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FORSLAG

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

A. der henviser til, at det digitale indre markeds funktion bør forbedres ved at styrke 
retssikkerheden for udbydere af kunstig intelligens (AI) og ved at øge brugernes tillid 
gennem styrkede beskyttelsesforanstaltninger til sikring af retsstatsprincippet og de 
grundlæggende rettigheder;

1. mener, at politiets og de retlige myndigheders anvendelse af kunstig intelligens må 
kategoriseres som værende forbundet med høj risiko, da det er disse myndigheders rolle 
at forsvare almenvellet; mener, at EU bør gå i spidsen med hensyn til fastlæggelsen af 
grundlæggende regler for udvikling og anvendelse af kunstig intelligens for at sikre det 
samme høje niveau af forbrugerbeskyttelse i hele EU;

2. understreger, at kunstig intelligens bør bidrage til at lette den administrative byrde for 
offentlige myndigheder uden nogensinde at erstatte menneskelige beslutninger, og at 
AI-systemer bør være underlagt menneskeligt tilsyn;

3. mener, at sådanne værktøjer bør frigives som offentligt tilgængelig software inden for 
rammerne af proceduren for offentlige udbud, og at en revision af indvirkningen på de 
grundlæggende rettigheder bør indgå i en forudgående overensstemmelsesvurdering; 
mener at uddannelsesdata – idet det sikres, at EU's lovgivning og værdier og de 
gældende databeskyttelsesregler respekteres, og at efterforskninger og strafferetlige 
forfølgelser ikke bringes i fare – skal være åbne data;

4. understreger, at dataindsamling og overvågning af enkeltpersoner bør begrænses til 
personer, som mistænkes for en forbrydelse;

5. insisterer på, at borgerne skal have adgang til effektive klageprocedurer, herunder 
retslig prøvelse;

6. minder om den høje risiko for misbrug af visse typer af kunstig intelligens, herunder 
teknologier til ansigtsgenkendelse i det offentlige rum, automatisk adfærdsdetektion og 
profilering med henblik på inddeling af folk i risikokategorier ved grænser, og opfordrer 
Kommissionen til at forbyde dem;

7. understreger, at dommeres suveræne skøn og stillingtagen fra sag til sag skal 
opretholdes for at undgå en standardisering af afgørelser på basis af rent statistiske 
beregninger.


