentet 
betonar i detta sammanhang att det är särskilt nödvändigt att respektera bestämmelserna 
i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention 
om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma den AI-teknik som finns 
tillgänglig på marknaden och i vilken utsträckning polisen och rättsväsendet använder 
den i varje land.

4. Europaparlamentet betonar att artificiell intelligens bör bidra till att lätta den 
administrativa bördan för de offentliga myndigheterna och förbättra effektiviteten i 
deras beslutsfattande, och att AI-systemen alltid bör stå under mänsklig uppsikt och 
bygga på mänskligt samarbete och mänsklig samordning. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang att människor alltid bör ha det yttersta ansvaret för allt beslutsfattande i 
brottsärenden. Parlamentet betonar vikten av korrekta dataset, när dessa används för att 
bistå relaterade e-förvaltningsprocesser och förvaltningsbeslut i hela unionen.
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5. Europaparlamentet betonar vikten av att möjliggöra innovation, öppenhet, spårbarhet 
och kontroll. Parlamentet betonar att AI med öppen källkod skulle kunna bidra till detta 
och samtidigt stärka samarbetet och främja en kultur av utbyte av idéer och erfarenheter 
när det gäller användning och skapande av algoritmer.

6. Europaparlamentet anser att AI som används av polis och brottsbekämpande 
myndigheter i straffrättsliga frågor bör frisläppas som programvara med öppen källkod 
om möjligt inom ramen för förfarandet för offentlig upphandling, i enlighet med 
tillämplig lagstiftning, däribland Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 
av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre 
marknaden, varvid programvarudokumentation och algoritmer ska vara tillgängliga och 
därmed göra det möjligt för behöriga myndigheter att se över hur AI-systemet kommit 
fram till en viss slutsats. Parlamentet betonar att en granskning av grundläggande 
rättigheter bör ingå i en förhandsbedömning av överensstämmelse. Parlamentet anser att 
det för att säkerställa att företag och medborgare, inbegripet konsumenter, kan lita på 
och dra nytta av bättre, tillgängliga, icke-diskriminerande och tillförlitliga offentliga 
tjänster till ett skäligt pris är helt avgörande att ha förklarbara och opartiska algoritmer 
som uppfyller kravet på tillräcklig transparens, samt att man använder öppna data för 
utbildning i enlighet med tillämplig lagstiftning, däribland direktiv (EU) 2019/1024 om 
öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, utan att det 
påverkar tillämpningen av förordning (EU) 2016/679, samtidigt som man säkerställer 
respekt för EU:s lagstiftning och värden och tillämpliga dataskyddsregler, och inte 
äventyrar utredningar eller åtal.

7. Europaparlamentet betonar att AI-baserad insamling av uppgifter och övervakning av 
enskilda personer bör begränsas till brottsmisstänkta och till domstolsgodkänd 
övervakning i enlighet med tillämpliga nationella lagar, med hänsyn till respekten för 
privatlivet och oskuldspresumtionen, inbegripet för andra användare och konsumenter 
som oavsiktligen kan påverkas av sådana system och metoder. Parlamentet betonar att 
när beslutsfattandet stöds av statistiska beräkningar bör lämplig yrkesutbildning och 
lämpliga kvalifikationer säkerställa att beslutsfattarna utbildas om risken för skevhet, 
eftersom dataset kan baseras på diskriminerande och fördomstyngda uppgifter. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av kvaliteten på algoritmer och 
originaldata, och påminner om att användningen av AI måste baseras på principen om 
icke-diskriminering vid datainmatning och dataanalyser. Parlamentet begär att 
upphandlingsförfarandena för sådana ansökningar ska innehålla garantier mot 
eventuella skevheter. Parlamentet efterfrågar utbyte av information och bästa praxis när 
det gäller tillämpningen av AI-teknik och AI-verktyg mellan rättsliga myndigheter och 
brottsbekämpande myndigheter i medlemsstaterna, i syfte att undvika en splittrad 
strategi på den inre marknaden och säkerställa skyddet av konsumenter och medborgare 
i hela unionen.

8. Europaparlamentet insisterar på att medlemsstaterna, i enlighet med tillämplig straffrätt, 
bör säkerställa att medborgare och konsumenter informeras när de använder AI och att 
enkla, effektiva och lättillgängliga förfaranden för klagomål och prövning, inbegripet 
rättslig prövning, bör göras tillgängliga för medborgarna så att de på ett effektivt sätt 
kan försvara sina rättigheter.
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9. Europaparlamentet påminner om de stora riskerna i samband med vissa slag av 
artificiell intelligens, bland annat teknik för ansiktsigenkänning i det offentliga rummet, 
automatisk beteendedetektering och profilering för indelning av människor i 
riskkategorier vid gränserna, biometrisk detektering och igenkänning för 
massövervakning, medborgarbetyg i stor skala samt prognostiserat polisarbete, och 
uppmanar kommissionen att reglera upphandlingen och användningen av denna teknik 
för att bli kvitt risken för missbruk. Parlamentet välkomnar i detta avseende 
kommissionens pågående arbete med att bedöma användningen av biometrisk teknik, 
överväga regleringsalternativ, inbegripet en riskbaserad metod och ett förbud av den 
under särskilda omständigheter samt införande av nödvändiga skyddsåtgärder där dess 
användning är motiverad.

10. Europaparlamentet understryker att domare måste få ha kvar sin suveräna rätt till 
skönsmässig bedömning och beslutsfattande från fall till fall, för att beslutsfattandet inte 
ska bli likriktat och baserat på rent statistiska beräkningar.
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