
EU’s tilgang til kunstig intelligens (KI), som bygger på tillid og ekspertise, 
vil styrke borgerne tillid til disse teknologier og tilskynde virksomhederne 
til at udvikle dem.

EKSPERTISE I OG 
TILLID TIL KUNSTIG 
INTELLIGENS

Borgere
Bedre sundhedspleje, 
sikrere og renere transport 
og bedre offentlige 
tjenester.

Virksomheder
Innovative produkter og 
tjenester, f.eks. inden 
for energi, sikkerhed og 
sundhedspleje højere 
produktivitet og en mere 
effektiv produktion.

Det offentlige
Billigere og mere 
bæredygtige tjenester, 
f.eks. inden for 
transport, energi og 
affaldshåndtering.
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Og TILLID:
   Ved at tilpasse ny lovgivning om KI til risiciene: Den 
skal være effektiv uden at begrænse innovationen

   Ved at indføre krav om, at KI-systemer med høj 
risiko skal være gennemsigtige, sporbare og under 
menneskelig kontrol

   Ved at sætte myndighederne i stand til at kontrollere 
KI-systemer på samme måde, som de kontrollerer kosmetik, biler 
og legetøj

   Sikre objektive datasæt

   Ved at sætte skub i debatten i hele EU om brugen af biometrisk 
fjernidentifikation (f.eks. ansigtsgenkendelse).

Sådan opnår vi EKSPERTISE:
   Ved at etablere et nyt offentlig-privat partnerskab inden for KI og 
robotteknologi

   Ved at styrke og forbinde ekspertisecentre inden for forskning i KI

   Ved at have mindst ét knudepunkt for digital innovation med 
speciale i KI i hver medlemsstat

   Ved at stille mere egenkapitalfinansiering til rådighed til 
udvikling og anvendelse af KI med hjælp fra Den Europæiske 
Investeringsfond

   Ved at gøre procedurerne for offentlige udbud mere effektive ved 
hjælp af KI

   Ved at støtte offentlige organers anskaffelse af KI-systemer.

Hvad er konsekvenserne af skæve datasæt?
Datasæt, hvori visse befolkningsgrupper er utilstrækkeligt repræsenteret, kan føre til forskelsbehandling. Hvis 
disse mangler indarbejdes i KI-systemer, kan skævhederne ende med at skabe betydelige negative virkninger og 
diskriminere mange mennesker. For eksempel:

▶ Datasæt fra kliniske forsøg omfatter ofte langt flere data fra mænd end fra kvinder. Hvis en sådan skævhed ikke 
korrigeres, kan det føre til forkerte konklusioner og negative konsekvenser for kvinders behandling.

▶ Undersøgelser har påvist skævheder med hensyn til jobansøgere med indvandrerbaggrund. Det er vigtigt at fjerne 
denne slags skævheder, så alle ansøgere har en fair chance.



Hvornår udgør anvendelsen af KI en høj risiko?
   Når det drejer sig om kritiske konsekvenser i kritiske sektorer

Europas 
fremragende 
forskere 
offentliggør 
de fleste 
videnskabelige 
artikler om KI på 
globalt plan.

I løbet af de sidste 3 år 
er EU-finansieringen af 
forskning og innovation 
inden for KI steget til 
1,5 mia. EUR, hvilket 
udgør en stigning på 
70 % i forhold til den 
foregående periode.

Over 25 % af 
alle industrielle 
og professionelle 
servicerobotter 
produceres 
i Europa.

Men det er ikke nok: Målet 
er at tiltrække mere end 
20 mia. EUR om året 
(fra EU, nationalstater og 
erhvervslivet) i løbet af de 
næste ti år, sammenholdt 
med 3,2 mia. EUR i 2016.

Over 50 % af 
Europas største 
producenter 
bruger KI.

KI & EU

1,5 mia. EUR

+70 % 
20 mia. EUR årligt

INVESTERINGER 

I KI

© Den Europæiske Union, 2020
Videreanvendelse er tilladt med kildeangivelse. Europa-Kommissionens politik for videreanvendelse af Kommissionens dokumenter er 
reguleret ved afgørelse 2011/833/EU (EUT L 330 af 14.12.2011, s. 39). Ved enhver anvendelse eller gengivelse af elementer, der ikke ejes 
af Den Europæiske Union, kan det være nødvendigt at indhente tilladelse direkte fra de respektive rettighedshavere.

Alle billeder © Den Europæiske Union, medmindre andet er angivet. 

Print ISBN 978-92-76-15967-4 doi:10.2775/298328 NA-01-20-095-DA-C
PDF ISBN 978-92-76-15947-6 doi:10.2775/9728 NA-01-20-095-DA-N

KRITISKE SEKTORER

transport risiko for dødsfald
sundhedspleje retsvirkninger

politi tings- eller personskader

retssystemet

KRITISKE KONSEKVENSER

   For eksempel: medicinsk udstyr, automatiseret kørsel, afgørelser om sociale sikringsydelser

   Visse anvendelser er kritiske i alle sektorer, f.eks. anvendelse af KI i forbindelse med 
ansættelsesprocedurer.

Hvordan håndhæves pålidelig KI i praksis?
   KI med høj risiko vil blive underlagt strenge regler (overensstemmelsesprøvning, kontrol og sanktioner).

   Frivillig mærkning kan bruges, når KI indgår i andre anvendelser.


