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Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1a. opfordrer Kommissionen til at 

foreslå følgende fælles EU-definitioner: 

 - kunstig intelligens er et computersystem, 

der er i stand til at simulere en del af 

menneskers kognitive funktioner såsom 

læring og problemløsning 

 - robotter er programmerede 

computerstyrede fysiske maskiner, der 

kan udføre en kompleks række fysiske 

handlinger automatisk 

 - cyberfysiske systemer er tekniske 

systemer, der er baseret på, og afhænger 

af, en sømløs integration af 

computeralgoritmer og fysiske 

komponenter 

 - autonome systemer er fysiske systemer 

med en eller flere indbyggede 

energikilder, der betyder, at de kan 

fungere uden at være afhængige af en 

eller flere eksterne energikilder 

 - selvkørende systemer er programmerede 

computerstyrede systemer med fysiske 

sensorer, der giver oplysninger om 

systemets lokale fysiske omgivelser og 

position til systemets styreenhed og kan 

kontrollere og foretage fysiske selvskabte 

bevægelser (omstyring) uden menneskelig 

indgriben 

 - intelligente robotter er autonome 

robotter med fysiske sensorer, herunder 
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kameraer, der scanner de lokale fysiske 

omgivelser og giver geolokaliseringsdata 

om robotten, og med 

dataregistreringsfunktioner (indlæring) 

kombineret med en programmeret evne til 

at tilpasse sin adfærd og sine handlinger 

herefter, idet der både tages hensyn til 

oplysningerne om omgivelserne og til den 

datahistorik, der lagres af robotten selv 

 - menneskelignende robotter er robotter 

med et fysisk udseende, der helt eller 

delvist svarer til menneskets; 

Or. en 
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Underoverskrift 15 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Foranstaltninger til "reparation" og 

"forbedring" af mennesker 

Foranstaltninger til "reparation" af 

mennesker 

Or. en 
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Punkt 36 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

36. bemærker, at robotteknologien har 

gjort store fremskridt, når det drejer sig om 

at reparere og understøtte beskadigede 

organer og kropsfunktioner, men at der 

også melder sig komplicerede spørgsmål, 

navnlig hvad angår mulighederne for 

"forbedring" af mennesker, eftersom 

medicinske robotter og navnlig 

cyberfysiske systemer kan ændre vores 

opfattelse af sunde mennesker, da de kan 

bæres direkte på eller implanteres i det 

menneskelige legeme; understreger 

vigtigheden af, at der snarest bliver nedsat 

passende bemandede udvalg om 

robotetiske spørgsmål på hospitaler og 

andre behandlingsinstitutioner, der skal 

overveje og medvirke til at løse 

usædvanlige og komplicerede etiske 

problemer vedrørende spørgsmål, der 

berører pleje og behandling af patienter; 

opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at udarbejde 

retningslinjer for at støtte sådanne udvalgs 

oprettelse og funktion; 

36. bemærker, at robotteknologien har 

gjort store fremskridt, når det drejer sig om 

at reparere og understøtte beskadigede 

organer og kropsfunktioner, eftersom 

medicinske robotter og navnlig 

cyberfysiske systemer kan ændre vores 

opfattelse af sunde mennesker, da de kan 

bæres direkte på eller implanteres i det 

menneskelige legeme; understreger 

vigtigheden af, at der snarest bliver nedsat 

passende bemandede udvalg om 

robotetiske spørgsmål på hospitaler og 

andre behandlingsinstitutioner, der skal 

overveje og medvirke til at løse 

usædvanlige og komplicerede etiske 

problemer vedrørende spørgsmål, der 

berører pleje og behandling af patienter; 

opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at udarbejde 

retningslinjer for at støtte sådanne udvalgs 

oprettelse og funktion; 

Or. en 
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Punkt 44 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

44. fremhæver betydningen af at 

forudse ændringer i samfundet i 

betragtning af de konsekvenser, som 

udviklingen og anvendelsen af 

robotteknologi og kunstig intelligens kan 

få; anmoder Kommissionen om at 

analysere forskellige mulige scenarier og 

deres konsekvenser for levedygtigheden af 

de sociale sikringsordninger i 

medlemsstaterne; er af den opfattelse, at 

der bør indledes en bred debat om nye 

beskæftigelsesmodeller og om 

bæredygtigheden af vores skattesystemer 

og sociale systemer på grundlag af 

eksistensen af en tilstrækkelig indkomst, 

herunder muligheden af at indføre en 

generel minimumsindkomst;   

44. fremhæver betydningen af at 

forudse ændringer i samfundet i 

betragtning af de konsekvenser, som 

udviklingen og anvendelsen af 

robotteknologi og kunstig intelligens kan 

få; anmoder Kommissionen om at 

analysere forskellige mulige scenarier og 

deres konsekvenser for levedygtigheden af 

de sociale sikringsordninger i 

medlemsstaterne; henstiller til, at 

arbejdstagere, der har mistet deres 

arbejde på grund af robotisering, tilbydes 

efteruddannelse for at forbedre deres 

færdigheder inden for andre områder og 

sektorer og hjælpe dem med at finde et nyt 

job; 

Or. en 
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Punkt 59 – litra f 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

f) at indføre en særlig retlig status 

for robotter på lang sigt, således at i hvert 

fald de mest avancerede autonome 

robotter kan have status af elektroniske 

personer, som er ansvarlige for at erstatte 

de skader, som de måtte forvolde, og 

eventuelt at anvende begrebet elektronisk 

person i de tilfælde, hvor robotter træffer 

autonome beslutninger eller på anden 

måde interagerer selvstændigt med 

tredjemand; 

udgår 

Or. en 

 


