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9.2.2017 A8-0005/9 

Ändringsförslag  9 

Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik 

2015/2103(INL) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att föreslå följande 

gemensamma unionsdefinitioner: 

 – Artificiell intelligens: ett datoriserat 

system som kan simulera en del av 

människans kognitiva funktioner, såsom 

inlärning och problemlösning. 

 – Robot: en programmerad datorstyrd 

fysisk maskin som kan utföra en 

invecklad serie fysiska handlingar 

automatiskt. 

 – Cyberfysiskt system: ett tekniskt system 

som bygger på, och är beroende av, en 

sömlös integrering av datoralgoritmer och 

fysiska komponenter. 

 – Autonomt system: ett fysiskt system med 

en eller flera inbyggda energikällor som 

gör att det kan drivas utan att vara 

beroende av en eller flera externa 

energikällor. 

 – Självkörande system: ett programmerat 

datorstyrt system som är försett med 

fysiska sensorer som förmedlar 

information om systemets lokala fysiska 

omgivning och position till systemets 

styrning, och som kan kontrollera och 

utföra fysiska självgenererade rörelser 

(förflyttningar) utan mänsklig 

medverkan. 
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 – Smart robot: en autonom robot som är 

försedd med fysiska sensorer, däribland 

kameror, som läser av den lokala fysiska 

omgivningen och tillhandahåller 

geolokaliseringsdata om roboten, och med 

funktioner för registrering av data 

(inlärning) tillsammans med en 

programmerad kapacitet att anpassa sitt 

beteende och sina handlingar därefter, 

med hänsyn till både uppgifterna om 

omgivningen och den datahistorik som 

lagras av roboten själv. 

 – Människoliknande robot: en robot som 

helt eller delvis liknar människokroppens 

fysiska utseende. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/10 

Ändringsförslag  10 

Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Report A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik 

2015/2103(INL) 

 

Förslag till resolution 

Underrubrik 15  

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

Åtgärder för att ”reparera” och ”förbättra” 

människor 

Åtgärder för att ”reparera” människor 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/11 

Ändringsförslag  11 

Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik 

2015/2103(INL) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 36 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

36. Europaparlamentet noterar 

robotteknikens stora framgångar och 

ytterligare potential när det gäller att 

reparera och stödja skadade organ och 

kroppsfunktioner, men även de komplexa 

frågor som i synnerhet möjligheterna att 

”förbättra” människor väcker, eftersom 

medicinska robotar och i synnerhet 

cyberfysiska system i grunden kan förändra 

vår syn på en frisk människokropp, med 

tanke på att de kan bäras direkt på eller 

implanteras i människokroppen. 

Parlamentet understryker vikten av att 

skyndsamt, på sjukhus och andra 

vårdinrättningar, tillsätta etiska kommittéer 

på robotteknikområdet och förse dessa med 

lämplig personal, med uppgiften att utreda 

och hjälpa till att lösa ovanliga, 

komplicerade etiska problem som rör 

frågor som påverkar vården och 

behandlingen av patienterna. 

Kommissionen och medlemsstaterna 

uppmanas att ta fram riktlinjer för att bistå 

inrättandet av sådana kommittéer och deras 

arbete. 

36. Europaparlamentet noterar 

robotteknikens stora framgångar och 

ytterligare potential när det gäller att 

reparera och stödja skadade organ och 

kroppsfunktioner, eftersom medicinska 

robotar och i synnerhet cyberfysiska 

system i grunden kan förändra vår syn på 

en frisk människokropp, med tanke på att 

de kan bäras direkt på eller implanteras i 

människokroppen. Parlamentet 

understryker vikten av att skyndsamt, på 

sjukhus och andra vårdinrättningar, tillsätta 

etiska kommittéer på robotteknikområdet 

och förse dessa med lämplig personal, med 

uppgiften att utreda och hjälpa till att lösa 

ovanliga, komplicerade etiska problem som 

rör frågor som påverkar vården och 

behandlingen av patienterna. 

Kommissionen och medlemsstaterna 

uppmanas att ta fram riktlinjer för att bistå 

inrättandet av sådana kommittéer och deras 

arbete. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/12 

Ändringsförslag  12 

Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik 

2015/2103(INL) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 44 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

44. Europaparlamentet framhåller 

vikten av att förutse samhällsförändringar, 

med tanke på de konsekvenser som 

utvecklingen och användningen av 

robotteknik och AI kan få. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att analysera 

olika möjliga scenarier och deras 

konsekvenser för hållbarheten i 

medlemsstaternas system för social 

trygghet. Parlamentet anser att en bred 

debatt bör inledas om nya 

anställningsmodeller och om våra skatte- 

och välfärdssystems hållbarhet på 

grundval av tillräckliga inkomster, 

inklusive möjligheten att införa en allmän 

basinkomst. 

44. Europaparlamentet framhåller 

vikten av att förutse samhällsförändringar, 

med tanke på de konsekvenser som 

utvecklingen och användningen av 

robotteknik och AI kan få. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att analysera 

olika möjliga scenarier och deras 

konsekvenser för hållbarheten i 

medlemsstaternas system för social 

trygghet. Parlamentet rekommenderar att 

arbetstagare som förlorat sina 

arbetstillfällen på grund av robotisering 

erbjuds fortlöpande vidareutbildning för 

att förbättra sin kompetens inom andra 

områden och sektorer och därmed lättare 

hitta ett nytt arbete. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/13 

Ändringsförslag  13 

Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik 

2015/2103(INL) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 59 – led f 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

f) inrättande av en särskild rättslig 

status för robotar på lång sikt, så att 

åtminstone de mest sofistikerade 

autonoma robotarna skulle kunna ges 

statusen ”elektronisk person” med ansvar 

att ersätta skada som de eventuellt 

orsakar, samt eventuellt tillämpning av 

”elektronisk personlighet” på fall där 

robotar fattar autonoma beslut eller på 

andra vis interagerar med tredje parter på 

ett oberoende sätt, 

utgår 

Or. en 


