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FÖRSLAG 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 

att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

A. Robotteknik är inget nytt. Den kan spela, och spelar i själva verket, en roll för 

omvandlingen av vårt samhälle till det bättre. Robotteknik och artificiell intelligens 

spelar en aktiv roll i digitaliseringen av ekonomin i många sektorer, t.ex. inom industrin, 

sjuk- och hälsovården, bygg- och transportbranscherna, och kan leda till innovationer, 

minskad exponering för farliga arbetsmiljöer samt nya affärsmodeller, och unionen 

måste aktivt välkomna utvecklingen inom detta område för att få den digitala inre 

marknaden att vidareutvecklas. 

B. Robotar är i allt högre grad verksamma i människors omedelbara närhet, och särskilt 

marknaden för robottjänster växer stadig och låter samhället ta del av nya fördelar, utan 

att man försummar säkerhets- och ansvarsfrågor. 

C. Trots de obestridliga fördelarna med robottekniken kommer dess införande sannolikt att 

medföra en omvandling av arbetsmarknaden och ett därav följande behov av reflexion 

över framtiden för utbildning, sysselsättning och socialpolitiken. 

D. Försäljningen och tillverkningen av robotar ökade betydligt mellan 2010 och 2014, med 

en ökning på nästan 30 % bara under 2014, särskilt inom elektronikbranschen. 

E. Den digitala omvandlingen av den europeiska tillverkningsindustrin som står för 15 % 

av unionens BNP kan ha potential för ett mervärde på 12,5 miljarder EUR 20251, och 

införandet av autonoma applikationer och robotteknik kan bidra till att ge den 

europeiska industrin ett uppsving och leda till betydande konkurrensfördelar för Europa. 

F. Maskininlärning innebär enorma ekonomiska och innovativa fördelar för samhället 

genom att öka förmågan till analys av data oerhört, samtidigt som denna typ av 

inlärning även ger upphov till utmaningar när det gäller att säkerställa icke-

diskriminering, rättssäkerhet, tillgång till information samt begripliga beslutsprocesser. 

G. Utvecklingen på området för medicinska applikationer, t.ex. robottekniska proteser och 

implantat, gör att personerna som bär dem blir höggradigt beroende av tillgången till 

underhåll, reparationer och förbättringar. 

H. Uppgiftsskydd och respekten för immateriella rättigheter måste beaktas vid 

utvecklingen av alla nya tekniska prototyper och produktionsprototyper. 

I. Många tredjeländer har antagit ändamålsenliga riktlinjer och lagar på 

robotteknikområdet, och även ett antal medlemsstater har börjat att på allvar 

uppmärksamma frågan.  

1. Europaparlamentet betonar att en behandling av denna fråga på unionsnivå kan 

underlätta utvecklingen genom att man undviker fragmentering på den inre marknaden, 

och understryker samtidigt hur viktig principen om ömsesidigt erkännande är i samband 

                                                 
1 STOA, Ethical Aspects of Cyber-Physical Systems, Scientific Foresight Study (maj 2016), Bilaga 1, s. 37. 
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med gränsöverskridande användning av robotar och robotsystem. Parlamentet påminner 

om att testning, certifiering och marknadsgodkännande bör krävas i endast en 

medlemsstat. 

2. Europaparlamentet betonar att detta bör åtföljas av en effektiv marknadsövervakning 

samt av rättsmedel och behörighet för medlemsstaterna att kräva tillbakadraganden och 

beivra överträdelser. 

3. Europaparlamentet betonar vikten av åtgärder för att stödja små och medelstora företag 

och nystartade företag i robottekniksektorn som skapar nya marknadssegment 

inom denna sektor eller utnyttjar robotar. 

4. Europaparlamentet efterlyser en ambitiös europeisk strategi för forskning och 

innovation på robotteknikområdet för att robotteknikens potential att bidra till tillväxt 

och arbetstillfällen i Europa ska förverkligas till fullo. 

5. Europaparlamentet konstaterar att ett betydande antal internationella standarder 

avseende driftskompatibilitet och säkerhet redan finns och tillämpas inom industrin, 

men anser att det är nödvändigt med ytterligare harmoniserad standardisering för 

robotteknik och artificiell intelligens, och att detta bör ingå i unionens 

standardiseringsprioriteringar för att främja innovation och garantera en hög nivå på 

konsumentskyddet. Parlamentet betonar att man måste utveckla gemensamma och säkra 

högnivåstandarder på detta framtidsområde.  

6. Kommissionen uppmanas att i samarbete med europeiska standardiseringsorgan 

fortsätta att proaktivt engagera sig tillsammans med internationella 

standardiseringsorgan och att förbättra samarbetet med internationella partner för att 

ytterligare förbättra standarderna inom detta område. Parlamentet välkomnar i detta 

avseende inrättandet av särskilda tekniska kommittéer, såsom ”ISO/TC 299 Robotics” 

på robotteknikområdet, som uteslutande ska ta fram standarder för robotteknik. 

7. Europaparlamentet upprepar att den stora majoriteten av standarder utvecklas som svar 

på ett behov inom industrin, och uppmuntrar europeiska och internationella 

standardiseringsorgan att regelbundet se över sina egna standarder så att de uppfyller 

dessa behov. 

8. Europaparlamentet anser att robotar som utvecklats för både tillverkning och personlig 

användning bör omfattas av bestämmelser för produktsäkerhet och konsumentskydd 

som, när det är lämpligt, säkerställer minimisäkerhetsstandarder och beaktar risken för 

olyckor till följd av robotars interaktion med människor och deras arbete i människors 

omedelbara närhet. Etiska aspekter och uppgiftsskydd, inklusive uppgifter om tredje 

part och personuppgifter, civilt skadeståndsansvar, utbildning och vidareutbildning samt 

it-säkerhet är frågor som bör behandlas inom all robotpolitik.  

9. Europaparlamentet betonar vikten av inbyggda integritets- och säkerhetsskydd vid 

utvecklingen av robotar och hur viktigt det ur konsumentskyddsperspektiv är med 

bestämmelser för testning av robotars reaktioner. 

10. Europaparlamentet betonar att det, i alla sammanhang där robotar används, måste finnas 

ett fokus på människans värdighet, särskilt inom hälso- och sjukvården. 
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11. Europaparlamentet påpekar att man inom vitala medicinska applikationer, såsom 

robottekniska proteser, på ett hållbart sätt måste säkerställa kontinuerlig tillgång till 

underhåll, förbättringar och i synnerhet mjukvaruuppdateringar som avhjälper 

funktionella brister och svaga punkter.  

12. Europaparlamentet anser att man i högre grad måste ta hänsyn till robotiseringens 

konsekvenser i medlemsstaternas sysselsättnings-, utbildnings- och socialpolitik. 

Kommissionen uppmanas hjälpa till med att skapa ett enhetligt regelverk och förbättra 

samarbetet mellan medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa 

reviderade utbildningsramar för att förebygga brist på informations- och 

kommunikationstekniska experter. 

13. Europaparlamentet är medvetet om att robotteknik och artificiell intelligens i allt större 

utsträckning används i autonoma fordon, t.ex. självkörande bilar och civila drönare. 

Vissa medlemsstater har redan antagit eller överväger lagstiftning, särskilt inom detta 

område, vilket skulle kunna resultera i ett lapptäcke av nationella lagar som hindrar 

utvecklingen av autonoma fordon. Parlamentet efterlyser därför en enda uppsättning 

EU-bestämmelser som å ena sidan tillgodoser användarnas, företagens och andra 

berörda parters intressen och å andra sidan inte utgör en överreglering för robotteknik 

och robottekniska system. 

14. Parlamentet efterlyser regleringssamarbete för att ändra vissa internationella avtal, 

såsom Wienkonventionen om vägtrafik av den 8 november 1968 och Haagkonventionen 

om tillämplig lag rörande trafikolyckor av den 4 maj 1971. 

15. Europaparlamentet anser att det, med avseende på autonoma fordon, inte nödvändigtvis 

finns något behov av att ändra befintliga rättsakter om försäkringsfrågor eftersom 

rådande praxis och förbindelser mellan operatörer, tillverkare och försäkringsgivare på 

ett adekvat sätt kan hantera införandet av ny teknik, vilket även har varit fallet tidigare. 

16. Europaparlamentet understryker att användningen av robotteknik i hälso- och 

sjukvården redan är en växande marknad, särskilt telerobotikbaserade kirurgiska 

förfaranden, där Europa har en ledande position. Kommissionen uppmanas att 

säkerställa villkor som möjliggör en ökad användning av sådana förfaranden. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka finansieringen av tvärvetenskapliga 

studier om de samhälleliga konsekvenserna av artificiell intelligens och 

maskininlärningsprocesser. 
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