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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet erinrar om att det följer av direktiv (EU) 2018/958 att människor 
alltid måste ha det yttersta ansvaret för beslutsfattande som inbegriper risker för 
uppnåendet av mål av allmänt intresse. Parlamentet understryker att all AI-teknik bör 
omfattas av mänsklig tillsyn. Parlamentet betonar att en människocentrerad strategi för 
AI alltid bör vara det yttersta rättesnöret vid tolkning och tillämpning av lagstiftningen 
på området, i syfte att styra användningen av AI så att den blir till godo för enskilda 
konsumenter eller grupper av konsumenter och samhället som helhet.

2. Europaparlamentet anser att EU bör sträva efter att agera som normgivare för AI i en 
hyperuppkopplad värld genom att anta en effektiv strategi gentemot sina externa partner 
och öka sina insatser för att fastställa globala etiska normer för AI på internationell nivå 
i linje med säkerhetsregler och konsumentskyddskrav, liksom europeiska värden och 
grundläggande rättigheter. Parlamentet anser att detta också är avgörande för europeiska 
företags konkurrenskraft och hållbarhet. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas 
att stärka samarbetet med tredjeländer och internationella organisationer och att inleda 
en bredare dialog för att ta itu med de utmaningar som uppstår till följd av utvecklingen 
av denna snabbt föränderliga teknik.

3. Europaparlamentet påminner om att principerna om icke-diskriminering och 
proportionalitet måste respekteras och att frågor om orsakssamband, skadeståndsansvar 
och ansvarsskyldighet samt insyn, redovisningsskyldighet och förklarbarhet måste 
klargöras för att avgöra huruvida, eller i vilken utsträckning, staten som en folkrättslig 
aktör, men även i utövandet av sina egna befogenheter, kan agera med hjälp av AI-
baserade system, som har en viss autonomi, utan att bryta mot skyldigheter som härrör 
från internationell rätt, såsom ett korrekt rättsförfarande.

4. Europaparlamentet uppmanar därför kraftfullt medlemsstaterna att bedöma de risker 
som är förknippade med AI-teknik, till exempel de risker som är förknippade med 
skyddet av konsumenter och tjänstemottagare, innan de automatiserar verksamhet eller 
yrkesmässiga tjänster med koppling till utövandet av statliga befogenheter, såsom god 
rättskipning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga behovet att införa 
skyddsåtgärder som föreskrivs i direktiv (EU) 2018/958, såsom tillsyn av en 
kvalificerad yrkesperson och yrkesetiska regler. Parlamentet betonar behovet av ett 
korrekt införlivande och genomförande av detta direktiv i medlemsstaterna, och 
uppmanar kommissionen att noga övervaka frågan.

5. Europaparlamentet insisterar på vikten av att investera i mänsklig kompetens, däribland 
digital kompetens, för att anpassa sig till de vetenskapliga framsteg som inbegriper AI-
baserade lösningar för personer som utövar reglerade yrken, inklusive verksamhet i 
samband med utövandet av offentliga maktbefogenheter, såsom rättskipning. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att ta vederbörlig hänsyn till 
detta inom ramen för genomförandet av direktiv 2005/36/EG.

6. Europaparlamentet anser att utvecklingen av AI, med avseende på smarta produkter och 
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enheter, också medför möjligheter att förbättra den globala marknadsövervakningen och 
hantera produktsäkerhet och konsumentskydd på ett mycket effektivare sätt och i stor 
skala. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att inrätta en mekanism för styrning 
och marknadstillsyn av AI-baserade system för att ge medlemsstaternas myndigheter 
vägledning, synpunkter och sakkunskap.

7. Europaparlamentet betonar att robotar, i den mån de omfattas av den definition av 
maskiner som anges i direktiv 2006/42/EG, bör utformas och konstrueras i enlighet med 
de normer och säkerhetsåtgärder som anges i det direktivet.

8. Europaparlamentet påminner om att NIS-direktivet föreskriver en gemensam europeisk 
strategi för it-säkerhet och nätverks- och informationssystems motståndskraft, i syfte att 
stärka den inre marknaden och främja konsumenternas förtroende. Medlemsstaterna och 
kommissionen uppmanas kraftfullt att ta hotet från it-angrepp baserade på AI-teknik på 
allvar, till exempel när dessa undergräver EU:s ekonomi, och att göra stora satsningar 
för att uppnå en hög nivå av allmän digital kompetens och minska beroendet av 
leverantörer från tredjeländer.

9. Europaparlamentet anser att medlemsstaternas myndigheter, däribland deras regionala 
och lokala myndigheter, och kommissionen bör främja AI-teknik som arbetar för 
människor. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att i nära samarbete med 
kommissionen utveckla AI-tillämpningar som syftar till att automatisera och underlätta 
e-förvaltningstjänster, till exempel inom skatteförvaltningen, tullen och 
konsumentskyddet, eller anmälan av gränsöverskridande affärsverksamhet. 
Medlemsstaterna uppmanas eftertryckligen att använda offentlig upphandling som ett 
styrmedel för att stödja en ansvarsfull utveckling av AI till förmån för nya 
marknadsaktörer, medborgare och konsumenter. Parlamentet understryker att 
förklarbara och opartiska algoritmer som uppfyller kravet på tillräcklig transparens, 
liksom användningen av öppna data i enlighet med direktiv (EU) 2019/1024 om öppna 
data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, är avgörande för 
att företag och konsumenter ska kunna lita på och dra nytta av bättre, lättillgängliga, 
icke-diskriminerande och tillförlitliga offentliga tjänster till en rimlig kostnad.
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