
AD\1207953DA.docx PE650.637v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2020/2013(INI)

7.7.2020

UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

til Retsudvalget

om kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af 
international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og 
statens myndighed uden for det strafferetlige område
(2020/2013(INI))

Ordfører for udtalelse: Andreas Schwab



PE650.637v02-00 2/6 AD\1207953DA.docx

DA

PA_NonLeg



AD\1207953DA.docx 3/6 PE650.637v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at det følger af direktiv (EU) 2018/958, at mennesker altid skal have det 
endelige ansvar for beslutningstagning, der indebærer risici med hensyn til opfyldelsen 
af mål af samfundsmæssig interesse; understreger, at al AI-teknologi bør være underlagt 
menneskeligt tilsyn; understreger, at kunstig intelligens skal anvendes til gavn for 
enkeltpersoner eller grupper af personer og for samfundet som helhed, og at den 
menneskecentrerede tilgang til kunstig intelligens derfor altid bør være det endelige 
kontrolmønster ved fortolkningen og anvendelsen af loven om kunstig intelligens;

2. mener, at EU bør sigte mod at være den, der sætter standarden for kunstig intelligens i 
en hyperforbundet verden, ved at vedtage en effektiv strategi over for sine eksterne 
partnere, idet det styrker sine bestræbelser på at fastsætte globale etiske standarder for 
kunstig intelligens på internationalt plan i overensstemmelse med sikkerhedsregler og 
forbrugerbeskyttelseskrav såvel som med de europæiske værdier og grundlæggende 
rettigheder; mener, at dette også er afgørende for europæiske virksomheders 
konkurrenceevne og bæredygtighed; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
styrke samarbejdet med tredjelande og internationale organisationer og til at indgå i en 
bredere dialog for at tackle de udfordringer, der opstår som følge af udviklingen af 
denne teknologi i hastig forandring;

3. minder om, at princippet om ikkeforskelsbehandling og proportionalitetsprincippet skal 
overholdes, og at spørgsmål om årsagssammenhæng, erstatningsansvar og ansvar samt 
gennemsigtighed, ansvarliggørelse og forklarlighed skal afklares for at fastslå, hvorvidt 
eller i hvilket omfang staten som aktør i folkeretten, men også ved udøvelsen af sine 
egne beføjelser, kan agere ved hjælp af AI-baserede systemer, som har en vis autonomi, 
uden at krænke de forpligtelser, der følger af folkeretten, såsom en retfærdig rettergang;

4. opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til at vurdere de risici, der er forbundet 
med AI-baserede teknologier, f.eks. risici i forbindelse med beskyttelse af forbrugere og 
modtagere af tjenesteydelser, inden man automatiserer aktiviteter eller faglige ydelser, 
der er knyttet til udøvelsen af offentligretlige beføjelser, f.eks. en forsvarlig retspleje; 
opfordrer medlemsstaterne til at overveje, om der er behov for 
beskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i direktiv (EU) 2018/958, f.eks. en 
kvalificeret erhvervsudøvendes tilsyn og regler om erhvervsmæssig etik; understreger 
behovet for, at medlemsstaterne gennemfører og implementerer dette direktiv korrekt, 
og opfordrer Kommissionen til at overvåge dette nøje;

5. insisterer på, at det er vigtigt at investere i menneskelige færdigheder, herunder digitale 
færdigheder, for at tilpasse sig videnskabelige fremskridt, der omfatter AI-baserede 
løsninger for personer, der udøver lovregulerede erhverv, herunder aktiviteter i 
forbindelse med udøvelsen af statslige myndigheders beføjelser såsom retspleje; 
opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at tage behørigt hensyn hertil som en 
del af gennemførelsen af direktiv 2005/36/EF;

6. mener med hensyn til intelligente produkter og enheder, at udviklingen af kunstig 
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intelligens også indebærer muligheder for at forbedre den globale markedsovervågning 
og tage fat på spørgsmål om produktsikkerhed og forbrugerbeskyttelse på en langt mere 
effektiv måde og i stor skala; opfordrer derfor Kommissionen til at etablere en 
mekanisme til styring og markedsovervågning af systemer, der er baseret på kunstig 
intelligens, med det formål at stille vejledning, udtalelser og ekspertise til rådighed for 
medlemsstaternes myndigheder;

7. understreger, at robotter, for så vidt de falder ind under definitionen af maskine i 
direktiv 2006/42/EF, bør udformes og samles i overensstemmelse med de standarder og 
sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat heri;

8. minder om, at direktivet om cybersikkerhed giver en fælles europæisk tilgang til 
cybersikkerhed og til nets og informationssystemers modstandsdygtighed med henblik 
på at styrke det indre marked og styrke forbrugernes tillid; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne og Kommissionen til at tage truslen fra cyberangreb baseret på AI-
teknologier alvorligt, f.eks. når de undergraver EU's økonomi, og til at investere kraftigt 
for at opnå et højt niveau af generelle digitale færdigheder og mindske afhængigheden 
af leverandører fra tredjelande;

9. mener, at medlemsstaternes myndigheder, herunder deres regionale og lokale 
myndigheder, og Kommissionen bør fremme AI-teknologier, der arbejder for 
mennesker; opfordrer medlemsstaterne til i tæt samarbejde med Kommissionen at 
udvikle AI-applikationer, hvis formål er at automatisere og lette e-forvaltningstjenester, 
f.eks. inden for skatteadministration, told og forbrugerbeskyttelse eller anmeldelse af 
grænseoverskridende erhvervsaktiviteter; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at 
anvende offentlige indkøb som et instrument til at støtte en ansvarlig udvikling af 
kunstig intelligens til fordel for nye markedsdeltagere, borgere og forbrugere; 
understreger, at forklarlige og upartiske algoritmer, der opfylder kravet om tilstrækkelig 
gennemsigtighed, samt brugen af åbne data i overensstemmelse med direktiv (EU) 
2019/1024 om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer er 
afgørende for at sikre, at virksomheder og forbrugere kan stole på og drage fordel af 
bedre, tilgængelige, ikkediskriminerende og pålidelige offentlige tjenesteydelser til 
rimelige priser.
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