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FORSLAG

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

A. der henviser til, at kunstig intelligens (AI)-teknologier er i hurtig udvikling og anvendes 
inden for mange sektorer, hvilket giver medlemsstaterne, borgerne og Europas økonomi 
store muligheder;

B. der henviser til, at i lyset af den krise, som coronavirusset har forårsaget, og den 
betydelige indvirkning, det har haft på vores liv med hensyn til at øge brugen af digitale 
værktøjer, er behovet for at skabe en pålidelig og sikker ramme for anvendelsen af AI så 
meget desto mere presserende;

C. der henviser til, at brugen af AI også udgør en risiko og rejser visse spørgsmål med 
hensyn til etik, anvendelsesområde og gennemsigtighed i forbindelse med indsamling, 
anvendelse og formidling af personoplysninger;

D. der henviser til, at EU's nuværende retlige ramme, herunder forbrugerbeskyttelse, og 
produktsikkerheds- og ansvarsregler ikke altid er egnet til formålet hvad angår effektivt 
at imødegå risici, der opstår som følge af AI, robotteknologi og relaterede teknologier;

1. understreger behovet for at opbygge en troværdig og sikker ramme for anvendelsen af 
AI, der bygger videre på eksisterende lovgivning; mener, at anvendelsen af AI i 
Unionen og den dermed forbundne brug af EU-borgernes personoplysninger bør 
respektere vores værdier og grundlæggende rettigheder som anerkendt i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder såsom den menneskelige værdighed, databeskyttelse og 
sikkerhed;

2. fremhæver betydningen af at udvikle et AI-miljø, der kan maksimere mulighederne og 
minimere risiciene ved AI-teknologier og frem for alt forhindre, at de anvendes til 
ondsindede formål; understreger, at for at undgå retlig usikkerhed bør denne klart 
fastlægge passende ansvars-, sikkerheds- og sporbarhedsordninger;

3. understreger, at kunstig intelligens, eftersom den pr. definition omfatter databehandling, 
skal overholde EU-lovgivningen om databeskyttelse, navnlig den generelle forordning 
om databeskyttelse (GDPR);

4. minder om, at AI kan give anledning til partiskhed og dermed til forskellige former for 
forskelsbehandling på grundlag af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske træk, sprog, religion eller tro, politiske eller andre synspunkter, tilhørsforhold 
til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel 
orientering; minder i denne forbindelse om, at alles rettigheder skal beskyttes fuldt ud, 
og at initiativer vedrørende AI ikke må være diskriminerende på nogen måde;

5. understreger, at denne form for forudindtagethed og forskelsbehandling kan opstå som 
følge af datasæt, som allerede er partiske, og dermed afspejle den nuværende 
forskelsbehandling i samfundet; understreger, at AI skal undgå skævheder, der fører til 
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forbudt forskelsbehandling, og ikke må reproducere diskriminationsprocesser; 
understreger nødvendigheden af at tage højde for disse risici ved udformningen af AI-
teknologier samt vigtigheden af at samarbejde med leverandører af AI-teknologi med 
henblik på at lukke de vedvarende smuthuller, der fremmer forskelsbehandling; 
anbefaler, at de hold, som beskæftiger sig med udformning og udvikling af AI, bør 
afspejle den diversitet, som er i samfundet;

6. understreger, at beskyttelsen af integriteten af og sikkerheden i netværk af indbyrdes 
forbundne kunstige intelligenser og robotteknologier er af afgørende betydning, og at 
der skal træffes omfattende foranstaltninger for at sikre modstandsdygtighed over for 
angreb og forhindre brud på sikkerheden, cyberangreb og misbrug af 
personoplysninger;

7. gentager betydningen af at give uafhængige offentlige databeskyttelsesmyndigheder de 
nødvendige ressourcer og den nødvendige finansiering, så de kan overvåge og effektivt 
håndhæve overholdelsen af databeskyttelseslovgivningen;

8. fremhæver betydningen af, at algoritmerne er gennemsigtige, så de grundlæggende 
rettigheder beskyttes fuldt ud; understreger, at det er nødvendigt, at lovgiverne – i 
betragtning af de store etiske og juridiske konsekvenser – overvejer det komplekse 
spørgsmål om erstatningsansvar, navnlig for skader på personer og/eller ejendom, og at 
erstatningsansvaret i forbindelse med alle AI-applikationer altid bør ligge hos en fysisk 
eller juridisk person;

9. bemærker, at AI ofte anvendes til at muliggøre automatiserede 
beslutningstagningsalgoritmer med henblik på at sprede og sortere det indhold, der vises 
for brugerne; understreger, at disse algoritmer er en "sort boks" for brugerne; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå henstillinger med henblik på at øge brugernes kontrol med 
det indhold, de ser, og til at kræve, at AI-applikationer og internetplatforme gør det 
muligt for brugerne at vælge at få vist indhold i en neutral rækkefølge for at give dem 
mere kontrol over den måde, hvorpå indholdet prioriteres for dem, herunder muligheden 
for at rangordne indholdet uden for deres normale indholdsforbrugsvaner og for helt at 
slå enhver form for indholdshåndtering fra;

10. understreger, at udviklingen af AI-systemer skal overholde principperne om 
gennemsigtighed og ansvarlighed og give mulighed for menneskelig forståelse af de 
handlinger og beslutninger, der fastlægges af AI-teknologien; understreger betydningen 
af at sikre en menneskecentreret tilgang i forbindelse med udviklingen af de 
lovgivningsmæssige rammer for AI-teknologier for at sikre respekten for de 
grundlæggende rettigheder; understreger i denne forbindelse, at brugerne skal være 
opmærksomme på, hvordan deres data anvendes, og hvornår de kommunikerer med 
eller interagerer med et AI-system, med henblik på at opbygge forbrugernes bevidsthed, 
tillid og tiltro til nye teknologier;

11. minder om, at den generelle forordning om databeskyttelse indeholder en bestemmelse 
om retten til at blive informeret om den logik, der ligger bag databehandlingen;

12. minder om, 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.
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