
 

AD\1109806DA.docx  PE583.918v03-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
 

2015/2103(INL) 

15.11.2016 

UDTALELSE 

fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi 

til Retsudvalget 

med henstillinger til Kommissionen om civilretlige bestemmelser om 

robotteknologi 

(2015/2103(INL)) 

Ordfører for udtalelse: Kaja Kallas 

(Initiativ – forretningsordenens artikel 46) 



 

PE583.918v03-00 2/6 AD\1109806DA.docx 

DA 

PA_INL 



 

AD\1109806DA.docx 3/6 PE583.918v03-00 

 DA 

FORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 

udvalg, til 

– at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at robot-menneske-hold kunne være 85 %1 mere produktive end både 

robotter eller mennesker kan være hver for sig; der henviser til, at robotter ved at styrke 

menneskers potentiale vil formindske risikoen for menneskelige fejl, 

B. der henviser til, at Unionen har en førerposition inden for industriel robotteknologi med 

en markedsandel på mere end 25 %2 af den samlede levering og brug, og til, at væksten 

på dette marked anslås til at udgøre 8-9 % om året, hvilket gør sektoren til en strategisk 

prioritet; 

1. mener, at robotteknologi og kunstig intelligens spiller en afgørende rolle i forbindelse 

med at forbedre den europæiske økonomis konkurrenceevne og produktivitet, og at den 

på mellemlang sigt kan få større indvirkning på konkurrenceevnen inden for andre 

industrier end fremstillingsindustrien, herunder sektorerne for landbrug, transport, 

sundhedspleje, sikring og forsyningsselskaber; anmoder Kommissionen om at fremme en 

ambitiøs og tværsektoriel innovationsfremmende politik inden for robotteknologi og 

kunstig intelligens, som letter teknologiers integration i værdikæder, udvikler innovative 

forretningsmodeller og afkorter tidsforløbet fra innovation til industrialisering; opfordrer 

Kommissionen til at vurdere behovet for at modernisere lovgivningen eller for at 

udarbejde europæiske retningslinjer med henblik på at sikre en fælles tilgang til 

robotteknologi og kunstig intelligens, hvilket er afgørende for virksomheders vækst i 

Europa; 

2. bemærker, at tredjelande har anerkendt robotteknologiens strategiske betydning og 

udfordrer Unionens førende rolle på verdensmarkedet, f.eks. gennem overtagelse af 

europæiske producenter; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en industristrategi, 

som omfatter den strategiske betydning af vigtige brancher, såsom robotteknologien, og 

til at belyse, hvordan beskæftigelse, vækst, viden og en høj andel af værdikæden i 

Unionen kan opretholdes; 

3. understreger, at innovation inden for robotteknologi og kunstig intelligens og 

integrationen af robotteknologi og kunstig intelligens i økonomien og samfundet kræver 

en digital infrastruktur, der leverer allestedsnærværende digitale forbindelsesmuligheder; 

opfordrer Kommissionen til at fastlægge en ramme, som opfylder de forbindelseskrav, 

som er nødvendige for Unionens digitale fremtid, og til samtidig at sikre, at adgangen til 

bredbåndnet og 5G-net er fuldt ud i overensstemmelse med netneutralitetsprincippet; 

4. er af den faste overbevisning om, at interoperabilitet mellem systemer, enheder og 

cloudtjenester baseret på indbygget sikkerhed og privatlivsbeskyttelse er afgørende for at 

                                                 
1 Dette fremgår af forskning fra MIT sammenholdt med de fælles erfaringer med bilfabrikanterne BMV og 

Mercedes-Benz. 
2 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/robotics. 
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muliggøre realtidsdataoverførsler, som sætter robotter og kunstig intelligens i stand til at 

blive mere fleksible og selvstændige; anmoder Kommissionen om at fremme et åbent 

miljø, fra åbne standarder og innovative licensbetalingsmodeller til åbne platforme og 

gennemsigtighed, med henblik på at undgå fastlåsning i ejendomsretligt beskyttede 

systemer, som hæmmer interoperabilitet; understreger endvidere, at der skal sikres et højt 

niveau med hensyn til sikkerhed, sikring og beskyttelse af data, der bruges til 

kommunikation mellem mennesker og robotter og kunstig intelligens; opfordrer derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne til ved hjælp af designprincipper at indarbejde 

sikkerheden og privatlivsbeskyttelsen i deres politikker på området for robotteknik og 

kunstig intelligens og i EU's cybersikkerhedsstrategi, og til at inkludere robotteknik og 

kunstig intelligens i drøftelserne i den højtstående rådgivende gruppe om cybersikkerhed, 

som vil blive nedsat af Kommissionen; 

5. bemærker, at dataadgang er nøglen til innovation i maskinindlæringsalgoritmer; opfordrer 

Kommissionen til at vedtage ambitiøse rammer samt anvende en ambitiøs strategi for 

åben og fri udveksling af data, navnlig i forbindelse med "fri udveksling af data"-

initiativet, i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og en reformeret 

lovgivning om intellektuel ejendomsret; understreger, at "fri udveksling af data"-

initiativet bør afklare spørgsmål vedrørende dataejerskab, anvendelighed og adgang, som 

er vigtige for den videre udvikling og anvendelse af robotteknologi; 

6. opfordrer Kommissionen til i midtvejsgennemgangen af FFR at forhøje sin støtte af 

SPARC programmet, som finansieres af Horisont 2020, gennemføre 

prognoseundersøgelser, fremme åben innovation som et strategisk mål og et 

samarbejdsmiljø mellem nationale og europæiske institutioner, forskere, 

standardiseringsorganer, som tiltrækker talenter, men også et samarbejdsmiljø i den 

private sektor mellem globale virksomheder, SMV'er og nystartede virksomheder, som er 

af afgørende betydning for innovation og med hensyn til at åbne op for nye markeder for 

robotteknologi på globalt plan; understreger den rolle, som offentlig-private 

partnerskaber kan spille i denne henseende; 

7. understreger, at udviklingen af robotteknologi bør fokusere på at komplementere 

menneskers potentiale og ikke på at erstatte dem; understreger, at vækst inden for 

robotteknologi og kunstig intelligens vil automatisere et betydeligt antal arbejdspladser 

og dermed mindske menneskers eksponering for skadelige og farlige situationer og 

forandre liv og arbejdspraksis, hvilket kræver en langsigtet vurdering og langsigtede 

foranstaltninger for at sikre, at de sociale, miljømæssige, etiske, ansvarsmæssige og 

uddannelsesmæssige aspekter er behørigt behandlet; mener navnlig, at der er behov for 

digitale færdigheder, herunder inden for programmering, og at disse bør indgå i al 

undervisning og uddannelse fra den tidlige skolealder til livslang læring; 

8. mener, at medicinske robotter i stadig højere grad bruges til præcisionskirurgi og i 

arbejdsgange med mange gentagelser; er af den opfattelse, at de har potentiale til at 

forbedre resultaterne i forbindelse med rehabilitering og til at yde højeffektiv logistisk 

støtte på hospitaler; 

– og til at indarbejde følgende henstillinger i bilaget til det beslutningsforslag, det vedtager: 

9. mener, at alle fremtidige lovgivningsmæssige initiativer vedrørende robotteknik og 

kunstig intelligens efter samråd med en bred vifte af relevante interessenter og baseret på 
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en løbende dialog bør tilvejebringe retssikkerhed uden at kvæle innovationen på dette 

hurtigudviklende teknologiområde; 

10. mener, at Kommissionen sammen med den endelige bruger, robotingeniører, 

forskningsverdenen og andre aktører bør udvikle en etisk adfærdskodeks, der har til 

formål at vejlede udviklingsaktiviteterne inden for robotteknologi og kunstig intelligens; 

11. mener, at anbefalinger vedrørende licenser bør overholde kontraktfrihed og give plads til 

innovative licenssystemer; advarer mod indførelse af nye intellektuelle 

ejendomsrettigheder på området for robotteknologi og kunstig intelligens, som kan 

hæmme innovation og udveksling af ekspertise. 
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