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Amendement 12/rev
Beatrix von Storch
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0005/2017
Mady Delvaux
Civielrechtelijke bepalingen over robotica

2015/2103(INL)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. wijst erop hoe belangrijk het is om 
veranderingen in de maatschappij te 
voorzien, gezien het effect dat het 
ontwikkelen en inzetten van robotica en AI 
kan hebben; verzoekt de Commissie een 
analyse uit te voeren van de verschillende 
denkbare scenario's en de gevolgen 
daarvan voor de draagkracht van de 
socialezekerheidsstelsels van de lidstaten; 
is van oordeel dat er een inclusief debat 
van start moet gaan over nieuwe 
werkgelegenheidsmodellen en over de 
duurzaamheid van onze belasting- en 
socialezekerheidssystemen op basis van de 
aanwezigheid van voldoende inkomen, 
met inbegrip van de mogelijke invoering 
van een algemeen basisinkomen; 

44. wijst erop hoe belangrijk het is om 
veranderingen in de maatschappij te 
voorzien, gezien het effect dat het 
ontwikkelen en inzetten van robotica en AI 
kan hebben; verzoekt de Commissie een 
analyse uit te voeren van de verschillende 
denkbare scenario's en de gevolgen 
daarvan voor de draagkracht van de 
socialezekerheidsstelsels van de lidstaten; 
doet de aanbeveling dat werknemers die 
hun baan kwijtgeraakt zijn als gevolg van 
robotisering voortdurende 
opleidingsmogelijkheden aangeboden 
moeten krijgen om hun vaardigheden op 
andere gebieden te verbeteren en ze te 
helpen een nieuwe baan te vinden;

Or. en
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9.2.2017 A8-0005/13/rev

Amendement 13/rev
Beatrix von Storch
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0005/2017
Mady Delvaux
Civielrechtelijke bepalingen over robotica

2015/2103(INL)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

f) op de lange termijn een specifieke 
rechtspersoonlijkheid creëren voor robots, 
zodat in elk geval de meest geavanceerde 
autonome robots de status kunnen krijgen 
van elektronisch persoon die 
verantwoordelijk is voor het vergoeden 
van veroorzaakte schade, en eventueel 
uitgaan van elektronische persoonlijkheid 
als robots autonome beslissingen treffen 
of anderszins onafhankelijk reageren met 
derden;

Schrappen

Or. en


