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Forslag til beslutning
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



AM\1117192DA.docx PE598.460v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

10.2.2017 A8-0005/13/rev

Ændringsforslag 13/rev
Beatrix von Storch
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0005/2017
Mady Delvaux
Civilretlige bestemmelser om robotteknologi
2015/2103(INL)

Forslag til beslutning
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


