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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 

Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 

i det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 

Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 

kunstig intelligens for Europa (COM(2018)0237), 

– der henviser til sin beslutning af 16. februar 2017 med henstillinger til Kommissionen 

om civilretlige bestemmelser om robotteknologi1, 

A. der henviser til, at kunstig intelligens (AI) er en af de strategiske teknologier i det 

21. århundrede, både globalt og i Europa, der fører til en positiv forandring for den 

europæiske økonomi og muliggør innovation, produktivitet, konkurrenceevne og 

velfærd; 

B. der henviser til, at den europæiske ramme for kunstig intelligens skal udvikles på 

grundlag af fuld respekt for de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i Den 

Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og navnlig for principperne 

om databeskyttelse, privatlivets fred og sikkerhed; 

C. der henviser til, at menneskecentreret kunstig intelligens og maskinlæring udgør en 

fordel for de europæiske samfund og kan bidrage til at løse nogle af de mest presserende 

samfundsmæssige udfordringer med håndgribelige fordele for borgerne; 

1. opfordrer Kommissionen og andre kompetente institutioner til at samarbejde tæt med 

forskere, der repræsenterer forskellige fagområder, med henblik på at identificere, støtte 

og udnytte de potentielle positive virkninger af innovative anvendelser af kunstig 

intelligens, undersøge, forebygge og afbøde potentielle skadelige virkninger af 

ondsindet eller uagtsom brug af kunstig intelligens og udvikle værktøjer, politikker og 

normer, der er egnede til at sikre den etiske styring af kunstig intelligens; understreger 

behovet for at udvikle programmer for udveksling af viden, herunder programmer på 

tværs af grænserne, og at fremme udviklingen af en fælles strategi blandt 

civilsamfundsorganisationer; bemærker, at der bør udpeges bedste praksis på 

forskningsområder med mere modne metoder til håndtering af problemer med dobbelt 

anvendelse, herunder sikkerhed og beskyttelse af privatlivets fred, og at de bør finde 

anvendelse på området for kunstig intelligens; 

2. understreger, at ondsindet eller uagtsom brug af kunstig intelligens kan true den digitale 

sikkerhed såvel som den fysiske og offentlige sikkerhed, da den kan anvendes til at 

foretage store, målrettede og meget effektive angreb på informationssamfundstjenester 

og opkoblede maskiner samt desinformationskampagner og generelt indskrænker den 

enkeltes ret til selvbestemmelse; understreger, at ondsindet eller uagtsom brug af 

kunstig intelligens også kan udgøre en risiko for demokratiet og de grundlæggende 

rettigheder; 

                                                 
1 

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0051. 



 

PE629.403v02-00 4/9 AD\1169468DA.docx 

DA 

3. understreger, at retten til respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger som 

fastsat i artikel 7 og 8 i chartret om grundlæggende rettigheder og i artikel 16 i traktaten 

om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) finder anvendelse på alle områder 

af robotteknologi og på alle områder, hvor kunstig intelligens kan anvendes, herunder 

big data-analyse, maskinlæring og tingenes internet, og at Unionens retlige rammer for 

databeskyttelse skal overholdes fuldt ud inden for området for AI-systemer; gentager sin 

støtte til Kommissionens "Fintechhandlingsplan for en mere konkurrencedygtig og 

innovativ finanssektor i Europa", hvori der lægges vægt på den rolle, som regulering 

kan spille med hensyn til at fremme teknologisk innovation og bedre forståelse af 

innovative forretningsmodeller og markedsudviklinger, ved at give 

tilsynsmyndighederne mulighed for at føre tilsyn med virksomheder inden for Unionens 

retlige rammer; 

4. opfordrer Kommissionen til at sikre, at enhver fremtidig EU-lovgivning om kunstig 

intelligens garanterer privatlivets fred og fortroligheden af kommunikation, beskyttelse 

af personoplysninger, herunder principperne om lovlighed, retfærdighed og 

gennemsigtighed, indbygget databeskyttelse og databeskyttelse gennem 

standardindstillinger, formålsbegrænsning, lagringsbegrænsning, nøjagtighed og 

dataminimering, i fuld overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning samt 

sikkerhed, personlig sikkerhed og andre grundlæggende rettigheder, herunder retten til 

ytrings- og informationsfrihed; mener, at enhver fremtidig lovgivningsmæssig ramme 

bør vurderes regelmæssigt af Kommissionen under hensyntagen til den nyeste 

teknologiske udvikling; 

5. understreger, at de europæiske standarder for kunstig intelligens skal være baseret på 

principperne om digital etik, menneskelig værdighed, respekt for grundlæggende 

rettigheder, databeskyttelse og sikkerhed og tage sigte på at indbygge disse principper 

og dermed bidrage til at opbygge tillid blandt brugerne; understreger betydningen af at 

udnytte EU's potentiale for at skabe en stærk infrastruktur for AI-systemer, der er 

forankret i høje standarder for databeskyttelse og respekt for mennesker; understreger 

behovet for systematisk at investere i udviklingen af den nødvendige fremtidige 

ekspertise, navnlig inden for uddannelse af forskere og ved at fremme deling af viden 

mellem forskellige fagområder – herunder anvendt etik – der er specialiseret i kunstig 

intelligens, robotteknologi og relaterede områder; 

6. opfordrer Kommissionen til at indtage en stærk holdning over for udviklingen og 

anvendelsen af autonome våbensystemer, som forsynes med kunstig intelligens, inden 

for enhver EU-ramme; 

7. glæder sig over Kommissionens initiativ til at oprette den europæiske alliance 

vedrørende kunstig intelligens, der har til opgave at udarbejde omfattende etiske 

retningslinjer for kunstig intelligens og politikhenstillinger; fremhæver betydningen af 

aktiv deltagelse i globale alliancer og fora for kunstig intelligens med henblik på at 

muliggøre udveksling af viden og en omfattende forståelse af bekymringer vedrørende 

databeskyttelse, gennemsigtighed og sikkerhed i forbindelse med udvikling og 

udbredelse af AI-systemer; glæder sig i denne forbindelse over arbejdet i 

ekspertgruppen på højt plan om kunstig intelligens, der fungerer som styringsgruppe for 

arbejdet i den europæiske alliance vedrørende kunstig intelligens; opfordrer 

Kommissionen til at sikre databeskyttelsesmyndighedernes deltagelse i denne gruppe på 
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højt plan, færdiggøre arbejdet på en åben og gennemsigtig måde og offentliggøre 

retningslinjerne; opfordrer desuden Kommissionen til fortsat at arbejde hen imod en 

EU-dækkende tilgang til kunstig intelligens, som vil være menneskecentreret og 

menneskestyret, og til aktivt at fremme høje EU-standarder inden for kunstig intelligens 

på internationalt plan; 

8. understreger, at ethvert AI-system skal udvikles under overholdelse af principperne om 

gennemsigtighed og algoritmisk ansvarlighed, der giver mennesker mulighed for at 

forstå dets handlinger; bemærker, at det for at opbygge tillid til og muliggøre fremskridt 

med kunstig intelligens er afgørende, at brugerne ved, hvordan deres data samt andre 

data og data, der er udledt fra deres data, bruges, og hvornår de kommunikerer eller 

interagerer med et AI-system eller med mennesker, der understøttes af et AI-system; 

mener, at dette vil bidrage til en bedre forståelse og tillid blandt brugerne; understreger, 

at det skal være en EU-standard, at beslutninger er forståelige, i overensstemmelse med 

artikel 13, 14 og 15 i den generelle forordning om databeskyttelse; minder om, at den 

generelle forordning om databeskyttelse allerede indeholder en bestemmelse om retten 

til at blive informeret om den logik, der ligger bag databehandlingen; understreger, at 

personer i henhold til artikel 22 i den generelle forordning om databeskyttelse har ret til 

menneskelig indgriben, når en afgørelse baseret på automatisk behandling i væsentlig 

grad påvirker dem; 

9. understreger, at Kommissionen, Det Europæiske Databeskyttelsesråd, de nationale 

databeskyttelsesmyndigheder og andre uafhængige tilsynsmyndigheder fremover bør 

spille en vigtig rolle for at fremme gennemsigtighed og retfærdige procedurer, 

retssikkerheden generelt og mere specifikt konkrete beskyttelsesstandarder for 

grundlæggende rettigheder og garantier i forbindelse med anvendelsen af 

databehandling og -analyser; opfordrer til et tættere samarbejde mellem de 

myndigheder, der har til opgave at føre tilsyn med eller regulere adfærden i det digitale 

miljø; kræver tilstrækkelig finansiering og personale til disse myndigheder; 

10. understreger, at det er vigtigt at bekæmpe fordomme blandt udviklere, og at der derfor 

er behov for en mangfoldig arbejdsstyrke i alle grene af IT-sektoren samt 

beskyttelsesmekanismer for at undgå skævheder baseret på køn og alder, som indlejres i 

AI-systemer; 

11. fremhæver betydningen af at etablere en lovgivningsmæssig ramme for 

kontrolalgoritmer og deres virkning, herunder muligheden for at inddrage uafhængige 

kontrollører af algoritmer (eller endog softwarevagthunde eller en tilsynsmyndighed, 

der kan undersøge automatiske AI-afgørelser); 

12. understreger betydningen af kvalitet og nøjagtighed samt den repræsentative karakter af 

de data, der anvendes i forbindelse med udvikling og anvendelse af algoritmer, da deres 

standard afhænger af de data, der anvendes til at oplære dem; påpeger, at selv data af 

høj kvalitet kan føre til fastholdelse af eksisterende forskelsbehandling og 

uretfærdighed, når de ikke anvendes forsigtigt og bevidst; bemærker, at anvendelsen af 

forældede, ufuldstændige eller ukorrekte data af lav kvalitet på forskellige trin i 

databehandlingen kan føre til dårlige forudsigelser og vurderinger og endelig til 

partiskhed, hvilket i sidste ende kan føre til krænkelser af enkeltpersoners 

grundlæggende rettigheder eller helt fejlagtige konklusioner eller falske resultater; 
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mener derfor, at det er vigtigt i en tidsalder med big data at sikre, at algoritmer er oplært 

med repræsentative stikprøver af data af høj kvalitet for at opnå statistisk paritet; 

understreger, at selv om der anvendes nøjagtige data af høj kvalitet, kan prædiktive 

analyser baseret på kunstig intelligens højst forudsige resultater med statistisk 

sandsynlighed; minder om, at i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse 

må den yderligere behandling af personoplysninger til statistiske formål, herunder 

oplæring af kunstig intelligens, kun resultere i aggregerede data, som ikke genanvendes 

på enkeltpersoner; 

13. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og databeskyttelsesmyndighederne til at 

identificere og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre eller minimere 

algoritmisk forskelsbehandling og partiskhed og til at udvikle en stærk fælles etisk 

ramme for gennemsigtig behandling af personoplysninger og automatisk 

beslutningstagning, som kan fungere som en vejledning for brugen af data og 

håndhævelsen af EU-lovgivning; 

14. understreger, at forskning i kunstig intelligens og andre relaterede aktiviteter bør 

gennemføres i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet og grundlæggende 

rettigheder, samtidig med at der tilskyndes til fremskridt for samfundet og miljøet; 

understreger, at alle, der er involveret i udviklingen, gennemførelsen, udbredelsen og 

anvendelsen af kunstig intelligens, bør overveje og respektere den menneskelige 

værdighed samt den enkeltes og samfundets – både fysiske og psykiske – 

selvbestemmelsesret og velfærd, forudse potentielle sikkerhedsmæssige konsekvenser 

og træffe passende forholdsregler, der står i et rimeligt forhold til beskyttelsesniveauet, 

herunder hurtig offentliggørelse af faktorer, der kan bringe folkesundheden eller miljøet 

i fare; understreger behovet for en koordineret tilgang for at sikre, at der ofte udføres 

risikobaserede evalueringer af AI-systemer og deres komponenter; fremhæver 

betydningen af at udforme og håndhæve et omfattende sæt revisionsregler og 

retningslinjer for udvikling og anvendelse af AI-systemer samt sikkerheds- og 

mærkningsmekanismer, der har til formål at mindske deres overtrædelsesrisici; 

15. understreger, at følgende principper bør gælde for de overordnede strategier for kunstig 

intelligens og robotteknologi: 

a) Robotter og kunstig intelligens er værktøjer, der kan anvendes til flere formål. 

Robotter og kunstig intelligens bør ikke udelukkende eller primært udformes med 

henblik på at dræbe eller skade mennesker. Individuelle rettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder skal garanteres, navnlig den menneskelige integritet (fysisk og 

psykisk), den menneskelige værdighed og identitet. Det understreges, at mennesket har 

forrang frem for videnskabelige og samfundsmæssige interesser. 

b) Mennesker er ansvarlige aktører. Lovgiverne bør sikre, at nye teknologier er i 

overensstemmelse med eksisterende love og grundlæggende rettigheder. 

c) Robotter og kunstig intelligens er produkter, der bør udformes, så de er sikre og 

egnede til formålet, på samme måde som andre produkter. 

d) Robotter og kunstig intelligens er fremstillede genstande. De bør ikke være udformet 

på en vildledende måde med henblik på at udnytte sårbare brugere; deres maskinelle 

karakter bør derimod være tydelig. 
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e) Der bør udpeges en person, der har det juridiske ansvar for et robotsystem eller et AI-

system. I tilfælde af grov uagtsomhed vedrørende sikkerhed, bør fabrikanterne holdes 

ansvarlige, selv om brugeraftaler indeholder bestemmelser om ansvarsfraskrivelse; 

16. understreger behovet for at inddrage offentligheden i udviklingen af kunstig intelligens; 

opfordrer derfor Kommissionen til at offentliggøre alle algoritmer, værktøjer og 

teknologier, der finansieres eller medfinansieres af offentligheden som open source; 

17. understreger, at hvis der opstår risici som et uundgåeligt og integrerende element i 

forskning inden for kunstig intelligens, skal der udvikles og overholdes solide 

risikovurderings- og forvaltningsprotokoller under hensyntagen til, at risikoen for 

skader ikke må være større end de risici, der forekommer i dagliglivet (dvs. at 

mennesker ikke må udsættes for risici, der er større end eller kommer i tillæg til dem, de 

udsættes for i deres normale livsstil). 
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