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13.10.2020 A9-0186/1

Ändringsförslag 1
Emmanuel Maurel
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
2020/2012(INL)

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Artificiell intelligens, robotteknik 
och tillhörande teknik som har potential att 
skapa möjligheter för företag och fördelar 
för medborgarna och som direkt kan 
påverka alla aspekter av våra samhällen, 
inbegripet grundläggande rättigheter och 
sociala och ekonomiska principer och 
värden samt varaktigt påverka alla 
verksamhetsområden, främjas och 
utvecklas snabbt.

B. Artificiell intelligens, robotteknik 
och tillhörande teknik som har potential att 
skapa fördelar för medborgarna och som 
direkt kan påverka alla aspekter av våra 
samhällen, inbegripet grundläggande 
rättigheter och sociala och ekonomiska 
principer och värden samt varaktigt 
påverka alla företagsmöjligheter och 
verksamhetsområden, främjas och 
utvecklas snabbt.

Or. en
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13.10.2020 A9-0186/2

Ändringsförslag 2
Emmanuel Maurel
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
2020/2012(INL)

Förslag till resolution
Skäl AB

Förslag till resolution Ändringsförslag

AB. För att säkerställa ett harmoniserat 
tillvägagångssätt i hela unionen och en 
optimalt fungerande digital inre marknad 
bör man bedöma samordningen på 
unionsnivå mellan kommissionen och/eller 
unionens alla berörda institutioner, organ 
och byråer som kan komma att utses för 
detta, med avseende på de nya möjligheter 
och utmaningar, särskilt av 
gränsöverskridande karaktär, som den 
pågående tekniska utvecklingen ger 
upphov till. I detta syfte bör kommissionen 
ges i uppdrag att finna en lämplig lösning 
för att strukturera denna samordning på 
unionsnivå.

AB. För att säkerställa ett harmoniserat 
tillvägagångssätt i hela unionen och en 
optimalt fungerande digital inre marknad 
bör man bedöma den övervakning och 
kontroll som på unionsnivå utförs av 
kommissionen och/eller unionens alla 
berörda institutioner, organ och byråer som 
kan komma att utses för detta, med 
avseende på de nya möjligheter och 
utmaningar, särskilt av gränsöverskridande 
karaktär, som den pågående tekniska 
utvecklingen ger upphov till. I detta syfte 
bör kommissionen ges i uppdrag att finna 
en lämplig lösning för att strukturera denna 
samordning på unionsnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Emmanuel Maurel
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
2020/2012(INL)

Förslag till resolution
Punkt 55

Förslag till resolution Ändringsförslag

55. Europaparlamentet anser att målen 
om socialt ansvar, en jämn 
könsfördelning, miljöskydd och hållbarhet 
inte bör påverka befintliga allmänna och 
sektoriella skyldigheter inom dessa 
områden. Parlamentet anser att det bör 
fastställas icke bindande 
genomföranderiktlinjer för utvecklare, 
spridare och användare, särskilt av 
högriskteknik, när det gäller metoden för 
att bedöma deras överensstämmelse med 
denna förordning och uppnåendet av dessa 
mål.

55. Europaparlamentet anser att målen 
om socialt ansvar, jämställdhet, 
miljöskydd och hållbarhet inte bör påverka 
befintliga allmänna och sektoriella 
skyldigheter inom dessa områden. 
Parlamentet anser att det bör fastställas 
icke bindande genomföranderiktlinjer för 
utvecklare, spridare och användare, särskilt 
av högriskteknik, när det gäller metoden 
för att bedöma deras överensstämmelse 
med denna förordning och uppnåendet av 
dessa mål.

Or. en
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Ändringsförslag 4
Emmanuel Maurel
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
2020/2012(INL)

Förslag till resolution
Punkt 71a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

71a. Europaparlamentet delar de 
farhågor som yppats av flera 
organisationer för försvar av de 
mänskliga rättigheterna, liksom också av 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, av vilka 
det framgått att en intensiv insats av 
videoenheter, styrd av tillämpningar för 
artificiell intelligens, skulle innebära 
stora risker för dataskyddet, samt oskäliga 
inskränkningar i friheten att röra sig 
anonymt och en utbredd känsla av 
ständiga intrång i privatlivet och 
intimsfären, vartill kommer att 
medborgarnas och institutionernas 
beteende skulle påverkas på ett sätt som 
troligen skulle strida mot bevarandet av 
EU:s grundläggande principer på de 
medborgerliga friheternas område och att 
man inte, på kort sikt, skulle kunna 
förhindra misstag till följd av 
bristfälligheter i fråga om hur 
programvaran analyserar skillnader i 
fråga om ålder, kön och etniskt ursprung.  
Parlamentet yrkar därför på att 
kommissionen i sitt kommande 
lagstiftningsförslag ska föreslå ett förbud 
mot spridning och användning av teknik 
för ansiktsigenkänning på offentlig plats, 
så länge som alla dessa risker inte 
vederbörligen och i sin helhet åtgärdats 
och övervunnits.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Emmanuel Maurel
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
2020/2012(INL)

Förslag till resolution
Punkt 128

Förslag till resolution Ändringsförslag

128. Europaparlamentet understryker 
vikten av en samordning på unionsnivå 
som utförs av kommissionen och/eller 
relevanta unionsinstitutioner, unionsorgan 
och unionsbyråer som kan komma att utses 
i detta sammanhang för att undvika en 
fragmentering och säkerställa ett 
harmoniserat tillvägagångssätt i hela 
unionen. Parlamentet anser att 
samordningen bör inriktas på varje enskild 
nationell tillsynsmyndighets mandat och 
åtgärder i enlighet med föregående 
underavsnitt, samt på utbyte av bästa praxis 
mellan dessa myndigheter och bidrag till 
samarbete inom forskning och utveckling 
på området i hela unionen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att bedöma och 
hitta den lämpligaste lösningen för att 
strukturera en sådan samordning. Exempel 
på relevanta befintliga unionsinstitutioner, 
organ och byråer är Enisa, EDPS och 
Europeiska ombudsmannen.

128. Europaparlamentet understryker 
vikten av en samordning på unionsnivå 
som utförs av kommissionen och/eller 
relevanta unionsinstitutioner, unionsorgan 
och unionsbyråer som kan komma att utses 
i detta sammanhang för att motverka 
eventuella motsägelser mellan nationella 
bedömningar,  undvika en fragmentering 
och säkerställa ett harmoniserat 
genomförande i hela unionen. Parlamentet 
anser att samordningen bör inriktas på 
varje enskild nationell tillsynsmyndighets 
mandat och åtgärder i enlighet med 
föregående underavsnitt, samt på utbyte av 
bästa praxis mellan dessa myndigheter och 
bidrag till samarbete inom forskning och 
utveckling på området i hela unionen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bedöma och hitta den lämpligaste 
lösningen för att strukturera en sådan 
samordning. Exempel på relevanta 
befintliga unionsinstitutioner, organ och 
byråer är Enisa, EDPS och Europeiska 
ombudsmannen.

Or. en
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Ändringsförslag 6
Emmanuel Maurel
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
2020/2012(INL)

Förslag till resolution
Punkt 143

Förslag till resolution Ändringsförslag

143. Europaparlamentet erkänner 
Natos roll som främjare av den euro-
atlantiska säkerheten, och efterlyser 
samarbete inom Nato för att skapa 
gemensamma normer och 
interoperabilitet i fråga om AI-system 
inom försvaret. Parlamentet betonar att 
de transatlantiska förbindelserna är 
viktiga för att bibehålla gemensamma 
värden och bemöta framtida och nya hot.

utgår

Or. en


