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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af 
international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens 
myndighed uden for det strafferetlige område
(2020/2013(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF),

– der henviser til artikel 114 i TEUF,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til Rådets forordning (EU) 2018/1488 af 28. september 2018 om oprettelse 
af et europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling1,

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet 
for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 (COM(2018)0434), 

– der henviser til Kommissionens hvidbog af 19. februar 2020 med titlen "Kunstig 
intelligens – en europæisk tilgang til ekspertise og tillid" (COM(2020)0065),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. februar 2020 til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en 
europæisk strategi for data (COM(2020)0066),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. februar 2020 til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen 
"Europas digitale fremtid i støbeskeen" (COM(2020)0067),

– der henviser til sin beslutning af 16. februar 2017 med henstillinger til Kommissionen 
om civilretlige bestemmelser om robotteknologi2,

– der henviser til sin beslutning af 1. juni 2017 om digitalisering af den europæiske 
industri3,

– der henviser til sin beslutning af 12. september 2018 om autonome våbensystemer4,

– der henviser til sin beslutning af 11. september 2018 om ligebehandling af 

1 EUT L 252 af 8.10.2018, s. 1.
2 EUT C 252 af 18.7.2018, s. 239.
3 EUT C 307 af 30.8.2018, s. 163.
4 EUT C 433 af 23.12.2019, s. 86.
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sprogeuropæisk film i en digital tidsalder5,

– der henviser til sin beslutning af 12. februar 2019 om en omfattende europæisk 
industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi6,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til rapporten af 8. april 2019 fra ekspertgruppen på højt plan om kunstig 
intelligens nedsat af Kommissionen i juni 2018, rapport med titlen "Ethics Guidelines 
for Trustworthy AI" (Etiske retningslinjer vedrørende pålidelig kunstig intelligens),

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A9-0000/2020),

Indledning

A. der henviser til, at kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier 
sandsynligvis vil have en direkte indvirkning på alle aspekter af samfundet;

B. der henviser til, at Unionen og dens medlemsstater har et særligt ansvar for at sikre, at 
disse teknologier bidrager til deres borgeres velfærd og almene interesse;

C. der henviser til, at dette særlige ansvar især omfatter behandling af spørgsmål 
vedrørende fortolkningen og anvendelsen af folkeretten, når EU er berørt, inden for 
områderne civil og militær anvendelse af disse teknologier samt spørgsmål i forbindelse 
med statens myndighed i forhold til disse teknologier uden for det strafferetlige område;

D. der henviser til, at formålet med denne undersøgelse er at undersøge, i hvilket omfang 
de folkeretlige regler er tilpasset disse teknologier, og at fremhæve de udfordringer, som 
staten står over for i forbindelse med disse;

E. der henviser til, at en harmoniseret tilgang til disse problemer kræver en fælles 
definition af kunstig intelligens og overholdelse af principperne i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder;

Definition af kunstig intelligens

1. mener, at kunstig intelligens kan defineres som en række af metoder og procedurer, der 
gør det muligt for de tekniske systemer at opfatte deres omgivelser, håndtere, hvad der 
opfattes og løse problemer uafhængigt, træffe beslutninger, handle og lære af 
konsekvenserne af sådanne beslutninger og handlinger;

Folkeret og militær brug af kunstig intelligens 

2. er af den opfattelse, at alle militære anvendelser af kunstig intelligens skal underkastes 
en menneskelig kontrol, der gør det muligt navnlig at rette eller afbryde dem på et 
hvilket som helst tidspunkt og at deaktivere dem i tilfælde af uforudset adfærd;

3. mener, at de også bør gøres til genstand for sporbarhed for så vidt angår 

5 Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2018)0332.
6 Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2019)0081.
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beslutningsprocessen, således at det kan fastslås, hvem der er ansvarlig for den 
menneskelige beslutningstagning, og at der kan drages ansvar herfor;

4. gentager, at de altid skal overholde den humanitære folkeret, navnlig 
Genèvekonventionerne af 12. august 1949, navnlig med hensyn til beskyttelse af sårede, 
syge og skibbrudne, behandling af krigsfanger og beskyttelse af civile;

5. gentager, at de altid skal overholde de principper, der er omhandlet i Romkonventionen 
af 17. juli 1998 om forbud mod folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og 
krigsforbrydelser;

6. insisterer på, at de altid overholder proportionalitetsprincippet, som gør lovligheden af 
en militær indsats betinget af, at der er balance mellem målet og de midler, der 
anvendes, og at proportionalitetsvurderingen foretages af eller udtrykkeligt godkendes 
af et menneske;

7. understreger, at de foregående afsnit vedrører alle militære anvendelser af kunstig 
intelligens, herunder dem, der vedrører behandling af oplysninger til militære formål, 
militær logistik, "samarbejdsbaseret kamp" og støtte til beslutningstagning i realtid samt 
defensive systemer og alle våben, der anvender kunstig intelligens, herunder 
dødbringende autonome våbensystemer (LAWS);

8. minder om, at LAWS er våben, der er i stand til at identificere og træffe beslutning om 
at angribe et mål uden menneskelig indgriben, og at deres særlige farlighed kræver, at 
deres anvendelse er underlagt specifikke forbud og retsgarantier;

9. mener, at LAWS kun er lovlige, hvis de er underlagt en tilstrækkelig streng kontrol, 
således at et menneske gives mulighed for at overtage kommandoen på et hvilket som 
helst tidspunkt, og at versioner, der er fuldstændig unddraget menneskelig kontrol 
("human off the loop") bør forbydes;

10. understreger, at LAWS kun bør anvendes i særlige tilfælde og i overensstemmelse med 
godkendelsesprocedurer, der er fastsat på forhånd i tekster, hvor den pågældende stat – 
uanset om den er medlem af NATO – sikrer offentligheden eller i det mindste det 
nationale parlament tilgængelighed;

11. vurderer, at LAWS skal overholde bestemmelserne i konventionen af 10. oktober 1980 
om visse konventionelle våben, herunder forbuddet mod at være "unødigt 
skadevoldende";

12. foreslår, at opføre LAWS på listen over våben, der er omfattet af bestemmelserne i 
traktaten om våbenhandel af 2. april 2013, en liste, der nævnes i artikel 2 i omtalte 
traktat, for at forhindre ukontrolleret spredning;

13. kræver et forbud mod en menneskelignende udformning af LAWS for at undgå enhver 
sammenblanding af en menneske og en robot;

14. minder om, at Den Europæiske Forsvarsfond har til formål at finansiere militære 
forskningsprojekter, der fremmer innovation, navnlig dem, der arbejder på kunstig 
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intelligens, selv når det drejer sig om LAWS;

15. foreslår, at Den Europæiske Forsvarsfond minder de virksomheder, hvis projekter den 
finansierer, samt de pågældende stater om, at EU’s finansiering ikke fritager dem for 
omhyggeligt at overvåge, at de fremtidige militære anvendelser af kunstig intelligens, 
der er involveret i disse projekter, overholder de principper, der er fastsat i denne 
betænknings punkt 2-13;

Statens myndighed: eksempler fra sundheds- og retsvæsen

16. understreger, at medlemsstaterne skal sikre, at magtfulde private gruppers besiddelse af 
de mest avancerede teknologier inden for kunstig intelligens ikke medfører en 
udfordring for den offentlige myndighed, endsige lade sig erstatte af en privat 
myndighed;

17. mener, at det er væsentligt, når et system med kunstig intelligens anvendes til at 
interagere med personer i offentlige tjenester, navnlig fra retsvæsenet og 
sundhedsplejen, at brugeren er behørigt informeret om, at vedkommende har mulighed 
for at henvende sig til en erhvervsudøver efter anmodning og uden forsinkelse;

18 mener, at personer, der har været genstand for en beslutning truffet af en offentlig 
myndighed, der udelukkende eller hovedsagelig er baseret på resultatet af et system med 
kunstig intelligens, bør gives meddelelse herom og hurtigt modtage de oplysninger, der 
er omhandlet i foregående punkt;

19. bemærker, at kunstig intelligens kommer til at spille en stadig vigtigere rolle i den 
offentlige sundhed, navnlig gennem algoritmer for hjælp til diagnosticering, 
robotassisteret kirurgi, intelligente proteser, personaliserede behandlinger baseret på 
modellering af den enkelte patients krop i tre dimensioner, sociale robotter til at hjælpe 
ældre mennesker, digitale terapier, der har til formål at forbedre autonomien hos visse 
mentalt syge mennesker, prædiktiv medicin og software til beredskab af epidemier;

20. insisterer imidlertid på, at al anvendelse af kunstig intelligens på folkesundhedsområdet 
skal respektere beskyttelsen af patienters personoplysninger og forhindre ukontrolleret 
spredning;

21. opfordrer indtrængende til, at alle anvendelser af kunstig intelligens på 
folkesundhedsområdet respekterer ligebehandlingen af patienter med hensyn til adgang 
til pleje og disses adgang hertil, bevarelse af forholdet mellem patient og læge og til 
enhver tid respekterer den hippokratiske ed;

22. bemærker, at kunstig intelligens i stigende grad anvendes inden for retsvæsenet for at 
gøre det muligt for dommere at træffe afgørelser både hurtigere og mere rationelt og i 
bedre overensstemmelse med den gældende lovgivning;

23. opfordrer derfor til, at alle disse juridiske anvendelser offentliggøres, at de undgår 
forskelsbehandling gennem programmering og respekterer enhver retsundergiven 
persons ret til at få adgang til en dommer samt enhver dommers ret til at afvige fra den 
løsning, der foreslås af den kunstige intelligens, hvis vedkommende finder det 
nødvendigt i lyset af sagens særegenhed;
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International privatret

24. bemærker, at et stigende antal tvister, der har forbindelse til den internationale privatret 
er skabt af internationaliseringen af menneskelige aktiviteter online eller i den virkelige 
verden, og at kunstig intelligens kan hjælpe parterne og dommerne til at løse dem ved at 
skabe modeller til fastlæggelse af kompetence og gældende ret i hvert enkelt tilfælde, 
men også til at udpege de mest følsomme retskonflikter og foreslå løsninger til at løse 
dem;

25. mener imidlertid, at anvendelsen af kunstig intelligens i international privatret kræver 
passende oplysninger af offentligheden, og at forskelsbehandling igennem 
programmering undgås, da dette ville føre til en systematisk fremme af en national 
lovgivning frem for en anden;

26. understreger, at cirkulation af selvkørende køretøjer inden for det europæiske område, 
som kan give anledning til et særligt stort antal internationale privatretlige tvister, skal 
være omfattet af specifikke europæiske regler, der fastlægger de retsregler, som finder 
anvendelse i tilfælde af grænseoverskridende skader;

Vejledende princip

27. minder om, at kunstig intelligens er et videnskabeligt fremskridt, som ikke bør føre til 
en forringelse af lovgivningen, men som tværtimod altid skal fastlagt af den – i Den 
Europæiske Union i henhold til lovgivningen i dens institutioner og dens medlemsstater 
– og at algoritmernes styrke under ingen omstændigheder må svække demokrati og 
retsstatsprincippet, et princip, der har ligget til grund for denne betænkning;

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

Den enestående udvikling af kunstig intelligens (AI) er en udfordring for både folkeretten og 
den internationale privatret samt mere generelt for staternes myndighed. Europa-Parlamentet 
kan ikke se bort fra dette spørgsmål, eftersom den retlige ramme for kunstig intelligens er 
blevet en af EU's prioriteter. Formålet med denne betænkning er at behandle de vigtigste 
aspekter. 

Folkeret: Militær brug af kunstig intelligens 

I overensstemmelse med arbejdsdokumentet af 29. april 2020 er en stor del af rapporten 
helliget militær anvendelse af kunstig intelligens. Verdens stormagter er enige om at mene, at 
udviklingen af denne er en prioritet for deres hære. De værdier, som EU påberåber sig, 
legitimerer behovet for at etablere de nødvendige retlige rammer, under behørig hensyntagen 
til medlemsstaternes og FN's beføjelser.

Der er blevet truffet et valg om at se på spørgsmålet fra tre vinkler. Følgende principper bør 
danne grundlag for en eventuel militær anvendelse af kunstig intelligens, uanset om det drejer 
sig om: Behandling af oplysninger til militære formål, militær logistik, "kollaborativ kamp" 
og støtte til beslutningstagning i realtid, forsvarssystemer, alle våben, der anvender kunstig 
intelligens, herunder dødbringende autonome våbensystemer (LAWS).

For det andet er der specifikke principper for LAWS i betragtning af deres særlige farlighed, 
som tidligere fremhævet af Europa-Parlamentet i dets beslutning af 12. september 2018.

Endelig behandles Den Europæiske Forsvarsfond, som allerede finansierer militære 
forskningsprojekter, der iværksætter kunstig intelligens; et bevis på, at EU allerede er direkte 
involveret i den militære anvendelse af kunstig intelligens.

Statens myndighed 

Kunstig intelligens har også konsekvenser for statens myndighed i ikke-militære anliggender. 
Efter debatten i JURI-udvalget den 16. juni 2020, hvor flere medlemmer mente, at de også 
burde drøftes, blev det besluttet at behandle dem på de to særligt følsomme områder; sundhed 
og retfærdighed.

International privatret

I samme debat anmodede nogle medlemmer også om at overveje virkningen af anvendelsen af 
kunstig intelligens på den internationale privatret. Det er for at tage hensyn hertil, at 
slutningen af teksten forsøger at rejse dette spørgsmål, om end kortfattet i lyset af 
Parlamentets begrænsninger med hensyn til omfanget af denne type betænkning.

Vejledende princip

Ud over forskelligartetheden af de punkter, betænkningen beskæftiger sig med, er dens 
opbygning en følge af en bevidsthed om, at kunstig intelligens kan udgøre en fare for 
respekten for de demokratiske principper og retsstaten, og at de skal behandles med omtanke. 
For som Martin Heidegger advarede om: "Hvis vi opfatter teknikken som noget neutralt, er 
det, vi kommer i dens vold på den værst tænkelige måde".


