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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at kunstig intelligens vil blive en teknologisk, økonomisk, social og 
psykologisk revolution med tydelige etiske følgevirkninger, ikke kun i Europa, men i 
hele verden;

B. der henviser til, at den stigende integration af robotteknologi i menneskelige systemer 
kræver klare politiske retningslinjer for, hvordan man kan maksimere fordelene og 
minimere risiciene for samfundet og sikre en sikker, ligelig udvikling af kunstig 
intelligens;

C. der henviser til, at markedets modenhedsniveau for kunstig intelligens etisk og moralsk 
udgør den største revolution siden dampmotoren og computeren, og at det er nødvendigt 
at drøfte denne revolution grundigt i samfundet;

D. der henviser til, at kunstig intelligens er afgørende inden for industri og tjenesteydelser 
forbundet med højteknologi for at kunne forvandle Europa til et "opstartskontinent", 
hvor de nyeste teknologier udnyttes til at skabe vækst i Europa, navnlig inden for 
sundhedsteknologi, sundhedsydelser og -programmer, udvikling af lægemidler, 
robotteknologi og robotassisteret kirurgi, behandling af kroniske sygdomme samt 
medicinsk billeddannelse og patientjournaler, og til at sikre et bæredygtigt miljø og 
sikker fødevareproduktion; der henviser til, at Europa på nuværende tidspunkt er bagud 
i forhold til Nordamerika og Asien for så vidt angår forskning og patenter inden for 
kunstig intelligens;

E. der henviser til, at udviklingen af teknologier inden for kunstig intelligens kan bidrage 
til at forbedre tilværelsen for personer med kroniske sygdomme og handicap og til at 
tackle sociale udfordringer som f.eks. vores aldrende befolkning ved at få 
sundhedsteknologi til at yde sundhedspleje mere præcist og effektivt;

F. der henviser til, at der er et bredt katalog over mulige anvendelser af kunstig intelligens 
og robotteknologi inden for lægebehandling, f.eks.: forvaltning af patientjournaler og 
oplysninger, udførelse af repetitive opgaver (analyse af tests, røntgenundersøgelser, CT-
scanninger, dataregistrering), behandlingsplaner, digital konsultation (såsom 
lægekonsultation baseret på den personlige sygehistorie og almindelig lægeviden), 
virtuelle sygeplejersker, lægemiddelstyring, lægemiddeludvikling, præcisionsmedicin 
(eftersom der inden for genetik og genomi søges efter mutationer og forbindelser til 
sygdomme ud fra oplysningerne i DNA'en), sundhedsovervågning, analyse af 
sundhedssystemet osv. 

G. der henviser til, at tilgængelighed ikke er lig med de samme tjenester og redskaber til 
alle; der henviser til, at tilgængeligheden af kunstig intelligens og robotteknologi er 
baseret på inklusiv planlægning og inklusivt design; der henviser til, at brugerens 
behov, ønsker og erfaringer skal være udgangspunktet for designet;

H. der henviser til, at der er stærke etiske, psykologiske og juridiske betænkeligheder 
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vedrørende robotters autonomi, deres tydeligvis manglende menneskelige empati og 
deres indvirkning på forholdet mellem læge og patient, hvilket endnu ikke er blevet 
ordentligt behandlet på EU-plan, navnlig hvad angår beskyttelse af patienters 
personoplysninger, ansvarsforhold og de nye økonomiske og beskæftigelsesmæssige 
forhold, der vil opstå; der henviser til, at "autonomi" som sådan kun fuldt ud kan 
tilskrives mennesker; der henviser til, at der er behov for en stærk retlig og etisk ramme 
for kunstig intelligens;

I. der henviser til, at indførelse af kunstig intelligens på navnlig sundhedsområdet altid 
skal være baseret på ansvarsprincippet om, at "mennesket betjener maskinen";

J. der henviser til, at risiciene ved kunstig intelligens ikke er blevet tilstrækkeligt 
undersøgt;

1. understreger, at alle revolutionerende teknologiske fremskridt, navnlig inden for kunstig 
intelligens og robotteknologi, bør tjene til menneskers velfærd;

2. understreger, at systemer inden for kunstig intelligens og robotter er innovative 
teknologiske midler til at forbedre menneskers liv, skabe økonomisk vækst og håndtere 
udfordringer inden for sundhed, miljø, klimaændringer, fødevaresikkerhed og mange 
andre områder, idet den menneskelige aktør altid er ansvarlig for deres anvendelse;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde en omfattende EU-
handlingsplan, der skal have til formål at skabe et europæisk "økosystem for kunstig 
intelligens" med henblik på fuldt ud at udnytte de samfundsøkonomiske 
udviklingsmuligheder, samtidig med at der grundigt tages hånd om spørgsmål 
vedrørende sikkerhed, forebyggelse af skader og afbødning af risici, det menneskelige 
moralske ansvar, styring og regulering af kunstig intelligens og robotter, miljømæssig 
bæredygtighed og bortskaffelse af kunstigt intelligente anordninger1; understreger, at 
dette "økosystem" bør være åbent for behovene hos meget små virksomheder og små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) og blive oprettet i samarbejde med alle relevante 
interesseparter, navnlig patientgrupper, men også under hensyntagen til andre gruppers 
betænkeligheder såsom velfærdsorganisationer, kirker og filosofifakulteter;

4. mener, at der bør rettes særlig opmærksomhed mod brugen af "big data" på 
sundhedsområdet med det formål at maksimere de muligheder, de kan give, herunder 
forbedring af de enkelte patienters helbred og resultaterne i medlemsstaternes offentlige 
sundhedssystemer, uden at de etiske standarder sænkes, og uden at borgernes ret til 
privatliv eller sikkerhed bringes i fare;

5. advarer kraftigt mod ethvert forsøg på at udstyre maskiner, der anvender kunstig 
intelligens, med en form for "personlighed", hvorved producenter og de personer, der 
betjener maskinerne, fritages for ansvar;

6. understreger imidlertid, at det eksisterende system for godkendelse af medicinsk udstyr 
muligvis ikke er tilstrækkeligt til teknologier inden for kunstig intelligens; opfordrer 
Kommissionen til nøje at overvåge fremskridtene inden for disse teknologier og foreslå 

                                               
1 Se navnlig erklæringen om kunstig intelligens, robotteknologi og "autonome" systemer offentliggjort af Den 
Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi i marts 2018.



AD\1169490DA.docx 5/8 PE623.609v02-00

DA

ændringer af den lovgivningsmæssige ramme, hvis det er nødvendigt, med henblik på at 
skabe en ramme, der fastsætter det ansvar, som henholdsvis brugeren 
(lægen/fagpersonen), producenten af den teknologiske løsning og den sundhedsfacilitet, 
der tilbyder behandlingen, har; påpeger, at det juridiske ansvar for skader er et centralt 
spørgsmål i sundhedssektoren i forbindelse med anvendelsen af kunstig intelligens; 
understreger derfor, at det er nødvendigt at sikre, at brugerne ikke uvægerligt følger den 
diagnostiske løsning eller behandling, som det teknologiske instrument foreslår, af frygt 
for et erstatningssøgsmål, hvis de på grundlag af deres informerede professionelle 
vurdering når frem til en endda delvis anderledes konklusion; 

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at afsætte flere midler til forskning i 
kunstig intelligens og robotteknologi og tilskynde eksperter i kunstig intelligens og 
europæiske og ikkeeuropæiske virksomheder til at skabe innovative 
beskæftigelsesmuligheder, der fremmer forskning i folkesundhed; fastholder imidlertid, 
at en overordnet beskæftigelsesstrategi er nødt til at gå hånd i hånd med de fremskridt, 
der gøres inden for kunstig intelligens i tilknytning til professionel sundhedspleje;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme talent på området for 
kunstig intelligens og robotteknologi ved at træffe praktiske foranstaltninger (f.eks. 
oprettelse af væksthuse og støtte til nystartede virksomheder), således at antallet af 
uddannet personale stiger, idet der lægges særlig vægt på tilstedeværelsen af kvinder og 
på at tiltrække studerende fra andre discipliner; 

9. opfordrer Rådet og Kommissionen til at træffe alle nødvendige retlige foranstaltninger 
til at forbyde metoder til udførelse af eutanasi eller til selektion ved hjælp af den 
stigende anvendelse af optimerende menneske-maskine-grænseflader i 
menneskekroppen;

10. opfordrer Kommissionen til at give adgang til tilskud fra EU's rammeprogrammer og 
andre former for finansiering af forskning i kunstig intelligens;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde omfattende planer, der 
skal tilskynde vigtige interesseparter og hovedaktører inden for IT, matematik, fysik, 
medicinsk informationsteknologi, klinisk psykologi, bioteknologi og 
lægemiddelvidenskab til at åbne biomedicinske og bioniske forskningscentre for kunstig 
intelligens i hele Europa; opfordrer imidlertid Kommissionen og medlemsstaterne til at 
tage risiciene ved kunstig intelligens (f.eks. dens indvirkning på forholdet mellem læge 
og patient og risikoen for, at lægebehandlingen dehumaniseres) alvorligt og støtte 
forskning i risiciene og de etiske betænkeligheder ved kunstig intelligens, hvilket kan 
bidrage til at afgøre, om og på hvilke betingelser anvendelsen af en bestemt teknologisk 
løsning kan anses for passende og i overensstemmelse med de grundlæggende 
principper om menneskelig værdighed og lighed, og som derfor kan godkendes;

12. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at øge finansieringen til 
sundhedsrelaterede teknologier inden for kunstig intelligens i den offentlige og private 
sektor; glæder sig i denne forbindelse over den erklæring om samarbejde, der blev 
undertegnet af 24 EU-medlemsstater og Norge med henblik på at øge virkningen af 
investeringer i kunstig intelligens på europæisk plan; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til at overveje, om uddannelsesprogrammer for læge- og 
sundhedspersonale bør ajourføres og standardiseres på EU-plan, således at der sikres en 
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høj grad af ekspertise og lige vilkår i medlemsstaterne for så vidt angår viden og 
anvendelse af de mest avancerede teknologiske instrumenter i robotkirurgi, biomedicin 
og biomedicinsk billeddannelse baseret på kunstig intelligens.
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