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10.2.2017 A8-0005/12/rev

Изменение 12/rev
Беатрикс фон Щорх
от името на групата EFDD

Доклад A8-0005/2017
Мади Делво
Гражданскоправни норми за роботиката
2015/2103(INL)

Предложение за резолюция
Параграф 44

Предложение за резолюция Изменение

44. подчертава, че е важно да бъдат 
предвидени промените в обществото, 
като се има предвид въздействието, 
което може да имат развитието и 
внедряването на роботиката и 
изкуствения интелект; призовава 
Комисията да анализира различните 
възможни сценарии и последиците от 
тях за жизнеспособността на системите 
за социална сигурност на държавите 
членки; счита, че следва да започне 
приобщаващ дебат относно новите 
модели на заетост и устойчивостта 
на данъчните и социалните ни 
системи с оглед на осигуряването на 
достатъчно доходи, включително 
потенциалното въвеждане на общ 
минимален доход;

44. подчертава, че е важно да бъдат 
предвидени промените в обществото, 
като се има предвид въздействието, 
което може да имат развитието и 
внедряването на роботиката и 
изкуствения интелект; призовава 
Комисията да анализира различните 
възможни сценарии и последиците от 
тях за жизнеспособността на системите 
за социална сигурност на държавите 
членки; препоръчва на служителите, 
загубили работните си места поради 
роботизацията, да се предлага 
продължаващо обучение за 
подобряване на техните умения в 
други области и сектори и да им се 
помогне да намерят нова работа;
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Изменение 13/rev
Беатрикс фон Щорх
от името на групата EFDD

Доклад A8-0005/2017
Мади Делво
Гражданскоправни норми за роботиката
2015/2103(INL)

Предложение за резолюция
Параграф 59 – буква e

Предложение за резолюция Изменение

e) създаване на специален правен 
статут за роботи в дългосрочен план, 
така че поне най-усъвършенстваните 
автономни роботи да могат да 
придобият статут на електронни 
лица, отговорни за обезщетяване на 
всички вреди, които могат да 
причинят, и възможно прилагане на 
електронна субектност за случаите, в 
които роботите вземат автономни 
решения или по друг начин 
взаимодействат независимо с трети 
страни;

заличава се
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