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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.

2. Europaparlamentet konstaterar att flera medlemsstater i samband med covid-19-krisen 
har inlett en utveckling av mobilappar för att skydda folkhälsan genom att 
uppmärksamma medborgare på tidigare kontakt med någon som har testats positivt för 
viruset. Parlamentet efterlyser ett samlat EU-grepp på AI-baserad mobilappar, vars 
utveckling måste förbli under statlig kontroll.

3. Europaparlamentet påminner om att proportionalitetsprincipen måste respekteras och att 
frågor om orsakssamband och ansvarsskyldighet måste klargöras för att avgöra i vilken 
utsträckning staten, som en folkrättslig aktör, men även i utövandet av sina egna 
befogenheter, faktiskt kan överföra dessa befogenheter till AI-baserade system, som har 
en viss autonomi.

4. Europaparlamentet uppmanar därför kraftfullt medlemsstaterna att bedöma de risker 
som är förknippade med AI-teknik innan de automatiserar verksamhet 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.

5. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna 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. Parlamentet 
understryker att förklarliga algoritmer är viktiga för att företag och konsumenter ska 
kunna dra nytta av bättre, icke-diskriminerande och tillförlitliga offentliga tjänster till 
en lägre kostnad.


