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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Europas digitale fremtid i støbeskeen: fjernelse af hindringerne for et velfungerende 
digitalt indre marked og forbedring af anvendelsen af AI for de europæiske forbrugere
(2020/2216(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. februar 2020 med titlen "Europas 
digitale fremtid i støbeskeen" (COM(2020)0067),

– der henviser til Kommissionens hvidbog af 19. februar 2020 om kunstig intelligens – en 
europæisk tilgang til ekspertise og tillid (COM(2020)0065),

– der henviser til Kommissionens rapport af 19. februar 2020 om de konsekvenser, som 
kunstig intelligens, tingenes internet og robotteknologi vil have for sikkerhed og 
erstatningsansvar (COM(2020)0064),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. marts 2020 med titlen "Påpegning og 
håndtering af hindringer for det indre marked", (COM(2020)0093),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. marts 2020 med titlen "Langsigtet 
handlingsplan for bedre gennemførelse og håndhævelse af reglerne for det indre 
marked" (COM(2020)0094),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. november 2020 med titlen "En ny 
forbrugerdagsorden – styrkelse af forbrugernes stilling med henblik på at opnå en 
bæredygtig genopretning" (COM(2020)0696),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. april 2018 med titlen "Kunstig 
intelligens for Europa" (COM(2018)0237),

– der henviser til arbejdsdokumentet med titlen "Shaping the digital transformation in 
Europe" (udformning af den digitale transformation i Europa) af februar 2020, som 
udarbejdedes af McKinsey & Company for Kommissionen1,

– der henviser til Rådets konklusioner af 9. juni 2020 om Europas digitale fremtid i 
støbeskeen,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. februar 2020 med titlen "En 
europæisk strategi for data" (COM(2020)00066),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det 
indre marked (direktivet om elektronisk handel)2,

1 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962.
2 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2000.178.01.0001.01.DAN
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– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 
2001 om produktsikkerhed i almindelighed3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation)4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og 
om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis)5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre marked6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 
om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 
85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF7,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)8,

– der henviser til sin beslutning af 19. januar 2016 med titlen "På vej mod en akt for det 
digitale indre marked"9,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/302 af 28. februar 
2018 om imødegåelse af uberettiget geoblokering og andre former for 
forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det 
indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og af 
direktiv 2009/22/EF10,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 af 2. 
oktober 2018 om oprettelse af en fælles digital portal, der giver adgang til oplysninger, 
procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, og om ændring af forordning (EU) 

3 EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.
4 EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
5 EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
6 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.
7 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64.
8 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.
9 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0009.
10 EUT L 60I af 2.3.2018, s. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.011.01.0004.01.DAN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.201.01.0037.01.DAN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.149.01.0022.01.DAN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.376.01.0036.01.DAN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.304.01.0064.01.DAN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.DAN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302
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nr. 1024/201211,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2161 af 27. 
november 2019 om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU, for så vidt angår bedre 
håndhævelse og modernisering af EU-reglerne om forbrugerbeskyttelse12,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/882 af 17. april 2019 
om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester13,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 
om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og om ændring af 
direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF14,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 
2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af 
onlineformidlingstjenester15,

– der henviser til sin beslutning af 12. februar 2020 om automatiserede 
beslutningsprocesser: sikring af forbrugerbeskyttelse og fri bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser16,

– der henviser til sin beslutning af 20. oktober 2020 med henstillinger til Kommissionen 
om retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde17,

– der henviser til sin beslutning af 20. oktober 2020 om intellektuel ejendomsret i 
forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens18,

– der henviser til sin beslutning af 20. oktober 2020 med henstillinger til Kommissionen 
om en ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede 
teknologier19,

– der henviser til sin beslutning af 20. oktober 2020 med henstillinger til Kommissionen 
om en civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens20,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelserne fra Udvalget om International Handel, Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget, Kultur- og 

11 EUT L 295 af 21.11.2018, s. 1.
12 EUT L 328 af 18.12.2019, s. 7.
13 EUT L 151 af 7.6.2019, s. 70.
14 EUT L 130 af 17.5.2019, s. 92.
15 EUT L 186 af 11.7.2019, s. 57.
16 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0032.
17 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0272.
18 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0277.
19 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0275.
20 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0276.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.DAN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.328.01.0007.01.DAN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.151.01.0070.01.DAN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0092.01.DAN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0057.01.DAN
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Uddannelsesudvalget, Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A9-0000/2020),

A. der henviser til, at der stadig er betydelige hindringer for realiseringen af det digitale 
indre markeds fulde potentiale, og til, at en fælles EU-tilgang er afgørende for dets 
succes;

B. der henviser til, at digitaliseringen har potentiale til at tilføre betydelig værdi til det 
indre marked som helhed og er vigtig for både traditionelle og utraditionelle sektorer;

C. der henviser til, at den digitale omstilling kræver øget investering i centrale 
katalysatorer i den digitale økonomi;

D. der henviser til, at kunstig intelligens (AI) byder på mange fordele, men også indebærer 
visse risici;

E. der henviser til, at AI allerede er underlagt mange eksisterende lovgivningsmæssige 
krav;

F. der henviser til, at vi er nødt til at opbygge offentlighedens tillid til AI, samtidig med at 
vi fremmer innovation i Europa;

Del 1: fjernelse af hindringerne for et velfungerende digitalt indre marked

1. mener, at EU skal være førende i verden inden for digital innovation; mener, at det 
digitale indre marked handler om at fjerne nationale hindringer og at have en bedre 
organiseret og fælles europæisk tilgang til markedsintegration og -harmonisering; 
mener, at der er behov for yderligere foranstaltninger på både medlemsstats- og EU-
niveau for at opnå dette;

2. mener, at de underliggende principper for EU's tilgang til digitalisering bør være baseret 
på grundlæggende rettigheder, forbrugerbeskyttelse og databeskyttelse;

3. mener, at digitalisering og teknologier som AI vil være vigtige for at nå den grønne 
pagts målsætninger og for den økonomiske genopretning efter covid-19-krisen; mener, 
at covid-19-krisen også giver mulighed for at fremskynde digitaliseringen, og at den 
digitale transformation skal tjene offentlighedens interesse overordnet betragtet;

4. fremhæver, at Kommissionen bør vælge en balanceret tilgang til lovgivning for at skabe 
et digitalt indre marked, der er konkurrencedygtigt, tilgængeligt, teknologineutralt, 
innovationsvenligt, menneskecentreret og pålideligt, og som opbygger et sikkert 
datasamfund og en sikker dataøkonomi;

5. opfordrer Kommissionen til at overholde én ind, én ud-princippet i sine fremtidige 
lovgivningsforslag og til at tackle fragmenteringen af det digitale indre marked, fjerne 
eksisterende uberettigede hindringer og støtte innovationen ved at fjerne overdrevent 
bureaukrati;
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6. beder Kommissionen om at sikre ordentlig håndhævelse af både nuværende og nye 
lovgivningsmæssige krav; mener, at håndhævelsen skal kunne fungere effektivt på 
tværs af grænser og sektorer, med større samarbejde mellem myndighederne og med 
passende hensyn til hver enkelt myndigheds ekspertise og relevante kompetence; mener, 
at Kommissionen bør sørge for en vejledende ramme for at sikre koordinationen i 
forbindelse med eventuelle nye reguleringsmæssige krav vedrørende AI eller relaterede 
områder;

7. opfordrer Kommissionen til at øge støtten til centrale katalysatorer i den digitale 
økonomi;

8. mener, at det er nødvendigt med betydelig investering i AI og andre nye, centrale 
teknologier; opfordrer til, at NextGenerationEU samt offentlige og private 
finansieringskilder øger investeringen, så den er i overensstemmelse med EU's ambition 
om at blive førende på teknologiområdet globalt set og udnytte alle digitaliseringens 
fordele;

9. opfordrer Kommissionen til at sikre bredere koordination af investeringerne i 
NextGenerationEU-genopretningsplanen; opfordrer Kommissionen til at foreslå 
konkrete foranstaltninger inden for rammerne af denne plan for at støtte centrale digitale 
katalysatorer og teknologier med store virkninger i EU;

10. bemærker, at der er en betydelig mangel på europæisk venture- og seed-kapital og på 
investering i private equity set i forhold til EU's to største konkurrenter; mener, at dette 
både forhindrer EU i at opnå alle de potentielle fordele ved ny teknologi og hindrer EU i 
at øve indflydelse på den globale forvaltning af nye og fremspirende teknologier; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foreslå en omfattende europæisk 
tilgang til at fremme kapitalkilder til teknologiinvesteringer i EU;

11. opfordrer Kommissionen til at arbejde for at positionere EU som leder i indførelses- og 
standardiseringsprocessen for nye teknologier; fremhæver behovet for at arbejde 
sammen med branchen og også med internationale partnere om at fastsætte globale 
standarder;

12. erindrer om, at vi har behov for en dataøkonomi, som fungerer for hele EU, da det er en 
central katalysator for digitaliseringen; mener, at det er vigtigt for EU at garantere en 
høj grad af kontrol over data, med klare og velafbalancerede regler vedrørende 
immaterialrettigheder (IPR), men mener også, at det er afgørende at bevare åbenheden 
over for tredjelande, og at den fri udveksling af andre data end personoplysninger på 
tværs af grænserne er vigtig;

13. hilser den retsakt om digitale tjenester, som Kommissionen har foreslået, velkommen; 
tror, at denne kan bidrage til at støtte innovationen og fjerne uberettigede og 
uforholdsmæssigt store hindringer og begrænsninger for leveringen af digitale ydelser 
samt forbedre forbrugerbeskyttelsen;

14. hilser den nye forbrugerdagsorden, som Kommissionen har foreslået, velkommen, og 
opfordrer Kommissionen til at ajourføre forbrugerbeskyttelseslovgivningen, hvor det er 
passende, så den tager bedre højde for nye teknologier og de mulige ulemper for 
forbrugerne;
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Del 2: forbedring af anvendelsen af AI for de europæiske forbrugere

15. tror i høj grad på, at AI kan være til glæde for alle EU-borgere og kan medføre 
betydelige fordele og være af betydelig værdi for økonomien, sikkerheden, 
uddannelsen, sundhedsplejen, transporten og miljøet; mener, at AI-drevne produkters og 
tjenesters sikkerhed, inklusion, tilgængelighed og retfærdighed, især for grupper i 
sårbare situationer, skal sikres;

16. anerkender, at for at vi kan drage fordel af AI, må Kommissionen, medlemsstaterne, den 
private sektor, civilsamfundet og forskersamfundet alle samarbejde effektivt og skabe et 
økosystem for succes;

17. bemærker, at selv om AI rummer et stort potentiale, kan den også indebære visse risici i 
form af f.eks. forudindtagethed og uigennemsigtighed;

18. mener, at manglende forbrugertillid kan forsinke udbredelsen af AI;

19. hilser Kommissionens hvidbog om AI velkommen og opfordrer Kommissionen til at 
udvikle en fælles EU-lovramme for AI, som er risikobaseret, proportional og klar;

20. bemærker, at AI allerede, i varierende grad, er underlagt den nuværende EU-lovgivning, 
og anmoder Kommissionen om at udstede klar vejledning vedrørende funktionen og 
synergien mellem eksisterende relevant lovgivning og foreslåede nye foranstaltninger; 
mener, at det er vigtigt ikke at overregulere AI;

21. mener, at AI er en teknologi i hastig udvikling, hvilket nødvendiggør effektiv 
lovgivning; mener, at for at udarbejde en sådan må AI defineres funktionelt og bredt til 
at omfatte al automatiseret beslutningstagning, komplekse algoritmebaserede systemer 
og maskin- eller dyb læring-processer, så de reguleringsmæssige foranstaltninger kan 
forblive fleksible og kan tilpasses, således at der tages højde for den fremtidige 
udvikling;

22. mener, at formålet med en lovramme for AI bør være at skabe et indre marked for 
pålidelige produkter, applikationer og tjenester, der bygger på AI, og at det bør være 
baseret på artikel 114 i TEUF;

23. mener, at lovrammen bør opbygge offentlighedens tillid til AI og samtidig gøre det 
muligt for virksomhederne at udvikle automatiserede systemer uden at miste kundernes 
tillid; mener også, at lovrammen bør sikre gennemsigtighed og sørge for klar 
kommunikation af de relevante krav til både forbrugere og reguleringsmyndigheder;

24. mener, at en sådan ramme bør være baseret på en etisk, menneskecentreret og 
principbaseret tilgang til hele AI-produkternes design, udvikling og livscyklus baseret 
på overholdelse af de grundlæggende rettigheder og principperne om gennemsigtighed, 
forklarlighed (når det er relevant) og ansvarlighed;

25. mener, at de nye reguleringsmæssige kravs anvendelsesområde bør skaleres således, at 
de former for AI, der vurderes at udgøre de største risici, underlægges de fleste 
reguleringsmæssige krav; opfordrer Kommissionen til at udvikle en objektiv metode til 
at beregne risikoen for ulempe, som tillæg til det, der allerede findes i den nuværende 
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forbrugerlovgivning; mener, at denne metode ikke bør baseres på en restriktiv, binær 
tilgang, der hurtigt kan blive forældet, men i stedet fokusere på konteksten, 
applikationen og den specifikke anvendelse af AI;

26. understreger, at EU-dækkende AI-standardisering vil fremme innovation og 
interoperabilitet samt sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse; anerkender, at selv 
om der allerede findes et betydeligt antal standarder, er yderligere fremme og udvikling 
af fælles standarder for AI en nødvendighed;

27. mener, at en frivillig mærkningsordning for pålidelig AI baseret på klare og fælles 
retningslinjer udarbejdet af Kommissionen kunne bidrage til at øge forbrugertilliden;

28. mener i høj grad, at de nye reguleringsmæssige krav og vurderinger bør være både 
forståelige og gennemførlige, og at de bør indarbejdes i eksisterende sektorspecifikke 
krav, hvor det er muligt;

29. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre brug af innovative 
reguleringsværktøjer såsom "reguleringsmæssige sandkasser" for at udstikke en klar 
kurs mod opskalering for nyetablerede virksomheder og små virksomheder, uanset 
hvilken risikoprofil produktet har; mener, at disse værktøjer kan bidrage til at anspore til 
innovation, uden at forbrugerbeskyttelsen forringes;

30. mener, at brugen af højrisiko-AI bør begrænses til specifikke og klart berettigede formål 
med fuld overholdelse af den gældende lovgivning og i henhold til 
gennemsigtighedsforpligtelser; understreger, at dette vil være afgørende for at sikre, at 
offentligheden har tillid til og støtter nødvendigheden og proportionaliteten af 
anvendelsen af sådanne teknologier; opfordrer Kommissionen til nøje at overveje, om 
der er særlige brugstilfælde, situationer eller praksisser, for hvilke der bør vedtages 
specifikke tekniske standarder, herunder for underliggende algoritmer; vurderer, at det 
er nødvendigt, at disse standarder, hvis de vedtages, regelmæssigt revideres og 
reevalueres, med tanke på hastigheden af den teknologiske udvikling;

31. opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde til og støtte oprettelsen af specialiserede 
kontrolorganer for AI-produkter og -tjenester i medlemsstaterne til at vurdere de 
potentielle fordele og ulemper ved betydningsfulde AI-projekter, som indebærer en høj 
risiko;

32. fremhæver vigtigheden af uddannelse og forskning i AI; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at oprette et EU-ekspertisecenter for AI; mener, at dette bør gøres 
med inddragelse af universiteter, virksomheder og forskningsinstitutioner; mener, at et 
sådant center kan bidrage med specialiseret uddannelse og udvikling til 
reguleringsmyndighederne;

33. opfordrer Kommissionen til at ajourføre de eksisterende rammer for erstatningsansvar 
for at imødegå nye udfordringer knyttet til fremspirende digitale teknologier såsom 
kunstig intelligens;

34. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Oversigt

Den bredere digitaliseringsproces af både økonomien og samfundet skrider hastigt fremad og 
medfører betydelige forandringer i mange aspekter af folks liv. Den digitale revolution, det 
være sig inden for kommunikation, shopping, rejser eller produktion, har været en katalysator 
for forandring og har resulteret i en forandringshastighed, der er sammenlignelig med den 
industrielle revolution, og som rummer et betydeligt potentiale for både den europæiske 
økonomi og forbrugerne. Ordføreren mener faktisk, at det digitale indre marked understøtter 
hele det indre marked, således at et velfungerende digitalt indre marked er af afgørende 
betydning for EU's økonomiske succes.

For ordføreren er det vigtigt, at vi er i stand til fuldt ud at udnytte de potentielle fordele ved at 
anvende AI, men samtidig tager højde for eventuelle iboende farer ved disse teknologier, og 
for at gøre dette er det nødvendigt med konkrete foranstaltninger.

I konteksten af, at Kommissionen har gjort digitaliseringen til et prioriteret politikområde og i 
februar 2020 offentliggjorde hvidbogen om AI og meddelelsen "Europas digitale fremtid i 
støbeskeen", vil betænkningen bidrage med en indikation af nogle af de nuværende barrierer 
på det digitale indre marked og af, hvad der kan gøres for at forbedre situationen. 
Betænkningen vil også give en indikation af det mulige anvendelsesområde for og indhold af 
et eventuelt fremtidigt lovgivningsforslag vedrørende AI og af, hvilke forhold der skal 
imødegås i det.

Ordføreren har sørget for at høre interessenterne på omfattende og gennemsigtig vis i 
forbindelse med udarbejdelsen af betænkningen for at tage hensyn til de forskellige 
synspunkter om de eksisterende hindringer på det digitale indre marked, hvordan de kan 
tackles, og hvordan vi bør gribe reguleringen af AI an i fremtiden.

Ordføreren mener, at der er behov for en større indsats for at fjerne eksisterende hindringer 
for et velfungerende digitalt indre marked, for at sørge for konkrete foranstaltninger til at 
udvikle et økosystem for digital succes i Europa og for at skabe et innovativt og pålideligt 
indre marked for AI-produkter, -tjenester og -applikationer, der sikrer et højt niveau af 
forbrugerbeskyttelse.

Ordføreren er af den opfattelse, at en stor del af den eksisterende lovgivning for digitale 
tjenester og anden sektorspecifik lovgivning fortsat kan finde anvendelse på AI, og at den 
generelt kan ajourføres eller tilpasses, så den passer bedre til og bedre kan imødegå de nye 
udfordringer fra de nye og fremspirende teknologier. Hvor der er yderligere usikkerhed og 
udfordringer, som ikke kan afhjælpes inden for EU's eksisterende retlige rammer, er der 
behov for en vis mængde ny lovgivning.

Hindringer på det digitale indre marked

Ordføreren mener, at det digitale indre marked grundlæggende set handler om at reducere 
fragmenteringen på det indre marked ved at undgå divergerende nationale tilgange og arbejde 



PR\1220162DA.docx 11/13 PE661.999v01-00

DA

for at opnå større markedsintegration og -harmonisering.

Ordføreren mener, at eventuelle fremtidige forslag fra Kommissionen relateret til meddelelsen 
"Europas digitale fremtid i støbeskeen" bør tackle eksisterende fragmentering af det digitale 
indre marked, fjerne eksisterende uberettigede hindringer og understøtte innovationen ved at 
fjerne overdrevent bureaukrati. Ordføreren er af den opfattelse, at vi må etablere et digitalt 
indre marked, som er konkurrencedygtigt, tilgængeligt, teknologineutralt, innovationsvenligt, 
menneskecentreret og pålideligt, og som opbygger et sikkert datasamfund og en sikker 
dataøkonomi.

Ordføreren mener, at en mangel på effektiv håndhævelse er en af de eksisterende hindringer, 
og dette er noget, hun gerne vil tackle i betænkningen. Ordføreren understreger også behovet 
for at støtte katalysatorerne for den digitale økonomi, øge investeringsmængden og -kilderne, 
arbejde på at udarbejde Europæiske standarder for nye og fremspirende teknologier, have en 
konkurrencedygtig dataøkonomi og for at styrke forbrugernes stilling som et middel til at 
afhjælpe eksisterende hindringer og både øge forbrugervelfærden og den europæiske 
konkurrenceevne.

Ordføreren ser gerne, at betænkningen omfatter og foreslår nogle konkrete foranstaltninger, 
som Kommissionen kan træffe som opfølgning på sin meddelelse fra februar 2020.

AI

Ordføreren glæder sig over Kommissionens hvidbog om AI, som blev offentliggjort i februar. 
Globalt set er der betydelig konkurrence i branchen og om at fastsætte globale standarder for 
AI. Ordføreren mener, at det er vigtigt for EU, hvis vi ønsker, at disse standarder skal 
udvikles i overensstemmelse med vores værdier, at vi agerer som en enhed og har en 
proportional og sammenhængende EU-tilgang til denne teknologi. På nuværende tidspunkt er 
der mange divergerende nationale tilgange, og det er ordførerens opfattelse, at dette kun vil 
være en hindring for EU som helhed.

Ordføreren ser positivt på de potentielle fordele, der kan opnås gennem teknologien, og 
bemærker den positive udvikling, som vi allerede har set med hensyn til brug af AI til at løse 
problemer i forbindelse med covid-19-krisen. Ordføreren mener, at teknologien kan spille en 
vigtig rolle i både den økonomiske genopretning efter covid-19-krisen, men også i opnåelsen 
af vores ambitiøse klimamål. Ordføreren anerkender dog også fuldt ud, at der også er en 
række risici og farer forbundet med AI, f.eks. manglende gennemsigtighed og ansvarlighed, 
forudindtagethed i beslutningstagning samt privatlivsspørgsmål, og at disse spørgsmål skal 
imødegås i en eventuel fremtidig forordning for at sikre forbrugerbeskyttelsen og øge tilliden 
til AI og dermed udbredelsen heraf. Ordføreren mener, at denne tilgang samtidig kan bidrage 
til at give branchen juridisk sikkerhed for at understøtte innovationen.

Ordføreren er af den opfattelse, at Kommissionen i sin tilgang til AI bør udvikle en 
principbaseret ramme baseret på grundlæggende rettigheder og værdierne gennemsigtighed, 
ansvarlighed og, hvor det er nødvendigt, forklarlighed. Det er vigtigt, at forbrugerne ved, 
hvornår de har med en AI at gøre, at der er en vis klageadgang vedrørende trufne afgørelser, 
og at disse afgørelser kan forklares for forbrugeren, når det er nødvendigt. Ordføreren mener, 
at der til dette formål er behov for en specifik EU-forordning for AI til at supplere den 
eksisterende relevante lovgivning.
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Ordføreren mener, at Kommissionen bør tilskynde til overholdelse af disse principper i 
forbindelse med udvikling af AI-produkter, -tjenester og -applikationer. Det er ordførerens 
holdning, at Kommissionen – med tanke på den hastige udvikling i sektoren – bør overveje en 
funktionel og bred definition af AI for at sørge for, at den bredeste vifte af AI-produkter, -
tjenester og -applikationer omfattes, og for at sikre, at en foreslået ny forordning er fleksibel 
nok til at kunne tilpasses den fremtidige udvikling.

Ordføreren støtter Kommissionens risikobaserede tilgang til AI-regulering, men mener, at 
Kommissionen bør undgå en binær tilgang til risikokategoriseringen og udvikle en robust, 
objektiv metode til at afgøre, hvornår AI indebærer en høj risiko ud fra det specifikke 
brugstilfælde og den specifikke kontekst. Ordføreren mener, at det er vigtigt ikke at 
overregulere sektoren, og at enhver AI-brug, der klart er fastslået som indebærende det 
højeste niveau af risiko, bør være underlagt de fleste reguleringsmæssige krav.

Ordføreren føler også, at det er vigtigt at bemærke, at en betydelig mængde eksisterende 
lovgivning finder anvendelse på AI, og at Kommissionen bør kortlægge denne lovgivning 
klart for at undgå overdrevent bureaukrati og sikre overholdelse af én ind, én ud-princippet. Et 
nyt forslag bør passe sømløst ind i de eksisterende krav.

Ordføreren mener, at det er vigtigt at udvikle fælles standarder for AI, og at arbejdet på at 
udvikle disse standarder bør fortsætte i EU og i de relevante internationale fora.

For at understøtte det rette økosystem for AI-udvikling i EU mener ordføreren, at nye 
reguleringsværktøjer som f.eks. "reguleringsmæssige sandkasser" bør anvendes til sikker 
udvikling af innovative AI-produkter, så forbrugerne beskyttes, mens SMV'er og nyetablerede 
virksomheder hjælpes på vejen mod opskalering. Ordføreren mener også, at initiativer som 
frivillig mærkning til pålidelig AI i overensstemmelse med ovennævnte principper kunne 
være et nyttigt værktøj.

Endelig mener ordføreren, at ordentlig håndhævelse er afgørende for EU's succes på dette 
område. Det er afgørende, at håndhævelsen fungerer på tværs af grænser og sektorer, og 
ordføreren mener, at dette kan faciliteres af en anvendelig ramme fra Kommissionen samt klar 
og opdateret vejledning, når en eventuel ny forordning træder i kraft. Ordføreren mener, at 
AI-regulering vil kræve et højt niveau af specialisering og viden hos de regulerende organer, 
og at dette p.t. måske ikke findes. Ordføreren mener, at oprettelse af et EU-ekspertisecenter 
for AI kunne bidrage til at sikre, at de regulerende organer har værktøjerne til at udføre deres 
arbejde, og at tilgangen til reguleringen er ensartet i alle medlemsstaterne.

BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR 
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