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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Retsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

– der henviser til artikel 2 og 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til artikel 10, 19, 21 og 167 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til retten til at indgive andragender, som nedfældet i artikel 20 og 227 i 
TEUF og i artikel 44 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til artikel 21 og 22 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til præamblen til TEU,

– der henviser til Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal, 
protokol nr. 12 til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder samt den europæiske pagt om regionale sprog eller 
mindretalssprog,

– der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse1 (direktivet om 
racelighed),

– der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv2 
(direktivet om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse),

– 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)3 og til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med 
henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA4,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 11. december 2019 

1 EUT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
2 EUT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
3 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.
4 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89.



PE652.296v02-00 4/11 AD\1213879DA.docx

DA

om den europæiske grønne pagt,

– der henviser til sin beslutning af 16. februar 2017 med henstillinger til Kommissionen 
om civilretlige bestemmelser om robotteknologi5,

– der henviser til OECD-Rådets henstilling om kunstig intelligens, der blev vedtaget den 
22. maj 2019,

A. der henviser til, at udvikling og design af såkaldt "kunstig intelligens", robotteknologi 
og tilhørende teknologier udføres af mennesker, og at deres valg afgør teknologiens 
potentiale for at være til gavn for samfundet;

B. der henviser til, at algoritmisk ansvarlighed bør betyde gennemførelse af tekniske og 
operationelle foranstaltninger, der sikrer gennemsigtighed, en klar fordeling af 
ansvarskæder, ikkediskrimination i forbindelse med automatiseret beslutningstagning 
eller ved beregning af sandsynligheder for individuel adfærd; der henviser til, at 
gennemsigtighed bør give den enkelte meningsfuld information om den indbyggede 
logik samt om betydningen og de forventede konsekvenser heraf; der henviser til, at 
dette bør omfatte oplysninger om de data, der anvendes til oplæring af kunstig 
intelligens, og gøre det muligt for enkeltpersoner at forstå og overvåge de beslutninger, 
der berører dem;

C. der henviser til, at der hersker alvorlig bekymring for, at EU's nuværende retlige ramme, 
herunder forbrugerlovgivningen, lovgivningen om produktsikkerhed og om 
markedsovervågning ikke altid er velegnet til effektivt at håndtere de risici, som kunstig 
intelligens, robotteknologi og tilhørende teknologier medfører;

D. der henviser til, at kunstig intelligens, robotteknologi og tilhørende teknologier kan have 
alvorlige konsekvenser for enkeltpersoners, gruppers og hele samfundets materielle og 
immaterielle goder, og at en sådan individuel og kollektiv skade skal imødegås via 
lovgivningsinitiativer;

E. der henviser til, at styringsproblemer med indførelsen af AI i den offentlige sektor skal 
overvejes nøje hvad angår følgerne for demokratiet, navnlig demokratisk legitimitet, 
ansvarlighed og et meningsfuldt offentligt engagement og tilsyn;

F. der henviser til, at dataanalyse og AI i stigende grad har indflydelse på de oplysninger, 
der stilles til rådighed for borgerne; der henviser til, at disse teknologier, hvis de 
misbruges, kan true de grundlæggende rettigheder til information såvel som mediefrihed 
og -pluralisme;

G. der henviser til, at etiske retningslinjer, såsom de principper, der er vedtaget af 
ekspertgruppen på højt plan om kunstig intelligens, er et godt udgangspunkt, men ikke 
er tilstrækkelige til at sikre, at virksomheder handler redeligt og garanterer effektiv 
beskyttelse af privatpersoner;

1. understreger, at de fremtidsperspektiver og muligheder, som kunstig intelligens 
frembyder, ikke kan udnyttes fuldt ud af borgerne, den offentlige og private sektor, den 

5 EUT C 252 af 18.7.2018, s. 239.
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akademiske verden og forskersamfundet, før offentlighedens tillid til disse teknologier 
er sikret gennem en omhyggelig håndhævelse af de grundlæggende rettigheder og 
overholdelse af EU's nuværende lovgivning om databeskyttelse og retssikkerhed for alle 
involverede parter; understreger, at behandlingen af personoplysninger kun kan ske i 
henhold til et af de retsgrundlag, der er fastsat i artikel 6 i forordning (EU) 2016/679; 
mener, at det er afgørende, at gennemsigtighed og formidling af relevante oplysninger 
til de berørte modtagere er afgørende for at opbygge tillid i offentligheden og 
beskyttelse af individuelle rettigheder;

2. understreger, at overholdelse af den eksisterende databeskyttelseslovgivning sammen 
med stærke videnskabelige, etiske og retlige standarder samt metoder til demokratisk 
tilsyn er af central betydning for at skabe tillid til, og for pålideligheden af, AI-
løsninger; understreger endvidere, at de oplysninger, som fremkommer ved en AI-
analyse, ikke giver et upartisk billede af enhver genstand og kun er så pålidelige, som de 
underliggende data giver mulighed for; fremhæver, at forventningsanalyser baseret på 
AI kun kan tilbyde en statistisk sandsynlighed og derfor ikke altid nøjagtigt kan bruges 
til at forudsige den enkeltes adfærd; understreger derfor, at stærke videnskabelige, 
etiske og juridiske standarder er afgørende for forvaltningen af dataindsamling og 
bedømmelse af resultaterne af en sådan analyse;

3. mener, at enhver etisk ramme for udvikling, indførelse og anvendelse af AI, 
robotteknologi og dertil knyttet teknologi fuldt ud bør respektere EU's charter om 
grundlæggende rettigheder og derved respektere individets menneskelige værdighed, 
autonomi og selvbestemmelse, forhindre skade, fremme retfærdighed, inklusion og 
gennemsigtighed, eliminere fordomme og forskelsbehandling, herunder af 
minoritetsgrupper, samt respektere og overholde principperne om begrænsning af de 
negative eksterne virkninger af den anvendte teknologi, teknologiernes forklarlighed og 
garantien for, at teknologierne er til for at tjene mennesker, ikke for at erstatte dem eller 
tage beslutninger for dem, med det ultimative mål at øge den menneskelige trivsel for 
alle;

4. fremhæver asymmetrien mellem dem, der anvender AI-teknologier, og dem, der 
interagerer med dem og er genstand for dem; understreger, at borgernes tillid til AI kun 
kan være baseret på nogle rammer for etiske standarder og etisk design, der sikrer, at 
enhver AI-teknologi, der tages i brug, fuldt ud respekterer Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, EU-retten og traktaterne; mener, at dette bør 
være i overensstemmelse med det forsigtighedsprincip, der er retningsgivende for EU-
lovgivningen, og bør være kernen i enhver ramme for AI; opfordrer i den henseende til 
etablering af en tydelig og sammenhængende styringsmodel, der sætter virksomheder 
og innovatorer i stand til at videreudvikle kunstig intelligens, robotteknologi og 
tilhørende teknologier; 

5. opfordrer Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at fremme offentlig 
bevågenhed omkring risici og muligheder ved brugen af AI som et etisk krav;

6. mener, at EU's nuværende lovrammer, navnlig vedrørende beskyttelse af privatlivets 
fred og personoplysninger, vil skulle finde fuld anvendelse på AI, robotteknologi og 
relaterede teknologier, og at de regelmæssigt skal revideres og gennemgås og om 
nødvendigt ajourføres for effektivt at tackle de risici, der skabes af kunstig intelligens, 
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robotteknologi og relaterede teknologier, ligesom de i denne forbindelse kunne have 
gavn af at blive suppleret med solide vejledende principper af etisk karakter; påpeger, at 
der bør anvendes en blød lovgivningsmæssig ramme, hvis det er for tidligt at vedtage 
retsakter; 

7. forventer, at Kommissionen indarbejder en stærk etisk ramme i det kommende 
lovgivningsforslag som opfølgning på hvidbogen om kunstig intelligens, herunder om 
sikkerhed, ansvar, grundlæggende rettigheder og databeskyttelse, med henblik på at 
maksimere mulighederne og minimere risiciene ved AI-teknologier; forventer, at det 
kommende lovgivningsforslag vil omfatte politiske løsninger på de største anerkendte 
risici ved kunstig intelligens, herunder bl.a. om etisk indsamling og brug af big data 
samt spørgsmålet om algoritmisk gennemsigtighed og bias; opfordrer Kommissionen til 
at udvikle kriterier og indikatorer for mærkning af AI-teknologi med henblik på at 
fremme gennemsigtighed, forklarlighed og ansvarlighed og tilskynde udviklere til at 
træffe ekstra forholdsregler; understreger behovet for at investere i integrering af ikke-
tekniske discipliner knyttet til social kontekst i AI-studier og -forskning;

8. minder om, at AI, afhængigt af hvordan den udvikles, indføres og anvendes, har 
potentiale til at skabe og styrke bias, herunder gennem en bias, der er indbygget i de 
underliggende datasæt, og dermed skabe forskellige former for automatiseret 
forskelsbehandling, herunder indirekte forskelsbehandling, navnlig af grupper af 
personer med beslægtede karakteristika; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne 
til at træffe alle mulige foranstaltninger for at undgå en sådan bias og sikre fuld 
beskyttelse af de grundlæggende rettigheder;

9. bemærker, at området for AI, robotteknologi og relaterede teknologier er påfaldende 
homogent og savner mangfoldighed; anerkender behovet for at sikre, at de team, der 
designer, udvikler, afprøver, udbreder og anskaffer disse systemer, afspejler 
mangfoldigheden i anvendelsesområderne og i samfundet i almindelighed for at sikre, at 
man ikke ubevidst indbygger bias i disse teknologier;

10. er af den opfattelse, at et effektivt grænseoverskridende samarbejde og effektive etiske 
standarder kun kan opnås, hvis alle interessenter forpligter sig til at sikre menneskelig 
kontrol og tilsyn, teknisk robusthed og sikkerhed, gennemsigtighed og ansvarlighed, 
mangfoldighed, ikkeforskelsbehandling og retfærdighed, samfundsmæssig og 
miljømæssig trivsel og respekterer de etablerede principper for privatlivets fred, 
datastyring og databeskyttelse - navnlig dem, der er fastsat i forordning (EU) 2016/679 
(GDPR);

11. opfordrer til en risikobaseret og fremtidsorienteret tilgang til regulering af kunstig 
intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier, herunder teknologineutrale 
standarder for alle sektorer, med sektorspecifikke standarder, hvor det er relevant; er 
fast overbevist om, at en EU-dækkende, praktisk anvendelig etisk ramme skal gælde for 
alle, der ønsker at udvikle eller anvende AI-applikationer i Unionen, for at undgå 
fragmentering; opfordrer Unionen til at fremme et stærkt og gennemsigtigt samarbejde 
og vidensdeling mellem den offentlige og den private sektor med henblik på at skabe 
bedste praksis og løbende identificere AI-applikationer med høj risiko;
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12. går ind for digitalt virksomhedsansvar på et frivilligt grundlag; mener, at EU bør støtte 
selskaber, der vælger at anvende digitale teknologier og AI etisk i deres virksomheder; 
mener, at EU bør tilskynde selskaberne til at blive proaktive ved at oprette en platform, 
hvor virksomhederne kan dele deres erfaringer med etisk digitalisering, samt ved at 
koordinere de deltagende virksomheders tiltag og strategier;

13. understreger, at det er vigtigt at beskytte netværk af indbyrdes forbundne AI- og 
robotteknologier, at der skal træffes stærke foranstaltninger for at forhindre 
sikkerhedsbrud, dataudslip, dataforgiftning, cyberangreb og misbrug af 
personoplysninger, og at dette vil kræve, at de relevante agenturer, organer og 
institutioner på såvel europæisk som nationalt plan samarbejder indbyrdes og med 
slutbrugerne af disse teknologier; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
sikre, at de europæiske værdier og respekten for grundlæggende rettigheder til enhver 
tid iagttages, når de udvikler og indfører AI-teknologi med henblik på at sikre EU's 
digitale infrastrukturs sikkerhed og resiliens;

14. bemærker i denne forbindelse bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning 2019/881 om ENISA og cybersikkerhedsloven, navnlig ENISA's rolle med 
at fremme den offentlige bevidsthed og undervisningskampagner rettet mod 
slutbrugerne, herunder om potentielle cybertrusler og kriminelle aktiviteter på 
internettet, samt med at fremme væsentlige databeskyttelsesforanstaltninger; anerkender 
merværdien af dette EU-agentur i denne forbindelse;

15. understreger, at ondsindet brug af AI kan udgøre en risiko for vores demokratiske 
værdier og de grundlæggende rettigheder for borgerne i Den Europæiske Union; 
opfordrer Kommissionen til at foreslå en lovramme, der kan gøre det muligt at straffe 
enhver, der ved hjælp af denne teknologi søger at forvrænge virkelighedsopfattelsen 
gennem desinformationskampagner, eller som gennemfører cyberangreb for at krænke 
den digitale cybersikkerhed;

16. bemærker, at AI, robotteknologi og relaterede teknologier inden for retshåndhævelse og 
grænsekontrol kan øge den offentlige sikkerhed, men også kræver omfattende og streng 
offentlig kontrol og den størst mulige grad af gennemsigtighed med hensyn til såvel 
risikovurderingen af individuelle applikationer som den generelle anvendelse af AI, 
robotteknologi og relaterede teknologier inden for retshåndhævelse og grænsekontrol; 
mener, at disse teknologier er forbundet med betydelige etiske risici, der skal imødegås 
på passende vis under hensyntagen til de mulige negative konsekvenser for 
enkeltpersoner, navnlig for deres ret til privatlivets fred, databeskyttelse og ikke-
forskelsbehandling; understreger, at misbrug af disse teknologier kan blive en direkte 
trussel mod demokratiet, og at indførelsen og anvendelsen heraf skal overholde 
principperne om proportionalitet og nødvendighed, chartret om grundlæggende 
rettigheder samt den relevante afledte EU-ret, såsom EU's databeskyttelsesregler; 
understreger, at AI aldrig må erstatte mennesker i forbindelse med afsigelse af domme, 
og at afgørelser om eksempelvis løsladelse mod kaution eller prøveløsladelse, afgivelse 
af forklaring i retten eller afgørelser, der udelukkende er baseret på automatisk 
behandling og som har retsvirkning for enkeltpersoner eller berører dem i væsentlig 
grad, altid skal omfatte en meningsfuld vurdering og bedømmelse foretaget af et 
menneske;
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17. advarer om, at der på grund af den indgribende karakter af de beslutninger og 
foranstaltninger, som de retshåndhævende myndigheder træffer – herunder ved hjælp af 
databehandling og AI – i borgernes liv og rettigheder er behov for maksimal 
forsigtighed for at forhindre ulovlig diskrimination og målretning mod bestemte 
personer eller grupper af personer, der defineres ud fra deres race, farve, etnisk eller 
social oprindelse, genetiske træk, sprog, religion eller overbevisning, politiske eller 
andre holdninger, formueforhold, fødsel, handicap, alder, køn, kønsudtryk eller 
kønsidentitet, seksuel orientering, boligforhold, sundhed eller tilhørsforhold til et 
nationalt mindretal, som ofte er genstand for etnisk profilering eller en mere intensiv 
indsats fra de retshåndhævende myndigheders side, samt personer, der tilfældigvis er 
defineret ved bestemte kendetegn; kræver tilstrækkelig uddannelse af dem, der er de 
primære indsamlere af data, og brugerne af efterretninger hidrørende fra AI;

18. påpeger, at den mulighed, som disse teknologier giver for at anvende data af personlig 
og ikkepersonlig karakter til at kategorisere personer og mikromålrette indhold til dem, 
identificere enkeltpersoners sårbarheder eller udnytte præcis, forudsigelsesbaseret viden 
om dem, skal modvejes af effektiv håndhævelse af principperne om data- og 
privatlivsbeskyttelse, herunder princippet om dataminimering, retten til at gøre 
indsigelse mod profilering og til at have kontrol over egne data, retten til at få en 
forklaring på en afgørelse baseret på automatiseret behandling og databeskyttelse 
gennem design samt principperne om proportionalitet, nødvendighed og begrænsning i 
forhold til et præcist defineret formål; påpeger, at mens visse modeller for forudsigende 
politiarbejde er mere privatlivsvenlige end andre, f.eks. når der fremsættes 
sandsynlighedsbaserede forudsigelser om steder eller hændelser og ikke om 
enkeltpersoner, har systemer med forudsigende politiarbejde vist sig at forstærke 
overdreven nidkærhed fra politiets side på grundlag af en eksisterende bias som f.eks. 
raceprofilering eller på grund af personers migrant- eller arbejderklassebaggrund, også 
selv om dette ikke er afspejlet i de faktiske kriminalitetsstatistikker;

19. understreger, at borgerne skal kunne have tillid til den teknologi, de bruger, og til den, 
som bruges af andre; understreger , at AI- og robotteknologi ikke er ufejlbarlig, og 
understreger derfor vigtigheden af retten til at få en forklaring, når personer udsættes for 
algoritmisk beslutningstagning, samt nødvendigheden af gennemsigtighed i algoritmer, 
eftersom gennemsigtighed med hensyn til den underliggende logik i en algoritme er 
yderst relevant for dem, der berøres heraf, så deres grundlæggende rettigheder kan 
beskyttes fuldt ud; mener, at det er nødvendigt, at lovgiverne overvejer det komplekse 
spørgsmål om erstatningsansvar, og at erstatningsansvaret i forbindelse med alle AI-
applikationer altid bør ligge hos en person, hvad enten denne er fysisk eller juridisk; 

20. understreger, at kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier er globale 
teknologier, og at disse standarder skal indføres verden over for at sikre, at deres 
fremtidige udvikling sker i overensstemmelse med europæiske værdier og etiske 
standarder; opfordrer Kommissionen til at udøve AI-diplomati i internationale fora med 
ligesindede partnere som USA, G7, G20 og OECD for at indføre fælles etiske 
standarder og retningslinjer for udvikling af AI, robotteknologi og relaterede 
teknologier;

21 understreger, at der skal indføres klare rammer for brugen af AI på sociale 
medieplatforme, og det samme gælder for gennemsigtighedskrav vedrørende de 
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anvendte algoritmer og kalibreringen af disse for at undgå overdreven fjernelse af 
indhold og enhver form for filtrering eller censur på internettet;

22 påpeger, at AI kan anvendes til at manipulere med ansigtstræk og audiovisuelle 
karakteristika, ofte betegnet som deepfakes; bemærker, at denne teknik kan anvendes til 
at manipulere valg, sprede desinformation og andre uønskede handlinger; anmoder 
derfor Kommissionen om at anvende sin etiske ramme til at indføre et krav om, at alt 
deepfake-materiale og alle realistisk udseende syntetiske videoer skal ledsages af en 
advarsel om, at de ikke er originale, og til at indføre strenge begrænsninger for 
anvendelse heraf i valgkampe;

23. foreslår, at der oprettes et ekspertisecenter, der samler akademikere, forskere, 
erhvervslivet og individuelle eksperter på EU-plan, enten som en integreret del af eller i 
tilknytning til agenturet, for at fremme udveksling af viden og teknisk ekspertise og for 
at fremme samarbejdet over hele EU og med tredjelande;

24. minder om betydningen af sproglig og kulturel mangfoldighed; opfordrer derfor 
Kommissionen til at anvende sin etiske ramme til at sikre, at AI ikke reducerer denne 
mangfoldighed, men at der fortsat er adgang til en bred vifte af indhold, som ikke 
domineres i overdreven grad af et bestemt sprog og/eller en bestemt kulturel model, og 
til at fordømme ethvert forsøg på at begrænse denne mangfoldighed og kun udbyde 
indhold, der afspejler nogle allerede eksisterende mønstre, eller som kunne fungere som 
et "ekkokammer", der ville forhindre adgang til mere mangfoldighed;

25. henstiller, at Kommissionen dokumenterer, at den har revideret, vurderet og tilpasset sin 
koordinerede plan for AI for at adressere de alvorlige implikationer, som brugen af AI 
har for de grundlæggende rettigheder, og redegør for, hvordan sådanne risici vil blive 
modvirket i EU's lovgivningsmæssige tilgang og ved gennemførelsen af 
medlemsstaternes nationale strategier;
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