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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. Den digitala inre marknadens funktion bör förbättras med hjälp av ökad rättssäkerhet 
för dem som tillhandahåller artificiell intelligens och ökat förtroende bland användarna 
med hjälp av förstärkta skyddsåtgärder som säkerställer rättsstatsprincipen och 
grundläggande rättigheter.

1. Europaparlamentet anser att det måste betecknas som högst riskabelt när polisen och de 
rättsliga myndigheterna använder sig av artificiell intelligens, eftersom dessa 
myndigheter har i uppgift att försvara samhällsintresset. Parlamentet anser att EU bör 
börja leda arbetet med att fastställa grundläggande regler för utvecklingen och 
användningen av artificiell intelligens, för att säkerställa samma höga nivå på 
konsumentskyddet överallt i EU.

2. Europaparlamentet betonar att artificiell intelligens bör bidra till att lätta den 
administrativa bördan för de offentliga myndigheterna, men aldrig ersätta mänskliga 
beslut, och att systemen för artificiell intelligens bör stå under mänsklig uppsikt.

3. Europaparlamentet anser att sådana verktyg bör släppas ut som öppen programvara med 
stöd av förfarandet för offentlig upphandling och att en revision med avseende på 
grundläggande rättigheter bör ingå som ett led i en förhandsbedömning av 
överensstämmelse. Parlamentet anser att – respekten för unionens lagstiftning och 
värden samt för gällande bestämmelser om uppgiftsskydd måste säkerställas och att 
utredningar eller straffrättsliga förfaranden inte får äventyras, men att samtidigt – de 
data som används i utbildningssyfte måste vara öppna data.

4. Europaparlamentet framhåller att uppgiftsinsamling om enskilda personer och 
övervakning av dem bör inskränkas till brottsmisstänkta personer.

5. Europaparlamentet håller fast vid att medborgarna måste få tillgång till effektiva 
förfaranden för överklaganden och prövning, också i form av rättsmedel.

6. Europaparlamentet påminner om att missbruksrisken är stor 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, och uppmanar kommissionen att förbjuda detta.

7. 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.


