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Ændringsforslag 1
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Udkast til udtalelse
Betragtning A

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

A. der henviser til, at EU bygger på de 
etiske værdier i artikel 2 i traktaten om 
Den Europæiske Union;

A. der henviser til, at EU bygger på 
værdierne i artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union;

Or. en

Ændringsforslag 2
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Betragtning A

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

A. der henviser til, at EU bygger på de 
etiske værdier i artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union;

A. der henviser til, at EU bygger på de 
etiske værdier i artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union og på respekten for 
forsigtighedsprincippet, som nævnes i 
artikel 191, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde;

Or. fr

Ændringsforslag 3
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Udkast til udtalelse
Betragtning A a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Aa. der henviser til, at de hurtige 
fremskridt i moderne videnskabelig 
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forskning og innovation inden for 
områderne miljø, sundhed og 
fødevaresikkerhed har givet anledning til 
en række vigtige etiske, juridiske og 
sociale spørgsmål, der påvirker forholdet 
mellem videnskab og samfund;

Or. en

Ændringsforslag 4
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Udkast til udtalelse
Betragtning A b (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Ab. der henviser til, at forsknings- og 
innovationsaktiviteter inden for miljø, 
sundhed og fødevaresikkerhed skal 
gennemføres under overholdelse af etiske 
principper og den relevante nationale 
lovgivning, EU-lovgivning samt 
international lovgivning, herunder Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention med 
tilhørende tillægsprotokoller1a;
_________________
1a Artikel 19 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 om 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020) og 
om ophævelse af afgørelse nr. 
1982/2006/EF (EØS-relevant tekst).

Or. en

Ændringsforslag 5
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
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Almagro, Petar Vitanov

Udkast til udtalelse
Betragtning A c (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Ac. der henviser til, at det i artikel 16 i 
TEUF fastslås, at enhver har ret til 
beskyttelse af personoplysninger om 
vedkommende selv; der henviser til, at der 
i artikel 22 i den generelle forordning om 
databeskyttelsen henvises til en situation, 
hvor data udelukkende bruges til 
automatisk behandling, og anerkender 
den registreredes ret til ikke at være 
genstand for en afgørelse, der alene er 
baseret på automatisk behandling;

Or. en

Ændringsforslag 6
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Betragtning B

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

B. der henviser til, at kapløbet om den 
globale førerposition inden for kunstig 
intelligens (AI), som vil være 
bestemmende for kilden til de etiske 
værdier og standarder, der præger sektoren 
i hele verden, tager fart;

B. der henviser til, at kapløbet om den 
globale førerposition inden for kunstig 
intelligens (AI), som vil påvirke kilden til 
de etiske værdier og standarder, der præger 
sektoren i hele verden, tager fart; der 
henviser til, at integration af big data og 
AI-teknologier i offentlige 
sundhedssystemer og i samfundet skal 
ledsages af hensigtsmæssige regler, 
standarder og lovgivning, der beskytter 
den enkeltes grundlæggende og tager nye 
etiske udfordringer op;

Or. en
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Ændringsforslag 7
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Betragtning B

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

B. der henviser til, at kapløbet om den 
globale førerposition inden for kunstig 
intelligens (AI), som vil være 
bestemmende for kilden til de etiske 
værdier og standarder, der præger sektoren 
i hele verden, tager fart;

B. der henviser til, at kapløbet om den 
globale førerposition inden for kunstig 
intelligens (AI) risikerer at føre til et 
kapløb mod bunden for de nationale 
lovgivninger; der henviser til, at det derfor 
er op til Den Europæiske Union at gribe 
denne lejlighed til at udarbejde en 
lovgivningsmæssig ramme, som vil være 
bestemmende for kilden til de etiske 
værdier og standarder, der præger sektoren 
i hele verden;

Or. fr

Ændringsforslag 8
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Betragtning B

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

B. der henviser til, at kapløbet om den 
globale førerposition inden for kunstig 
intelligens (AI), som vil være 
bestemmende for kilden til de etiske 
værdier og standarder, der præger sektoren 
i hele verden, tager fart;

B. der henviser til, at kapløbet om den 
globale førerposition inden for kunstig 
intelligens (AI), som vil være 
bestemmende for de etiske værdier og 
standarder, der præger sektoren i hele 
verden, tager fart, og EU bør foregå med 
et godt eksempel for resten af verden;

Or. en

Ændringsforslag 9
Maria Spyraki



AM\1206810DA.docx 7/103 PE652.646v01-00

DA

Udkast til udtalelse
Betragtning B

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

B. der henviser til, at kapløbet om den 
globale førerposition inden for kunstig 
intelligens (AI), som vil være 
bestemmende for kilden til de etiske 
værdier og standarder, der præger sektoren 
i hele verden, tager fart;

B. der henviser til, at den globale 
konkurrence om udvikling af kunstig 
intelligens (AI), som vil være 
bestemmende for kilden til de etiske 
værdier og standarder, der præger sektoren 
i hele verden, tager fart;

Or. en

Ændringsforslag 10
Joanna Kopcińska

Udkast til udtalelse
Betragtning B

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

B. der henviser til, at kapløbet om den 
globale førerposition inden for kunstig 
intelligens (AI), som vil være 
bestemmende for kilden til de etiske 
værdier og standarder, der præger 
sektoren i hele verden, tager fart;

B. der henviser til, at kapløbet om den 
globale førerposition inden for kunstig 
intelligens (AI) er ved at tage fart, men 
ikke bør adskilles fra etiske værdier og 
standarder;

Or. pl

Ændringsforslag 11
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Udkast til udtalelse
Betragtning B a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at ud over 
foranstaltningerne i EU arbejder mange 
tredjelande med deres etiske rammer, og 
der findes mange forslag på globalt plan 
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vedrørende AI-principper, herunder 
principperne for AI2a, som OECD's 
medlemmer undertegnede i maj 2019, 
G20-ministererklæringen fra 2019 om 
handel og digital økonomi, hvis bilag 
indeholder principperne for AI, 
Europarådets retningslinjer for kunstig 
intelligens og databeskyttelse2b og IEEE's 
globale initiativ om etikken i autonome og 
intelligente systemer2c;
_________________
2a 
https://legalinstruments.oecd.org/api/print
?ids=648⟨=en
2b https://rm.coe.int/guidelines-on-
artificial-intelligence-and-data-
protection/168091f9d8
2c https://ethicsinaction.ieee.org

Or. en

Ændringsforslag 12
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
Betragtning B a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at de vigtigste 
centre for forskning og udvikling af 
kunstig intelligens er USA, EU og Kina, 
som alene råder over tre fjerdedele af 
aktørerne inden for AI med henholdsvis 
28 %, 25 % og 23 % af ressourcerne;

Or. fr

Ændringsforslag 13
Joanna Kopcińska

Udkast til udtalelse
Betragtning B a (ny)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at EU i øjeblikket 
halter bagud i forhold til Asien og 
Nordamerika med hensyn til AI-
investeringer og -patenter;

Or. pl

Ændringsforslag 14
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Betragtning C

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

C. der henviser til, at AI-løsninger kan 
være til gavn for samfundet på områderne 
grøn omstilling, miljøbeskyttelse, 
affaldshåndtering, klimaændringer, 
energistyring og -effektivitet samt 
luftkvalitet, f.eks. gennem intelligente net 
og elektromobilitet;

C. der henviser til, at AI-løsninger kan 
være til gavn for samfundet på områderne 
grøn omstilling, miljøbeskyttelse, 
affaldshåndtering, klimaændringer, 
energistyring og -effektivitet samt 
luftkvalitet, f.eks. gennem intelligente net 
og elektromobilitet; anerkender ikke desto 
mindre behovet for at minimere de mulige 
miljømæssige og økologiske fodaftryk af 
robotteknologi, da brugen af cyberfysiske 
systemer og robotter forventes at øge det 
samlede energiforbrug og mængden af 
elektrisk og elektronisk affald; der 
henviser til, at 14 % af de nuværende 
arbejdspladser i OECD-området kan 
forsvinde i løbet af de kommende 15-20 år 
på grund af automatisering, og at 
yderligere 32 % forventes at ændre sig 
radikalt;

Or. fr

Ændringsforslag 15
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
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Betragtning C

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

C. der henviser til, at AI-løsninger kan 
være til gavn for samfundet på områderne 
grøn omstilling, miljøbeskyttelse, 
affaldshåndtering, klimaændringer, 
energistyring og -effektivitet samt 
luftkvalitet, f.eks. gennem intelligente net 
og elektromobilitet;

C. der henviser til, at AI-løsninger og 
andre nye digitale teknologier kan være til 
gavn for samfundet på områderne grøn 
omstilling, miljøbeskyttelse, 
affaldshåndtering, klimaændringer, 
energistyring og -effektivitet samt 
luftkvalitet, f.eks. gennem intelligente net 
og elektromobilitet; der henviser til, at 
brugen af algoritmiske systemer til 
overvågning og adfærdsregulering udgør 
en alvorlig trussel mod europæiske 
værdier og algoritmisk gennemsigtighed;

Or. en

Ændringsforslag 16
Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík

Udkast til udtalelse
Betragtning C

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

C. der henviser til, at AI-løsninger kan 
være til gavn for samfundet på områderne 
grøn omstilling, miljøbeskyttelse, 
affaldshåndtering, klimaændringer, 
energistyring og -effektivitet samt 
luftkvalitet, f.eks. gennem intelligente net 
og elektromobilitet;

C. der henviser til, at AI-løsninger kan 
være til gavn for samfundet og bidrage til 
udvikling af bedre strategier og 
innovationer på områderne grøn 
omstilling, miljøbeskyttelse ved at 
forbedre landbrugets effektivitet, 
affaldshåndtering, afbødning af og 
tilpasning til klimaændringer, gøre 
forskellige industriprocesser mere 
miljøvenlige, energi- og transportstyring 
og -effektivitet samt luftkvalitet, f.eks. 
gennem intelligente net og 
elektromobilitet;

Or. en

Ændringsforslag 17
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César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Betragtning C

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

C. der henviser til, at AI-løsninger kan 
være til gavn for samfundet på områderne 
grøn omstilling, miljøbeskyttelse, 
affaldshåndtering, klimaændringer, 
energistyring og -effektivitet samt 
luftkvalitet, f.eks. gennem intelligente net 
og elektromobilitet;

C. der henviser til, at AI-løsninger kan 
være til gavn for samfundet bl.a. på 
områderne grøn omstilling, 
miljøbeskyttelse og beskyttelse af 
biodiversitet, cirkulær økonomi og 
affaldshåndtering, klimaændringer, 
energistyring og -effektivitet samt vand- og 
luftkvalitet, jordobservation og 
risikoforvaltning;

Or. en

Ændringsforslag 18
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Betragtning C

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

C. der henviser til, at AI-løsninger kan 
være til gavn for samfundet på områderne 
grøn omstilling, miljøbeskyttelse, 
affaldshåndtering, klimaændringer, 
energistyring og -effektivitet samt 
luftkvalitet, f.eks. gennem intelligente net 
og elektromobilitet;

C. der henviser til, at AI-løsninger kan 
være til gavn for samfundet på områderne 
grøn omstilling, miljøbeskyttelse, 
affaldshåndtering, cirkulær økonomi, 
klimaændringer, energistyring og -
effektivitet samt luftkvalitet, f.eks. gennem 
intelligente net og elektromobilitet;

Or. en

Ændringsforslag 19
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Betragtning C a (ny)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at et meget stort 
antal mennesker vil blive varigt påvirket 
af udbredelsen af AI; der i denne 
forbindelse henviser til de seneste 
afskedigelser af journalister hos 
Microsoft med henblik på at erstatte dem 
med AI, der skal foretage den samme 
sortering af indhold, og henviser i øvrigt 
til, at denne AI regelmæssigt har udvalgt 
artikler, der stammer fra tvivlsomme 
informationssider, eller endda falske 
nyheder;

Or. fr

Ændringsforslag 20
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Udkast til udtalelse
Betragtning C a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at Kommissionen i 
sin digitale pakke, der blev offentliggjort 
den 19. februar 2020, erklærer, at IKT i 
dag står for mellem 5 % og 9 % af verdens 
elektricitetsforbrug og 2 % af CO2-
emissionerne, og at mængden af data, der 
overføres og lagres, vil fortsætte sin 
eksponentielle vækst i de kommende år; 
der henviser til, at Det Fælles 
Forskningscenter i sin undersøgelse fra 
2018 "Artificial Intelligence/A European 
Perspective" (kunstig intelligens/et 
europæisk perspektiv) skønner, at 
datacentre og datatransmission kan tegne 
sig for 3-4 % af det samlede strømforbrug 
i Unionen;

Or. en



AM\1206810DA.docx 13/103 PE652.646v01-00

DA

Ændringsforslag 21
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Frédérique Ries, Martin Hojsík, 
Susana Solís Pérez

Udkast til udtalelse
Betragtning C a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at AI-løsninger 
kan bidrage til at nedbringe IKT-
sektorens nuværende miljøaftryk, som 
skønnes at udgøre mere end 2 % af alle 
emissioner på verdensplan; der henviser 
til, at man i den europæiske digitale 
strategi foreslår grønne 
omstillingsforanstaltninger for digitale 
sektorer;

Or. en

Ændringsforslag 22
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Betragtning C b (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Cb. der henviser til energibalancen for 
kunstig intelligens; der henviser til, at et 
standard maskinindlæringsprojekt i dag 
udleder omkring 284 t CO2-ækvivalenter 
gennem hele udviklingscyklussen, dvs. 
fem gange så meget som emissionerne fra 
en bil fra fremstilling til skrotning; der 
henviser til, at det ikke giver mening på 
samme tid at anbefale "tingenes internet" 
og kampen mod klimakrisen, og at vores 
samfund er nødt til at foretage en 
gennemgribende ændring af vores 
produktion og forbrug;

Or. fr
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Ændringsforslag 23
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Udkast til udtalelse
Betragtning C b (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Cb. der henviser til, at der findes privat 
og uafhængig forskning, der advarer om 
det høje CO2-aftryk fra dyb læring og 
AI3a, og påpeger behovet for at finde 
løsninger på dette;
_________________
3a 
https://www.technologyreview.com/2019/0
6/06/239031/training-a-single-ai-model-
can-emit-as-much-carbon-as-five-cars-in-
their-lifetimes/

Or. en

Ændringsforslag 24
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Susana Solís Pérez, Frédérique 
Ries

Udkast til udtalelse
Betragtning C b (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Cb. der henviser til, at udviklingen af 
kunstig intelligens, robotteknologi, 
automatiserede beslutninger, 
maskinindlæring og relaterede 
teknologier er vigtige faktorer for at nå 
målene i den grønne pagt og for at nå 
bæredygtighedsmålene i den grønne pagt 
inden for mange forskellige sektorer; der 
henviser til, at digitale teknologier kan 
styrke virkningen af politikker med 
henblik på at opnå miljøbeskyttelse;

Or. en
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Ændringsforslag 25
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Betragtning C c (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Cc. der henviser til den sjette 
retningslinje i meddelelsen fra 
Kommissionen: opbygning af tillid til 
menneskecentreret kunstig intelligens 
baseret på arbejdet i ekspertgruppen, idet 
man koncentrerer sig om AI-systemernes 
bæredygtighed og miljømæssige ansvar; 
der henviser til, at erkendelsen af, at 
planetens ressourcer er finitte, udgør et 
etisk grundlag for Unionens politik, 
således som det fremgår af den grønne 
pagt og af erklæringen af klima- og 
miljømæssig undtagelsestilstand; der 
henviser til, at den etiske ramme for AI 
skal omfatte kriterier for miljøvenligt 
design og genanvendelighed af 
komponenterne;

Or. fr

Ændringsforslag 26
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Udkast til udtalelse
Betragtning C c (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Cc. der henviser til, at korrekt 
reguleret AI vil kunne fungere som 
vejledning for indsatsen for at nå FN's 
verdensmål og bidrage til at nå 
klimamålene i Parisaftalen;

Or. en
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Ændringsforslag 27
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Betragtning D

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

D. der henviser til, at AI kan anvendes 
på næsten alle former for lægevidenskab: 
biomedicinsk forskning, eksemplificeret 
ved det AI-opdagede antibiotikum Halicin 
eller AI-bidrag til nye kræftbehandlinger, 
lægefaglig uddannelse, klinisk 
beslutningstagning, skræddersyet medicin, 
psykiatrisk diagnose og behandling, i 
forbindelse med revolutionerende 
udvikling af robottekniske proteser og 
støttesystemer, telemedicin og 
sundhedssystemernes samlede effektivitet;

D. der henviser til, at AI kan anvendes 
på næsten alle former for lægevidenskab: 
biomedicinsk forskning, eksemplificeret 
ved det AI-opdagede antibiotikum Halicin 
eller AI-bidrag til nye kræftbehandlinger, 
lægefaglig uddannelse, klinisk 
beslutningstagning, skræddersyet medicin, 
psykiatrisk diagnose og behandling, i 
forbindelse med revolutionerende 
udvikling af robottekniske proteser og 
støttesystemer, telemedicin og 
sundhedssystemernes samlede effektivitet 
via uddannelse og hensigtsmæssig 
forberedelse af det sundhedsmæssige og 
administrative personale; der henviser til, 
at digital sundhed ikke må blive en 
glidebane til at umenneskeliggøre plejen; 
der henviser til, at den digitale kløft, hvis 
ikke den afhjælpes, risikerer at bidrage 
kraftigt til at udvide de sundhedsmæssige 
ørkener rundt omkring i Europa;

Or. fr

Ændringsforslag 28
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez

Udkast til udtalelse
Betragtning D

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

D. der henviser til, at AI kan anvendes 
på næsten alle former for lægevidenskab: 
biomedicinsk forskning, eksemplificeret 
ved det AI-opdagede antibiotikum Halicin 

D. der henviser til, at AI kan anvendes 
på næsten alle former for lægevidenskab: 
biomedicinsk forskning, eksemplificeret 
ved det AI-opdagede antibiotikum Halicin 
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eller AI-bidrag til nye kræftbehandlinger, 
lægefaglig uddannelse, klinisk 
beslutningstagning, skræddersyet medicin, 
psykiatrisk diagnose og behandling, i 
forbindelse med revolutionerende 
udvikling af robottekniske proteser og 
støttesystemer, telemedicin og 
sundhedssystemernes samlede effektivitet;

eller AI-bidrag til nye kræftbehandlinger, 
hjælp til diagnosticering, tidligere 
inddæmning og forebyggelse af 
sygdomme ved hjælp af metoder som 
prædiktiv medicin og/eller afdækning af 
risikofaktorer, lægefaglig uddannelse, 
bistand til plejepersonale, støtte til 
ældreplejen, overvågning af patienters 
tilstande, mere effektiv udvikling af 
lægemidler, mere målrettet behandling, 
klinisk beslutningstagning, skræddersyet 
medicin, psykiatrisk diagnose og 
behandling, i forbindelse med 
revolutionerende udvikling af 
robottekniske proteser og støttesystemer, 
telemedicin og sundhedssystemernes 
samlede effektivitet og interoperabilitet;

Or. en

Ændringsforslag 29
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Betragtning D

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

D. der henviser til, at AI kan anvendes 
på næsten alle former for lægevidenskab: 
biomedicinsk forskning, eksemplificeret 
ved det AI-opdagede antibiotikum Halicin 
eller AI-bidrag til nye kræftbehandlinger, 
lægefaglig uddannelse, klinisk 
beslutningstagning, skræddersyet medicin, 
psykiatrisk diagnose og behandling, i 
forbindelse med revolutionerende 
udvikling af robottekniske proteser og 
støttesystemer, telemedicin og 
sundhedssystemernes samlede effektivitet;

D. der henviser til, at AI kan anvendes 
på næsten alle former for lægevidenskab: 
biomedicinsk forskning, eksemplificeret 
ved det AI-opdagede antibiotikum Halicin 
eller AI-bidrag til forebyggelse af kræft, 
mere præcise diagnoser og nye 
behandlinger, lægefaglig uddannelse, 
klinisk beslutningstagning, skræddersyet 
medicin, psykiatrisk diagnose og 
behandling, i forbindelse med 
revolutionerende udvikling af 
robottekniske proteser og støttesystemer, 
telemedicin og sundhedssystemernes 
samlede effektivitet;

Or. en
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Ændringsforslag 30
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
Betragtning D

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

D. der henviser til, at AI kan anvendes 
på næsten alle former for lægevidenskab: 
biomedicinsk forskning, eksemplificeret 
ved det AI-opdagede antibiotikum Halicin 
eller AI-bidrag til nye kræftbehandlinger, 
lægefaglig uddannelse, klinisk 
beslutningstagning, skræddersyet medicin, 
psykiatrisk diagnose og behandling, i 
forbindelse med revolutionerende 
udvikling af robottekniske proteser og 
støttesystemer, telemedicin og 
sundhedssystemernes samlede effektivitet;

D. der henviser til, at AI kan anvendes 
på næsten alle former for lægevidenskab: 
biomedicinsk forskning, eksemplificeret 
ved det AI-opdagede antibiotikum Halicin 
eller AI-bidrag til nye kræftbehandlinger, 
lægefaglig uddannelse, klinisk 
beslutningstagning, skræddersyet medicin, 
psykiatrisk diagnose og behandling, i 
forbindelse med revolutionerende 
udvikling af robottekniske proteser og 
støttesystemer, telemedicin og 
sundhedssystemernes samt 
præcisionsmedicin som genomikkens 
samlede effektivitet;

Or. fr

Ændringsforslag 31
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Betragtning D a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Da. der henviser til, at personlige 
sundhedsoplysninger skal forblive 
patientens ejendom; der henviser til, at 
ingen oplysninger om en patients sundhed 
må videregives uden patientens fulde og 
informerede samtykke; der henviser til, at 
personlige sundhedsoplysninger pr. 
definition er utroligt følsomme og skal 
beskyttes omhyggeligt; der henviser til, at 
der skal indføres de højeste standarder for 
cybersikkerhed vedrørende disse netværk; 
der bl.a. henviser til de interessante 
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initiativer fra visse AI-udviklere, som 
opstod i løbet af krisen, hvor man tilbyder 
hospitaler gratis og uforpligtende 
løsninger til bekæmpelse af spam for at 
beskytte deres mailsystemer mod IT-
angreb;

Or. fr

Ændringsforslag 32
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Betragtning D a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Da. der henviser til, at anvendelsen af 
AI, robotteknologi og relaterede 
teknologier ikke må begrænse eller skade 
forholdet mellem læge og patient, men bør 
hjælpe lægerne med at diagnosticere 
og/eller behandle patienterne mere 
effektivt;

Or. en

Ændringsforslag 33
Joanna Kopcińska

Udkast til udtalelse
Betragtning D b (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Db. der henviser til, at der er alvorlige 
etiske betænkeligheder ved maskiners 
autonomi og deres indflydelse på 
forholdet mellem læge og patient;

Or. pl
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Ændringsforslag 34
Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Betragtning D a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Da. der henviser til, at AI-teknologien 
vil fremskynde industriens digitale 
omstilling og spille en afgørende rolle for 
den digitale økonomis succes i en stadig 
mere forbundet verden;

Or. ro

Ændringsforslag 35
Joanna Kopcińska

Udkast til udtalelse
Betragtning D a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Da. der henviser til, at AI vil spille en 
stadig vigtigere rolle, idet vi skal huske på 
vores aldrende samfund og eventuelle 
mangel på sundhedspersonale;

Or. pl

Ændringsforslag 36
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
Betragtning E

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

E. der henviser til, at de nuværende 
politiske og etiske retningslinjer for 
kunstig intelligens er bagud i forhold til 
de etiske udfordringer, der skal 
identificeres og afbødes, eftersom AI har 
enorm kapacitet til at true 

E. der henviser til, at EU i sin tilgang 
til AI og det digitale område fremmer en 
etisk tilgang med blød digitalisering, hvor 
man prioriterer indførelsen af en 
beskyttende lovgivningsmæssig ramme 
forud for udviklingen af disse teknologier, 
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patientpræferencer, sikkerhed og 
privatlivets fred; der henviser til, at der 
skal redegøres for grænserne mellem 
lægers og maskiners rolle i patientplejen;

mens USA og Kina koncentrerer sig om 
intensiv og sågar aggressiv forskning og 
udvikling på bekostning af den 
lovgivningsmæssige ramme;

Or. fr

Ændringsforslag 37
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Betragtning E

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

E. der henviser til, at de nuværende 
politiske og etiske retningslinjer for 
kunstig intelligens er bagud i forhold til de 
etiske udfordringer, der skal identificeres 
og afbødes, eftersom AI har enorm 
kapacitet til at true patientpræferencer, 
sikkerhed og privatlivets fred; der henviser 
til, at der skal redegøres for grænserne 
mellem lægers og maskiners rolle i 
patientplejen;

E. der henviser til, at mange etiske 
udfordringer vedrørende AI-
applikationer, som omtales i 
Kommissionens hvidbog om kunstig 
intelligens, allerede er omfattet af EU's 
regelværk, f.eks. etablerede 
risikovurderingsprocesser for AI-baserede 
sundhedsløsninger på det indre marked; 
der henviser til, at andre områder er bagud 
i forhold til de etiske udfordringer, der skal 
identificeres og afbødes, eftersom AI har 
enorm kapacitet til at true 
patientpræferencer, sikkerhed og 
privatlivets fred; der henviser til, at der 
skal redegøres for grænserne mellem 
lægers og maskiners rolle i patientplejen;

Or. en

Ændringsforslag 38
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Betragtning E

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

E. der henviser til, at de nuværende 
politiske og etiske retningslinjer for kunstig 
intelligens er bagud i forhold til de etiske 

E. der henviser til, at de nuværende 
politiske og etiske retningslinjer for kunstig 
intelligens er bagud i forhold til de etiske 
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udfordringer, der skal identificeres og 
afbødes, eftersom AI har enorm kapacitet 
til at true patientpræferencer, sikkerhed og 
privatlivets fred; der henviser til, at der 
skal redegøres for grænserne mellem 
lægers og maskiners rolle i patientplejen;

udfordringer, der skal identificeres og 
afbødes, eftersom AI har enorm kapacitet 
til at true patientpræferencer, sikkerhed og 
privatlivets fred; der henviser til, at der 
skal redegøres for grænserne mellem 
lægers og maskiners rolle i patientplejen i 
henhold til princippet om overvåget 
autonomi for robotter, som kræver, at den 
indledende programmering af 
behandlingerne og den endelige 
beslutning om deres gennemførelse, 
herunder diagnosticering, stadig skal 
træffes af lægen eller det relevante 
plejepersonale;

Or. fr

Ændringsforslag 39
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Betragtning E

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

E. der henviser til, at de nuværende 
politiske og etiske retningslinjer for kunstig 
intelligens er bagud i forhold til de etiske 
udfordringer, der skal identificeres og 
afbødes, eftersom AI har enorm kapacitet 
til at true patientpræferencer, sikkerhed og 
privatlivets fred; der henviser til, at der 
skal redegøres for grænserne mellem 
lægers og maskiners rolle i patientplejen;

E. der henviser til, at de nuværende 
politiske og etiske retningslinjer for kunstig 
intelligens er bagud i forhold til de etiske 
udfordringer, der skal identificeres og 
afbødes, eftersom AI har enorm kapacitet 
til at true patientpræferencer, sikkerhed og 
privatlivets fred; der henviser til, at der 
skal redegøres for grænserne mellem 
lægers og maskiners rolle i patientplejen, 
og at der er behov for uddannelse af både 
sundhedspersonale og patienter;

Or. en

Ændringsforslag 40
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken
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Udkast til udtalelse
Betragtning E

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

E. der henviser til, at de nuværende 
politiske og etiske retningslinjer for kunstig 
intelligens er bagud i forhold til de etiske 
udfordringer, der skal identificeres og 
afbødes, eftersom AI har enorm kapacitet 
til at true patientpræferencer, sikkerhed og 
privatlivets fred; der henviser til, at der 
skal redegøres for grænserne mellem 
lægers og maskiners rolle i patientplejen;

E. der henviser til, at de nuværende 
politiske og etiske retningslinjer for kunstig 
intelligens er bagud i forhold til de etiske 
udfordringer, der skal identificeres og 
afbødes, eftersom AI har enorm kapacitet 
til at true patientpræferencer, sikkerhed og 
privatlivets fred; der henviser til, at der 
skal redegøres for grænserne mellem det 
lægefaglige personales og 
plejepersonalets og maskiners rolle i 
patientplejen;

Or. en

Ændringsforslag 41
Róża Thun und Hohenstein

Udkast til udtalelse
Betragtning E

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

E. der henviser til, at de nuværende 
politiske og etiske retningslinjer for kunstig 
intelligens er bagud i forhold til de etiske 
udfordringer, der skal identificeres og 
afbødes, eftersom AI har enorm kapacitet 
til at true patientpræferencer, sikkerhed og 
privatlivets fred; der henviser til, at der 
skal redegøres for grænserne mellem 
lægers og maskiners rolle i patientplejen;

E. der henviser til, at den nuværende 
retlige ramme for Unionen og de etiske 
retningslinjer for kunstig intelligens er 
bagud i forhold til de etiske udfordringer, 
der skal identificeres og afbødes, eftersom 
AI har enorm kapacitet til at true 
patientpræferencer, sikkerhed og 
privatlivets fred; der henviser til, at der 
skal redegøres for grænserne mellem 
lægers og maskiners rolle i patientplejen;

Or. en

Ændringsforslag 42
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Betragtning E a (ny)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at EU's regler om 
databeskyttelse skal tilpasses for at tage 
højde for den stadig større kompleksitet 
og sammenkobling af robotter til 
behandling og medikotekniske robotter, 
der kan skulle forvalte personoplysninger 
og medicinske data, der er yderst 
følsomme og er omfattet af indbygget 
databeskyttelse i henhold til forordning 
(EU) 2016/679 om databeskyttelse;

Or. fr

Ændringsforslag 43
Joanna Kopcińska

Udkast til udtalelse
Betragtning E a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at løsninger, der 
understreger behovet for at inddrage 
videnskabelig forskning som grundlag for 
udviklingsstrategier ved at oprette lagre af 
medicinske data (f.eks. neurologiske og 
kardiologiske data), og ved deling af data 
fra denne forskning kan der opnås 
mærkbare sociale fordele for den 
offentlige sikkerhed og sundhed;

Or. pl

Ændringsforslag 44
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Betragtning F

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

F. der henviser til, at AI-løsninger F. der henviser til, at aggregering af 
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kan være til gavn for samfundet inden for 
fødevaresikkerhed og landbrug 2.0, hvor 
EU har en førerposition inden for AI-
applikationer;

data i digitale landbrugssystemer sker via 
dataplatforme, der ejes af store 
økonomiske koncerner; der henviser til, at 
derfor har de digitale redskaber, der 
anvendes inden for landbruget, tendens til 
at favorisere masseproduktion og 
udelukke små og mellemstore 
producenter; der henviser til, at 
højteknologiske løsninger inden for 
landbruget fører til øget intensivering og 
ensretning af produktionen og dermed 
styrker den overordnede tendens 
vedrørende biodiversitet;

Or. fr

Ændringsforslag 45
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Susana Solís Pérez

Udkast til udtalelse
Betragtning F

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

F. der henviser til, at AI-løsninger kan 
være til gavn for samfundet inden for 
fødevaresikkerhed og landbrug 2.0, hvor 
EU har en førerposition inden for AI-
applikationer;

F. der henviser til, at AI-løsninger kan 
være til gavn for samfundet inden for 
fødevaresikkerhed og landbrug 2.0, 
eftersom de umiddelbart kan mindske 
brugen af pesticider, øge landbrugets 
effektivitet, anvendes i applikationer 
såsom automatiserede tilpasninger af 
vejrudsigter udført af maskiner og 
sygdomsidentifikation, hjælpe 
landbrugerne med de udfordringer, de 
står over for, og generelt forbedre 
dyrkningsmetoderne;

Or. en

Ændringsforslag 46
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Betragtning F
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

F. der henviser til, at AI-løsninger kan 
være til gavn for samfundet inden for 
fødevaresikkerhed og landbrug 2.0, hvor 
EU har en førerposition inden for AI-
applikationer;

F. der henviser til, at AI-løsninger kan 
være til gavn for samfundet inden for 
fødevaresikkerhed, bl.a. ved at støtte 
præcisionslandbrug eller mere generelt 
landbrug 2.0, hvor EU har en førerposition 
inden for AI-applikationer, og som vil give 
mulighed for at kombinere mere effektiv 
produktion med højere miljøstandarder og 
en bedre ressourceudnyttelse;

Or. en

Ændringsforslag 47
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Betragtning F

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

F. der henviser til, at AI-løsninger kan 
være til gavn for samfundet inden for 
fødevaresikkerhed og landbrug 2.0, hvor 
EU har en førerposition inden for AI-
applikationer;

F. der henviser til, at AI-løsninger kan 
være til gavn for samfundet inden for 
fødevaresikkerhed og landbrug 2.0, hvor 
EU har en førerposition inden for AI-
applikationer; der henviser til, at mere 
overordnet kan AI-løsninger, der er 
indbygget i Jordens digitale tvillinger, 
frigive potentialet i data, hvor EU 
indtager en førerposition med 
Copernicus-programmet, som støtte til de 
prioriterede foranstaltninger i den grønne 
pagt vedrørende klimaændringer, 
cirkulær økonomi, nulforurening, 
biodiversitet, skovrydning og 
overensstemmelseskontrol;

Or. en

Ændringsforslag 48
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov
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Udkast til udtalelse
Betragtning F

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

F. der henviser til, at AI-løsninger kan 
være til gavn for samfundet inden for 
fødevaresikkerhed og landbrug 2.0, hvor 
EU har en førerposition inden for AI-
applikationer;

F. der henviser til, at AI-løsninger kan 
være til gavn for samfundet inden for 
fødevaresikkerhed og landbrug 2.0, hvor 
EU har en førerposition inden for AI-
applikationer, navnlig i områder, hvor 
vandressourcerne er knappe, og 
klimaændringerne har alvorlige 
konsekvenser;

Or. en

Ændringsforslag 49
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Betragtning F a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Fa. der henviser til, at kunstig 
intelligens fortsat er en af de strategiske 
teknologier i det 21. århundrede både på 
verdensplan og i Europa; der henviser til, 
at Midea, en kinesisk producent af 
husholdningsapparater, i januar 2017 
afsluttede opkøbet af det europæiske 
selskab KUKA AG, en af de førende 
leverandører af robotteknologi, 
installationsteknik og 
konstruktionsmetodologi for intelligente 
systemer på verdensplan; der henviser til, 
at denne overtagelse burde have fået 
alarmklokkerne til at ringe og ført til 
beskyttelse af den europæiske AI-sektor, 
navnlig SMV'er og nystartede 
virksomheder; der henviser til, at den 
europæiske konkurrencekommissær 
Margrethe Vestager har advaret 
medlemsstaterne om risikoen for 
kinesiske virksomhedsopkøb under 
coronakrisen; der henviser til, at 
Kommissionen har understreget, at i 
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forbindelse med covid-19-krisen kunne 
der være øget risiko for forsøg på opkøb 
af kapacitet inden for sundhedsvæsenet 
(f.eks. til produktion af medicinske 
anordninger eller beskyttelsesudstyr) eller 
aktiviteter i forbindelse med disse (f.eks. 
udvikling af vacciner) ved hjælp af 
udenlandske direkte investeringer;

Or. fr

Ændringsforslag 50
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík

Udkast til udtalelse
Betragtning F a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Fa. der henviser til, at denne rammes 
anvendelsesområde skal være passende, 
forholdsmæssigt og vurderes grundigt; 
der henviser til, at den bør omfatte en 
bred vifte af teknologier og komponenter 
hertil, herunder algoritmer, software og 
data, der anvendes eller produceres af AI; 
der henviser til, at der er behov for en 
målrettet tilgang baseret på begrebet høj 
risiko for at undgå, at man hindrer, at 
fremtidige innovationer kan opnå fordele 
ved AI-applikationer, f.eks. inden for 
sundhedspleje, miljøbeskyttelse og 
fødevarekvalitet til borgerne;

Or. en

Ændringsforslag 51
Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Betragtning F a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag



AM\1206810DA.docx 29/103 PE652.646v01-00

DA

Fa. der henviser til, at det er vigtigt at 
finde frem til et effektivt middel til at sikre 
pålidelige digitale teknologier, der gør det 
muligt at høste fordelene ved dem, 
samtidig med at de grundlæggende 
rettigheder beskyttes, og som tilskynder til 
udviklingen af uformelle, åbne, tolerante 
og retfærdige samfund; der henviser til, at 
dette er særlig vigtigt i forbindelse med 
hybride systemer af menneskelig/kunstig 
intelligens;

Or. ro

Ændringsforslag 52
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
Betragtning F a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Fa. der henviser til det stigende antal 
anvendelser af "E-Health" ("mobil 
sundhed") på grundlag af AI-teknologier; 
der henviser til, at denne sektor har 
oplevet eksponentiel vækst (+330 % 
mellem 2014 og 2017, et marked, som 
skønnes at ville have en værdi på 223,7 
mia. USD i 2023);

Or. fr

Ændringsforslag 53
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Betragtning F b (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Fb. der henviser til, at den 
eksponentielle vækst i udviklingen af AI 
og dens integration i applikationer, 
produkter og tjenesteydelser har 
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muliggjort fremkomsten af nye 
forretningsmodeller og tjenesteydelser, 
bl.a. via platformøkonomien; der henviser 
til, at AI vil medføre en ny måde at 
tilrettelægge arbejdet på, der vil føre til en 
ultrasammenkoblet situation, der vil blive 
ledsaget af en intensivering af arbejdet, 
stigende stress og længere arbejdstid samt 
en udviskning af grænserne mellem 
arbejde og privatliv; der henviser til, at 
denne udvikling har betydelige følger for 
arbejdstagernes psykiske og fysiske 
sundhed, fordi den udgør en faktor, der 
potentielt kan udløse erhvervsbetingede 
sygdomme som udbrændthed eller 
bestemte former for social angst;

Or. fr

Ændringsforslag 54
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Betragtning F c (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Fc. der henviser til, at udviklingen AI 
fremmer udviklingen af akkordarbejde, 
hvor arbejdstagerne arbejder via 
onlineplatforme, og hvor fordelingen af 
arbejdsopgaverne mellem arbejdstagerne 
sker digitalt ved hjælp af algoritmer; der 
henviser til den eksponentielle udvikling 
af akkordarbejde på platformene, såkaldt 
microwork; der henviser til, at ifølge 
Verdensbanken fandtes der i 2013 145 
onlinearbejdsplatforme, som 50 mio. 
crowdworkers var tilknyttet; der henviser 
til, at disse tal formentlig er forældede i 
dag; der henviser til, at akkordarbejdet på 
platformene hovedsagelig udføres af 
sårbare og prekære grupper som 
pensionister, studerende, arbejdsløse, 
migranter og personer med handicap; der 
henviser til, at disse arbejdstagere 
konstant konfronteres med vurderinger 
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foretaget af algoritmer og automatiserede 
test og konstant risikerer at blive koblet af 
platformene uden mulighed for at klage 
som følge af længerevarende perioder 
med dårlige placeringer; der henviser til, 
at de derfor er særligt udsat for usikre 
arbejdsforhold, social isolation, 
overanstrengelse, en arbejds- og livsrytme 
uden struktur med store konsekvenser for 
deres fysiske og psykiske helbred;

Or. fr

Ændringsforslag 55
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Betragtning F d (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Fc. der henviser til, at maskiner med 
robotteknologi udvisker grænserne 
mellem mennesker og teknologiske 
genstande; der henviser til, at de ikke kun 
har samfundsmæssige følger, der må 
vurderes ud fra et etisk synspunkt, men at 
de også sætter spørgsmålstegn ved selve 
de etiske rammer, som man prøver at 
vurdere dem ud fra; der henviser til, 
således som der gøres opmærksom på i 
rapporten fra den verdensomspændende 
etiske kommission for videnskabelig og 
teknologisk viden (COMEST), at man bør 
være særligt opmærksom på brugen i 
forbindelse med medikotekniske robotter, 
sygeplejerobotter, robotter til pleje af 
ældre og personlige robotter;

Or. fr

Ændringsforslag 56
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
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Betragtning F e (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Fe. der henviser til, at brugen af 
sociale robotter og personlige robotter 
breder sig hurtigt inden for sundhedspleje 
og navnlig ældrepleje; der henviser til den 
funktionelle og følelsesmæssige rolle, som 
plejerobotterne kan indtage for ældre, 
samt de personlige robotter; der henviser 
til den rolle, som disse robotter kan spille 
for at gøre ældre mindre ensomme, 
forebygge adfærd i forbindelse med 
demens, stimulere kognitive aktiviteter for 
patienter med neurodegenerative lidelser 
eller til at udføre visse hverdagsopgaver, 
som de ældre har vanskeligt ved at 
udføre; der henviser til, at personlige 
robotter dermed kan skabe falske, 
illusoriske og ugengældte følelser ved at 
narre og barnliggøre de ældre; 

Or. fr

Ændringsforslag 57
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Betragtning F f (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Ff. der henviser til, at personlige 
robotter stadig oftere kan anvendes til 
seksuelle formål; der henviser til de 
særdeles bekymrende etiske konsekvenser, 
som brugen af sexrobotter, der ligner 
børn eller er programmeret til at blive 
misbrugt, indebærer;

Or. fr

Ændringsforslag 58
Margrete Auken
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for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at Unionen skal træffe 
alle nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at dens etiske værdier, som de 
kommer til udtryk i gældende 
fællesskabsret, anvendes effektivt på alle 
AI-områder inden for dens område, og for 
at fremme dens standarder i hele verden;

1. understreger, at Unionen bør 
indføre et paneuropæisk net af 
sundhedseksperter og førende etikere, der 
skal arbejde gennemsigtigt med at træffe 
alle nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at dens etiske værdier, som de 
kommer til udtryk i gældende 
fællesskabsret, anvendes effektivt på alle 
AI-områder inden for dens område, og for 
at fremme dens standarder i hele verden;

Or. en

Ændringsforslag 59
Joanna Kopcińska

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at Unionen skal træffe 
alle nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at dens etiske værdier, som de 
kommer til udtryk i gældende 
fællesskabsret, anvendes effektivt på alle 
AI-områder inden for dens område, og for 
at fremme dens standarder i hele verden;

1. understreger, at Unionen skal træffe 
alle nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at dens etiske værdier, som de 
kommer til udtryk i gældende 
fællesskabsret, anvendes effektivt på alle 
AI-områder inden for dens område, og for 
at fremme dens standarder i hele verden; 
fremhæver i den forbindelse, at den 
teknologiske udvikling inden for kunstig 
intelligens altid skal være til gavn for 
menneskeheden;

Or. pl

Ændringsforslag 60
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen
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Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. anser det for afgørende, at AI, 
robotteknologi og relaterede teknologier 
understøtter opnåelsen af bæredygtig 
udvikling, klimaneutralitet og mål for den 
cirkulære økonomi; mener ligeledes, at 
brugen af disse teknologier skal være 
miljøvenlig og støtte gennemførelsen af 
målsætninger vedrørende miljø og 
folkesundhed såsom reduktion af 
affaldsproduktion og nedbringelse af 
CO2-aftrykket samt vende udviklingen 
med klimaændringer og 
miljøødelæggelse;

Or. en

Ændringsforslag 61
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at Europas AI-
strategi skal være i overensstemmelse med 
FN's verdensmål og målet i den 7. 
miljøhandlingsplan om at "leve godt 
inden for planetens grænser"; 
understreger ligeledes, at miljøaftrykket 
ved udbredelsen af AI og dens direkte og 
indirekte positive og negative 
konsekvenser for energi- og 
materialeforbruget i Europa skal vurderes 
i forhold til Europas forpligtelser i 
henhold til Parisaftalen, til CO2-
neutralitet i 2050 og til en cirkulær 
økonomi, der har til formål at mindske 
Europas nuværende materialefodaftryk;

Or. en
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Ændringsforslag 62
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. bemærker den første definition af 
AI, som Kommissionen foreslog i sin 
meddelelse om kunstig intelligens i 
Europa fra april 2018; bemærker, at det 
er nødvendigt at fastlægge en fælles, 
teknologineutral og tilstrækkeligt fleksibel 
definition af robotter og kunstig 
intelligens for at skabe retssikkerhed og 
dermed tilskynde til de uomgængelige 
investeringer i dette område inden for 
Den Europæiske Union samt sikre 
borgernes tillid og forbrugerbeskyttelsen;

Or. fr

Ændringsforslag 63
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger betydningen af 
"retten til en forklaring" af alle 
afgørelser, der træffes ved hjælp af 
automatiseret behandling, dvs. ret til 
menneskelig indgriben fra den 
dataansvarliges side, til at fremkomme 
med sine synspunkter og til at bestride 
afgørelsen, der er truffet af et 
automatiseret system4a; fastslår derfor, at 
mennesker fortsat bør have det endelige 
ansvar for beslutningstagning, navnlig i 
sektorer med høje indsatser og høj risiko 
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som f.eks. sundhed;
_________________
4a Artikel 22 i GDPR-forordningen

Or. en

Ændringsforslag 64
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at EU skal tage alle 
nødvendige skridt for at øge samfundets 
tillid til udviklingen og indførelsen af AI, 
robotteknologi og relaterede teknologier i 
lyset af de betydelige virkninger, som disse 
teknologier kan have på borgerne; 
opfordrer Kommissionen til at følge de 
etiske retningslinjer vedrørende pålidelig 
kunstig intelligens og til at foreslå 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at disse teknologier ikke medfører 
urimeligt partiske resultater for borgerne;

Or. en

Ændringsforslag 65
Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger behovet for 
lovrammer, der fastlægger de etiske 
principper for udformningen, 
udviklingen, implementeringen og 
funktionen af denne teknologi - lige fra 
dataadgang til streng overvågning af 
resultaterne;
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Or. ro

Ændringsforslag 66
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. minder om, hvilket 
Kommissionens Fælles Forskningscenter 
også har gjort, at AI stadig er et ufærdigt 
område, stadig er underkendt, og at selve 
begrebet AI stadig ikke er defineret 
entydigt;

Or. fr

Ændringsforslag 67
Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Frédérique Ries, Martin Hojsík

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at overregulering 
kan hæmme innovation inden for kunstig 
intelligens, navnlig for SMV'er og 
nystartede virksomheder; mener, at en 
hindring af EU's AI-sektor med hensyn til 
at skabe fordele ved AI-applikationer 
inden for f.eks. sundhedspleje, 
miljøbeskyttelse og fødevarekvalitet til 
borgerne også kan tillægges etisk vægt, 
navnlig i forbindelse med den globale 
konkurrence, hvor det kan være en 
udfordring at sikre fuld respekt for 
Unionens etiske værdier;

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 68
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at overregulering 
kan hæmme innovation inden for kunstig 
intelligens, navnlig for SMV'er og 
nystartede virksomheder; mener, at en 
hindring af EU's AI-sektor med hensyn til 
at skabe fordele ved AI-applikationer 
inden for f.eks. sundhedspleje, 
miljøbeskyttelse og fødevarekvalitet til 
borgerne også kan tillægges etisk vægt, 
navnlig i forbindelse med den globale 
konkurrence, hvor det kan være en 
udfordring at sikre fuld respekt for 
Unionens etiske værdier;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 69
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at overregulering kan 
hæmme innovation inden for kunstig 
intelligens, navnlig for SMV'er og 
nystartede virksomheder; mener, at en 
hindring af EU's AI-sektor med hensyn til 
at skabe fordele ved AI-applikationer 
inden for f.eks. sundhedspleje, 
miljøbeskyttelse og fødevarekvalitet til 
borgerne også kan tillægges etisk vægt, 
navnlig i forbindelse med den globale 
konkurrence, hvor det kan være en 
udfordring at sikre fuld respekt for 

2. understreger, at overregulering kan 
hæmme innovation inden for kunstig 
intelligens, navnlig for SMV'er og 
nystartede virksomheder; minder om, at ud 
over EU's foranstaltninger arbejder 
mange tredjelande med deres etiske 
rammer, og at der findes mange forslag 
på verdensplan; er bevidst om, at det 
største problem med etiske principper kan 
ligge i anvendelsen af sådanne principper 
snarere end i deres eksistens, navnlig i 
forbindelse med den globale konkurrence 
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Unionens etiske værdier; og i højrisikosektorer som sundhedspleje; 
minder i denne forbindelse om, at 
Parlamentet i sin beslutning af 16. 
februar 2017 om civilretlige bestemmelser 
om robotteknologi bad Kommissionen 
overveje at oprette europæisk agentur for 
kunstig intelligens, der skal sikre en 
harmoniseret tilgang over hele Unionen, 
udvikle fælles kriterier og en 
ansøgningsproces vedrørende udstedelse 
af et europæiske certifikat for 
overholdelse af etiske regler, og som skal 
undersøge de nye muligheder og 
udfordringer, navnlig af 
grænseoverskridende art, der opstår som 
følge af de igangværende teknologiske 
udviklinger;

Or. en

Ændringsforslag 70
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at overregulering kan 
hæmme innovation inden for kunstig 
intelligens, navnlig for SMV'er og 
nystartede virksomheder; mener, at en 
hindring af EU's AI-sektor med hensyn til 
at skabe fordele ved AI-applikationer 
inden for f.eks. sundhedspleje, 
miljøbeskyttelse og fødevarekvalitet til 
borgerne også kan tillægges etisk vægt, 
navnlig i forbindelse med den globale 
konkurrence, hvor det kan være en 
udfordring at sikre fuld respekt for 
Unionens etiske værdier;

2. understreger, at retslige 
sikkerhedsforanstaltninger kan stimulere 
innovation inden for kunstig intelligens, 
navnlig for SMV'er og nystartede 
virksomheder; understreger, navnlig i 
forbindelse med den globale konkurrence, 
at Den Europæiske Union med GDPR har 
vist vejen henimod en krævende og 
bindende model vedrørende etikken;

Or. fr

Ændringsforslag 71
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Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at overregulering kan 
hæmme innovation inden for kunstig 
intelligens, navnlig for SMV'er og 
nystartede virksomheder; mener, at en 
hindring af EU's AI-sektor med hensyn til 
at skabe fordele ved AI-applikationer 
inden for f.eks. sundhedspleje, 
miljøbeskyttelse og fødevarekvalitet til 
borgerne også kan tillægges etisk vægt, 
navnlig i forbindelse med den globale 
konkurrence, hvor det kan være en 
udfordring at sikre fuld respekt for 
Unionens etiske værdier;

2. understreger, at FoU inden for 
kunstig intelligens er en sektor, der 
udvider sig hastigt, og som tiltrækker 
mange SMV'er og nystartede 
virksomheder, men også private og 
offentlige investeringer; understreger 
fordelene ved AI-applikationer inden for 
f.eks. sundhedspleje, miljøbeskyttelse og 
fødevarekvalitet til borgerne;

Or. fr

Ændringsforslag 72
Maria Spyraki

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at overregulering kan 
hæmme innovation inden for kunstig 
intelligens, navnlig for SMV'er og 
nystartede virksomheder; mener, at en 
hindring af EU's AI-sektor med hensyn til 
at skabe fordele ved AI-applikationer inden 
for f.eks. sundhedspleje, miljøbeskyttelse 
og fødevarekvalitet til borgerne også kan 
tillægges etisk vægt, navnlig i forbindelse 
med den globale konkurrence, hvor det kan 
være en udfordring at sikre fuld respekt for 
Unionens etiske værdier;

2. understreger, at overregulering kan 
hæmme innovation inden for kunstig 
intelligens, navnlig for SMV'er og 
nystartede virksomheder; mener, at en 
hindring af EU's AI-sektor med hensyn til 
at skabe fordele ved AI-applikationer inden 
for f.eks. sundhedspleje, miljøbeskyttelse 
og fødevarekvalitet til borgerne også kan 
tillægges etisk vægt, navnlig i forbindelse 
med den globale konkurrence, hvor det kan 
være en udfordring at sikre fuld respekt for 
Unionens etiske værdier; understreger 
derfor, at hensynet til konkurrenceevnen 
skal være afbalanceret i forhold til 
forpligtelsen til overholdelse af disse 
værdier;
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Or. en

Ændringsforslag 73
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. mener, at for alle AI-
applikationer, der er udviklet både i og 
uden for EU, skal man sikre det samme 
beskyttelsesniveau i Unionen som med 
alle andre teknologier, herunder den 
samme adgang til domstolsprøvelse for 
parter, der påvirkes negativt af AI-
systemer, samtidig med at den 
teknologiske innovation skal have lov til 
at videreudvikle sig; mener desuden, at 
dette risikoområde for AI er vigtigt, f.eks. 
inden for sundhedstjenester, transport 
med selvkørende køretøjer og 
fødevaresikkerhed; kræver en klar 
fordeling af forpligtelser, rettigheder og 
ansvar mellem de økonomiske operatører, 
der er involveret i levering af AI-
applikationer, således at de enkelte 
forpligtelser placeres hos den/de aktør(er), 
der har de bedste muligheder for at 
afhjælpe potentielle risici, hvad enten der 
er tale om udvikleren, udbrederen, 
producenten, distributøren eller 
importøren, tjenesteudbyderen eller den 
professionelle eller private bruger, og 
kræver i denne forbindelse en 
hensigtsmæssig revision af den relevante 
EU-lovgivning, f.eks. af direktivet om 
produktansvar og harmonisering af den 
nationale lovgivning; støtter 
Kommissionens holdning i hvidbogen om, 
at på grund af AI-systemernes 
kompleksitet kan sikringen af et effektivt 
beskyttelsesniveau og mulighed for 
klageadgang kræve en tilpasning af 
bevisbyrden i henhold til nationale 
bestemmelser om ansvaret for skader 
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forårsaget af brugen af AI-applikationer; 
mener, at klarhed vedrørende det 
juridiske ansvar inden for AI-sektoren vil 
styrke håndhævelsen af EU's etiske 
værdier, som er indskrevet i Unionens 
regelværk, retssikkerheden og 
forudsigeligheden og den social accept, 
der understøtter udviklingen af et AI-
økosystem af ekspertise i Unionen ved at 
samle investorer og øge 
markedsudbredelsen;

Or. en

Ændringsforslag 74
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. minder om, at omvæltningerne på 
arbejdsmarkedet er en del af de 
foranstaltninger, som OECD har 
medtaget i sin etiske kodeks; 
understreger, at automatisering 
kombineret med kunstig intelligens vil øge 
produktiviteten og dermed øge 
produktionen; bemærker, at som ved 
tidligere teknologiske revolutioner vil 
visse job blive erstattet; understreger, at 
øget brug af robotteknologi og kunstig 
intelligens også bør reducere menneskers 
eksponering for skadelige og farlige 
betingelser og også bør bidrage til at 
skabe bedre kvalitet og anstændige job og 
forbedre produktiviteten; minder om 
OECD's arbejde, hvor man understreger, 
at automatisering kan give samfundet 
mulighed for at vælge at nedsætte 
arbejdstiden og dermed forbedre 
arbejdstagernes levevilkår og sundhed;

Or. fr
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Ændringsforslag 75
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger, at mange af 
forslagene fra lande, der ikke er medlem 
af EU, og fra internationale 
organisationer kredser om fælles 
principper eller begreber vedrørende AI, 
såsom: menneskecentrering, pålidelighed, 
respekt for menneskers autonomi, 
skadeforebyggelse, lighed og "ingen lades 
i stikken" samt forklarlighed; mener, at 
en international etisk ramme omkring 
disse principper er meget ønskelig; er 
bekymret over, at fremskridt og 
innovationer inden for AI fører til social 
ulighed, hvis der ikke gribes ind; 
opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage de nødvendige 
foranstaltninger, så ingen lades i stikken i 
omstillingen til et digitalt Europa, og til at 
garantere en retfærdig og lige adgang til 
disse innovationer til en overkommelig 
pris, navnlig inden for områder som 
sundhedspleje;

Or. en

Ændringsforslag 76
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. bemærker, at medlemsstaternes 
lovgivning ikke er harmoniseret med 
hensyn til erstatningsbestemmelser 
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vedrørende skader på ting eller personer 
som følge af anvendelsen af nye digitale 
teknologier og adfærdsteknologier; 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fokusere på 
sårbarheds- og ansvarlighedsmangler ved 
AI, robotteknologi og relaterede 
teknologier og på de nødvendige 
tilpasninger af den nuværende EU-
lovgivning som f.eks. direktivet om 
produktansvar og direktivet om 
medicinske anordninger;

Or. en

Ændringsforslag 77
Joanna Kopcińska

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. påpeger, at de sikkerhedsnormer, 
der er fastsat i forordningen om 
medicinsk udstyr, muligvis ikke er 
tilstrækkelige til udfordringerne i 
forbindelse med masseudbredelse af 
systemer med kunstig intelligens; 
opfordrer Kommissionen til at holde øje 
med udfordringerne på dette område og 
om nødvendigt fremsætte forslag;

Or. pl

Ændringsforslag 78
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. insisterer på, at den sociale dialog 
skal anvendes til at sikre en retfærdig 
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omstilling for arbejdstagerne, efterhånden 
som AI og automatiseringen af opgaver 
bliver udbredt, navnlig gennem 
programmer for livslang uddannelse, 
støtte til personer, der berøres af 
nedlæggelse af stillinger, og adgang til 
nye muligheder på arbejdsmarkedet; 
understreger, at virksomhederne selv også 
skal investere i uddannelse og omskoling 
af deres nuværende arbejdsstyrke for at 
opfylde deres behov;

Or. fr

Ændringsforslag 79
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. understreger, at AI-applikationer 
på sundhedsområdet altid bør have til 
formål at maksimere de muligheder, de 
kan skabe – f.eks. at forbedre sundheden 
for de enkelte patienter og resultaterne i 
medlemsstaternes offentlige 
sundhedssystemer – uden at sænke de 
etiske standarder og uden at true 
borgernes privatliv eller sikkerhed;

Or. en

Ændringsforslag 80
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 2 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2c. henleder mere generelt 
opmærksomheden på OECD's 
anbefalinger, hvori det hedder, at de 



PE652.646v01-00 46/103 AM\1206810DA.docx

DA

offentlige myndigheder skal arbejde tæt 
sammen med de interesserede parter for 
at fremme en ansvarlig brug af AI på 
arbejdspladsen, forbedre arbejdstageres 
sikkerhed og beskæftigelsens kvalitet samt 
sikre, at fordelene ved AI fordeles bred og 
ligeligt;

Or. fr

Ændringsforslag 81
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over, at metoden med 
risikobaseret tilgang, som er defineret i 
Kommissionens hvidbog af 19. februar 
20201, som standard anerkender 
sundhedspleje, transport og energi som 
højrisikosektorer, og foreslår at indføre 
børsnoterede AI-krav, som går videre end 
eksisterende EU-regler i disse sektorer, 
medmindre den måde, hvorpå kunstig 
intelligens anvendes, ikke indebærer 
nogen væsentlig risiko; understreger, at 
Unionens etiske ramme for kunstig 
intelligens bør tage særligt hensyn til 
ovennævnte højrisikosektorer;

3. glæder sig over, at metoden med 
risikobaseret tilgang, som er defineret i 
Kommissionens hvidbog af 19. februar 
20201, som standard anerkender 
sundhedspleje, transport og energi som 
højrisikosektorer, og foreslår en horisontal 
regulering og at indføre strengere 
børsnoterede AI-krav, som går videre end 
eksisterende EU-regler i disse sektorer;

_________________ _________________
1Hvidbog om kunstig intelligens - en 
europæisk tilgang til ekspertise og tillid, 
COM(2020)0065

1Hvidbog om kunstig intelligens - en 
europæisk tilgang til ekspertise og tillid, 
COM(2020)0065

Or. fr

Ændringsforslag 82
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
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Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over, at metoden med 
risikobaseret tilgang, som er defineret i 
Kommissionens hvidbog af 19. februar 
20201, som standard anerkender 
sundhedspleje, transport og energi som 
højrisikosektorer, og foreslår at indføre 
børsnoterede AI-krav, som går videre end 
eksisterende EU-regler i disse sektorer, 
medmindre den måde, hvorpå kunstig 
intelligens anvendes, ikke indebærer 
nogen væsentlig risiko; understreger, at 
Unionens etiske ramme for kunstig 
intelligens bør tage særligt hensyn til 
ovennævnte højrisikosektorer;

3. bemærker, at metoden med 
risikobaseret tilgang, som er defineret i 
Kommissionens hvidbog af 19. februar 
20201, som standard anerkender 
sundhedspleje, transport og energi som 
højrisikosektorer, og foreslår at indføre 
børsnoterede AI-krav, som går videre end 
eksisterende EU-regler i disse sektorer; 
minder om, at den sektorspecifikke 
tilgang er formuleret vagt i hvidbogen; 
understreger, at der findes mange typer af 
risici og risikoniveauer, der udvikler sig 
over tid gennem mere avancerede 
fremtidige teknologier; understreger, at 
Unionens etiske ramme for kunstig 
intelligens bør tage hensyn til alle sektorer, 
der indfører disse teknologier, som 
havende ensartede risikoniveauer i stedet 
for den foreslåede tilgang med to 
risikokategorier (høj/lav);

_________________ _________________
1Hvidbog om kunstig intelligens - en 
europæisk tilgang til ekspertise og tillid, 
COM(2020)0065

1Hvidbog om kunstig intelligens - en 
europæisk tilgang til ekspertise og tillid, 
COM(2020)0065

Or. en

Ændringsforslag 83
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over, at metoden med 
risikobaseret tilgang, som er defineret i 
Kommissionens hvidbog af 19. februar 
20201, som standard anerkender 
sundhedspleje, transport og energi som 
højrisikosektorer, og foreslår at indføre 
børsnoterede AI-krav, som går videre end 

3. glæder sig over, at metoden med 
risikobaseret tilgang, som er defineret i 
Kommissionens hvidbog af 19. februar 
20201, som standard anerkender 
sundhedspleje, transport og energi som 
højrisikosektorer, idet der indføres 
børsnoterede AI-krav, som går videre end 
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eksisterende EU-regler i disse sektorer, 
medmindre den måde, hvorpå kunstig 
intelligens anvendes, ikke indebærer nogen 
væsentlig risiko; understreger, at Unionens 
etiske ramme for kunstig intelligens bør 
tage særligt hensyn til ovennævnte 
højrisikosektorer;

eksisterende EU-regler i disse sektorer, 
medmindre den måde, hvorpå kunstig 
intelligens anvendes, ikke indebærer nogen 
væsentlig risiko; understreger, at Unionens 
etiske ramme for kunstig intelligens bør 
tage særligt hensyn til ovennævnte 
højrisikosektorer;

_________________ _________________
1Hvidbog om kunstig intelligens - en 
europæisk tilgang til ekspertise og tillid, 
COM(2020)0065

1Hvidbog om kunstig intelligens - en 
europæisk tilgang til ekspertise og tillid, 
COM(2020)0065

Or. en

Ændringsforslag 84
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger, at udviklingen og 
brugen af AI, navnlig metoder til dyb 
læring, medfører en betydelig 
miljøpåvirkning, idet de øger det samlede 
energiforbrug, mængden af lagrede data 
og mængden af elektrisk og elektronisk 
affald; foreslår, at er indføres to 
foranstaltninger i den nye handlingsplan 
for den cirkulære økonomi – den 
europæiske strategi for reduktion af 
affald og ressourcebesparelser: 
fastsættelse af et overordnet mål for en 
halvering af EU's materielle fodaftryk 
senest i 2030 og et loft for den absolutte 
reduktion af affaldsmængden pr. 
indbygger, idet man gennemfører direkte 
foranstaltninger med henblik på 
forebyggelse af affald og bl.a. et specifikt 
sektormål for visse typer affald såsom 
elektronikaffald;

Or. fr
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Ændringsforslag 85
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. opfordrer til tydelige, objektive og 
gennemsigtige procedurer på EU-niveau i 
forbindelse med udarbejdelse af et 
offentligt katalog over højrisiko-AI-
applikationer, som omfatter en 
mekanisme for periodisk gennemgang og 
ajourføring; opfordrer til, at man 
overvejer at placere bevisbyrden ved 
sådanne procedurer for alle AI-
applikationer på alle områder på den 
enhed, der ønsker at udvikle eller udbrede 
AI-systemet, med henblik på at holde 
kataloget åbent for innovation og undgå 
at overse risikoen ved at klassificere AI-
applikationer som risikofrie;

Or. en

Ændringsforslag 86
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. anbefaler, at man supplerer den 
risikobaserede tilgang med en algoritmisk 
konsekvensanalyse, der henter 
oplysninger fra f.eks. konsekvensanalysen 
af lovgivning (RIA), GDPR-
risikovurderingsproceduren og vurdering 
af indvirkningen på 
menneskerettighederne, og at resultaterne 
offentliggøres;

Or. en
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Ændringsforslag 87
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. anbefaler mere generelt 
medlemsstaterne og Kommissionen at 
fremme overholdelsen af rettidig omhu i 
forbindelse med handel med de metaller, 
der er nødvendige for fremstilling af 
elektroniske teknologier og 
robotteknologi;

Or. fr

Ændringsforslag 88
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 3 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3c. understreger betydningen af at 
fremme og udvikle miljøvenlige 
europæiske datacentre, som er underlagt 
europæiske normer og standarder, og som 
har en målsætning om udelukkende at 
benytte vedvarende energikilder, for at 
mindske vores afhængighed at 
udenlandske og private centre;

Or. fr

Ændringsforslag 89
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 3 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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3c. glæder sig over initiativet om 
frivillig mærkning af risikofri AI;

Or. en

Ændringsforslag 90
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 3 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3d. understreger betydningen af AI's 
og robotteknologiens økologiske fodaftryk 
som nævnes i den sjette retningslinje i 
Kommissionens meddelelse "Opbygning 
af tillid til menneskecentreret kunstig 
intelligens"; fremhæver det nødvendige i 
at begrænse disse områders 
miljøpåvirkning ved hjælp af et effektiv 
energiforbrug, idet man fremmer brugen 
af vedvarende teknologier til 
robotteknologi, fremmer brug og genbrug 
af genindvundne råmaterialer og 
reducerer mængden af elektrisk og 
elektronisk affald; opfordrer derfor 
Kommissionen til at medtage principperne 
for den cirkulære økonomi i alle EU's 
politikker på området robotteknologi;

Or. fr

Ændringsforslag 91
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 3 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3d. glæder sig over, at Kommissionen i 
hvidbogen har forpligtet sig til at 
undersøge de sikkerheds- og 
ansvarlighedsmæssige udfordringer, der 
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særligt gør sig gældende i 
sundhedssektoren, f.eks. AI-systemer, der 
leverer specialiserede medicinske 
oplysninger til læger eller direkte til 
patienten, og AI-systemer, der selv 
udfører lægelige opgaver direkte på en 
patient; opfordrer til, at man foretager en 
tilsvarende gennemgang af de øvrige 
sektorer på listen, der pr. definition er 
højrisikosektorer;

Or. en

Ændringsforslag 92
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at en fælles EU-etisk 
ramme for kunstig intelligens med den 
hurtige udvikling af kunstig intelligens og 
den usikkerhed, der ligger forude, vil 
udvide et økosystem af tillid som defineret 
i Kommissionens hvidbog, uanset om der 
er tale om applikationer inden for 
miljøbeskyttelse, sundhed eller 
fødevarebeskyttelse, og dermed understøtte 
et økosystem af topkvalitet inden for 
retssikkerhed og yde en effektiv reaktion 
på de udfordringer, som endnu ikke er 
defineret i retssale, forvaltningsmøder 
eller videnskabelige laboratorier;

4. bemærker, at en fælles EU-etisk 
ramme for kunstig intelligens med den 
hurtige udvikling af kunstig intelligens og 
den usikkerhed, der ligger forude, vil 
udvide et økosystem af tillid som defineret 
i Kommissionens hvidbog, uanset om der 
er tale om applikationer inden for 
miljøbeskyttelse, sundhed eller 
fødevarebeskyttelse, og dermed understøtte 
et økosystem af topkvalitet inden for 
retssikkerhed og yde en effektiv reaktion 
på de udfordringer, som endnu ikke er 
defineret;

Or. en

Ændringsforslag 93
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 4
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at en fælles EU-etisk 
ramme for kunstig intelligens med den 
hurtige udvikling af kunstig intelligens og 
den usikkerhed, der ligger forude, vil 
udvide et økosystem af tillid som defineret 
i Kommissionens hvidbog, uanset om der 
er tale om applikationer inden for 
miljøbeskyttelse, sundhed eller 
fødevarebeskyttelse, og dermed understøtte 
et økosystem af topkvalitet inden for 
retssikkerhed og yde en effektiv reaktion 
på de udfordringer, som endnu ikke er 
defineret i retssale, forvaltningsmøder eller 
videnskabelige laboratorier;

4. bemærker, at en fælles EU-etisk 
ramme for kunstig intelligens, eftersom 
regulering gennem lovgivning er en bedre 
reaktion på de aktuelle veldefinerede 
udfordringer og som følge af den hurtige 
udvikling af kunstig intelligens, der fører 
til den usikkerhed, der ligger forude, kan 
udvide et økosystem af tillid som defineret 
i Kommissionens hvidbog, uanset om der 
er tale om applikationer inden for 
miljøbeskyttelse, sundhed eller 
fødevarebeskyttelse, og dermed understøtte 
et økosystem af topkvalitet inden for 
retssikkerhed og forudsigelighed, og yde 
en effektiv reaktion på de udfordringer, 
som endnu ikke er defineret i retssale, 
forvaltningsmøder eller videnskabelige 
laboratorier;

Or. en

Ændringsforslag 94
Sara Cerdas

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at en fælles EU-etisk 
ramme for kunstig intelligens med den 
hurtige udvikling af kunstig intelligens og 
den usikkerhed, der ligger forude, vil 
udvide et økosystem af tillid som defineret 
i Kommissionens hvidbog, uanset om der 
er tale om applikationer inden for 
miljøbeskyttelse, sundhed eller 
fødevarebeskyttelse, og dermed understøtte 
et økosystem af topkvalitet inden for 
retssikkerhed og yde en effektiv reaktion 
på de udfordringer, som endnu ikke er 
defineret i retssale, forvaltningsmøder eller 
videnskabelige laboratorier;

4. bemærker, at en fælles EU-etisk 
ramme for kunstig intelligens med den 
hurtige udvikling af kunstig intelligens og 
den usikkerhed, der ligger forude, vil 
udvide et økosystem af tillid som defineret 
i Kommissionens hvidbog, uanset om der 
er tale om applikationer inden for 
miljøbeskyttelse eller beskyttelse af 
folkesundheden, skabelse af sundere 
miljøer, bedre sundhedsressourcer og -
tjenester eller fødevarebeskyttelse, og 
dermed understøtte et økosystem af 
topkvalitet inden for retssikkerhed og yde 
en effektiv reaktion på de udfordringer, 
som endnu ikke er defineret i retssale, 
forvaltningsmøder eller videnskabelige 
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laboratorier;

Or. pt

Ændringsforslag 95
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at en fælles EU-etisk 
ramme for kunstig intelligens med den 
hurtige udvikling af kunstig intelligens og 
den usikkerhed, der ligger forude, vil 
udvide et økosystem af tillid som defineret 
i Kommissionens hvidbog, uanset om der 
er tale om applikationer inden for 
miljøbeskyttelse, sundhed eller 
fødevarebeskyttelse, og dermed understøtte 
et økosystem af topkvalitet inden for 
retssikkerhed og yde en effektiv reaktion 
på de udfordringer, som endnu ikke er 
defineret i retssale, forvaltningsmøder eller 
videnskabelige laboratorier;

4. bemærker, at en fælles bindende 
EU-etisk ramme for kunstig intelligens, der 
kan håndhæves retsligt, med den hurtige 
udvikling af kunstig intelligens og den 
usikkerhed, der ligger forude, bør udvikle 
et økosystem af tillid som defineret i 
Kommissionens hvidbog, uanset om der er 
tale om applikationer inden for 
miljøbeskyttelse, sundhed eller 
fødevarebeskyttelse, og dermed understøtte 
et økosystem af topkvalitet inden for 
retssikkerhed og etisk ekspertise for at yde 
en effektiv reaktion på de udfordringer, 
som endnu ikke er defineret i retssale, 
forvaltningsmøder eller videnskabelige 
laboratorier;

Or. en

Ændringsforslag 96
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at en fælles EU-etisk 
ramme for kunstig intelligens med den 
hurtige udvikling af kunstig intelligens og 
den usikkerhed, der ligger forude, vil 
udvide et økosystem af tillid som defineret 

4. bemærker, at en fælles EU-etisk 
ramme for kunstig intelligens med den 
hurtige udvikling af kunstig intelligens og 
den usikkerhed, der ligger forude, vil 
udvide et økosystem af tillid som defineret 
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i Kommissionens hvidbog, uanset om der 
er tale om applikationer inden for 
miljøbeskyttelse, sundhed eller 
fødevarebeskyttelse, og dermed understøtte 
et økosystem af topkvalitet inden for 
retssikkerhed og yde en effektiv reaktion 
på de udfordringer, som endnu ikke er 
defineret i retssale, forvaltningsmøder eller 
videnskabelige laboratorier;

i Kommissionens hvidbog, uanset om der 
er tale om applikationer inden for 
miljøbeskyttelse, sundhed eller 
fødevarebeskyttelse, og dermed understøtte 
et økosystem af topkvalitet inden for 
retssikkerhed og yde en effektiv reaktion 
på de udfordringer, som endnu ikke er 
defineret i retssale, forvaltningsmøder eller 
videnskabelige laboratorier; påpeger, at 
Copernicus-programmet kan fungere som 
bedste praksis ved udviklingen af store 
datasæt af høj kvalitet som input til AI-
modeller;

Or. en

Ændringsforslag 97
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at en fælles EU-etisk 
ramme for kunstig intelligens med den 
hurtige udvikling af kunstig intelligens og 
den usikkerhed, der ligger forude, vil 
udvide et økosystem af tillid som defineret 
i Kommissionens hvidbog, uanset om der 
er tale om applikationer inden for 
miljøbeskyttelse, sundhed eller 
fødevarebeskyttelse, og dermed understøtte 
et økosystem af topkvalitet inden for 
retssikkerhed og yde en effektiv reaktion 
på de udfordringer, som endnu ikke er 
defineret i retssale, forvaltningsmøder eller 
videnskabelige laboratorier;

4. bemærker, at en fælles EU-etisk 
ramme for kunstig intelligens med den 
hurtige udvikling af kunstig intelligens og 
den usikkerhed, der ligger forude, vil 
udvide et økosystem af tillid, navnlig for 
brugerne, som defineret i Kommissionens 
hvidbog, navnlig applikationer inden for 
miljøbeskyttelse, sundhed eller 
fødevarebeskyttelse, og dermed understøtte 
et økosystem af topkvalitet inden for 
retssikkerhed og yde en effektiv reaktion 
på de udfordringer, som endnu ikke er 
defineret i retssale, forvaltningsmøder eller 
videnskabelige laboratorier;

Or. fr

Ændringsforslag 98
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov
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Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at en fælles EU-etisk 
ramme for kunstig intelligens med den 
hurtige udvikling af kunstig intelligens og 
den usikkerhed, der ligger forude, vil 
udvide et økosystem af tillid som defineret 
i Kommissionens hvidbog, uanset om der 
er tale om applikationer inden for 
miljøbeskyttelse, sundhed eller 
fødevarebeskyttelse, og dermed understøtte 
et økosystem af topkvalitet inden for 
retssikkerhed og yde en effektiv reaktion 
på de udfordringer, som endnu ikke er 
defineret i retssale, forvaltningsmøder eller 
videnskabelige laboratorier;

4. bemærker, at en fælles EU-etisk 
ramme for kunstig intelligens med den 
hurtige udvikling af kunstig intelligens og 
den usikkerhed, der ligger forude, vil 
udvide et økosystem af tillid som defineret 
i Kommissionens hvidbog, uanset om der 
er tale om applikationer inden for 
miljøbeskyttelse, sundhed eller 
fødevarebeskyttelse, og dermed understøtte 
et økosystem af topkvalitet inden for 
retssikkerhed og yde en effektiv reaktion 
på de udfordringer, som endnu ikke er 
defineret i retssale, forvaltningsmøder eller 
videnskabelige laboratorier; påpeger, at 
etik ikke består af permanente principper, 
men har ændret sig gennem forskellige 
kulturer og tidsaldre; støtter i denne 
forbindelse, at rammen skal revideres 
regelmæssigt for at sikre dens 
anvendelighed over tid og i lyset af nye 
udviklinger;

Or. en

Ændringsforslag 99
Maria Spyraki

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at en fælles EU-etisk 
ramme for kunstig intelligens med den 
hurtige udvikling af kunstig intelligens og 
den usikkerhed, der ligger forude, vil 
udvide et økosystem af tillid som defineret 
i Kommissionens hvidbog, uanset om der 
er tale om applikationer inden for 
miljøbeskyttelse, sundhed eller 
fødevarebeskyttelse, og dermed understøtte 

4. bemærker, at en fælles EU-etisk 
ramme for kunstig intelligens med den 
hurtige udvikling af kunstig intelligens og 
den usikkerhed, der ligger forude, vil 
udvide et økosystem af tillid som defineret 
i Kommissionens hvidbog, uanset om der 
er tale om applikationer inden for 
miljøbeskyttelse, sundhed eller 
fødevarebeskyttelse, og dermed understøtte 
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et økosystem af topkvalitet inden for 
retssikkerhed og yde en effektiv reaktion 
på de udfordringer, som endnu ikke er 
defineret i retssale, forvaltningsmøder eller 
videnskabelige laboratorier;

et økosystem af topkvalitet inden for 
retssikkerhed og yde en effektiv reaktion 
på de udfordringer, som endnu ikke er 
defineret i retssale, forvaltningsmøder eller 
videnskabelige laboratorier; understreger 
derfor betydningen af en 
menneskecentreret tilgang og af 
regelmæssige gennemgange af fremskridt 
inden for AI sektor for sektor for at 
fremme proaktiv regulering;

Or. en

Ændringsforslag 100
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. understreger, at et lovbaseret AI-
økosystem i EU, der skaber tillid, både 
inden for applikationer til 
miljøbeskyttelse, sundhed og 
fødevaresikkerhed, som udvides med 
Unionens etiske ramme for AI, vil skabe 
øget retssikkerhed og forudsigelighed, 
tilskynde interessenterne til at engagere 
sig, øge mængden af data, som leveres til 
systemerne og markedsudbredelsen, give 
mulighed for stordriftsfordele og 
understøtte et økosystem af ekspertise i 
disse sektorer; mener, at dette vil styrke 
den globale konkurrenceevne for EU's 
AI-sektor og dens potentiale til at fremme 
Unionens værdier og standarder;

Or. en

Ændringsforslag 101
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
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Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. understreger behovet for at sikre, 
at sundhedsdata og data, der tilhører 
sårbare grupper, såsom handicappede, 
patienter, børn, minoriteter og migranter, 
beskyttes; lægger vægt på, at indsamling, 
behandling, udveksling af data og adgang 
til data skal ske under fuld overholdelse af 
den faste retspraksis ved EU-Domstolen 
og andre europæiske og internationale 
instrumenter, finder anvendelse i 
Unionen;

Or. en

Ændringsforslag 102
Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. anbefaler, at der træffes 
foranstaltninger til at tilskynde alle 
berørte parter inden for AI-etik fra den 
private sektor, forbrugergrupper og den 
akademiske verden til at udarbejde en 
etisk kodeks, der er skræddersyet til den 
teknologiske, sociale og politiske 
udvikling;

Or. ro

Ændringsforslag 103
Joanna Kopcińska

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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4a. advarer mod forsøg på at give 
maskiner en form for "personlighed", 
som kan resultere i, at menneskers ansvar 
fjernes i tilfælde af behandlingsfejl;

Or. pl

Ændringsforslag 104
Joanna Kopcińska

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. opfordrer Kommissionen til at 
indlede en åben og gennemsigtig 
sektordialog, der prioriterer 
sundhedsplejen, for derefter at forelægge 
en handlingsplan, der skal lette 
udviklingen, afprøvningen og indførelsen 
af kunstig intelligens i forskning og 
innovation og den brede anvendelse af 
denne i de offentlige sundhedstjenester;

Or. pl

Ændringsforslag 105
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. støtter kraftigt Kommissionen i at 
etablere en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens for at imødegå de 
mangler, der er forårsaget af en 
fragmentering af det indre marked for 
kunstig intelligens, herunder 
applikationer inden for miljøbeskyttelse, 
sundhed og fødevarebeskyttelse, og til at 
forebygge dobbeltstandarder for kunstig 
intelligens på tværs af medlemsstaterne 

5. støtter kraftigt Kommissionen i at 
etablere en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens;
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for kunstig intelligens, der er udviklet i og 
uden for Unionen, blandt andet inden for 
områder som styring og beskyttelse af 
forbrugerdata og beskyttelse af 
privatlivets fred i intelligente net, 
affaldshåndtering, lige adgang til 
tjenesteydelser, standarder for forholdet 
mellem patient og læge, databeskyttelse og 
privatlivets fred, civilretligt ansvar i 
forbindelse med AI-støttet offentlig 
sundhedspleje, civilretligt ansvar for 
selvkørende køretøjer eller maskiner;

Or. fr

Ændringsforslag 106
Cristian-Silviu Buşoi

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. støtter kraftigt Kommissionen i at 
etablere en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens for at imødegå de 
mangler, der er forårsaget af en 
fragmentering af det indre marked for 
kunstig intelligens, herunder applikationer 
inden for miljøbeskyttelse, sundhed og 
fødevarebeskyttelse, og til at forebygge 
dobbeltstandarder for kunstig intelligens på 
tværs af medlemsstaterne for kunstig 
intelligens, der er udviklet i og uden for 
Unionen, blandt andet inden for områder 
som styring og beskyttelse af forbrugerdata 
og beskyttelse af privatlivets fred i 
intelligente net, affaldshåndtering, lige 
adgang til tjenesteydelser, standarder for 
forholdet mellem patient og læge, 
databeskyttelse og privatlivets fred, 
civilretligt ansvar i forbindelse med AI-
støttet offentlig sundhedspleje, civilretligt 
ansvar for selvkørende køretøjer eller 
maskiner;

5. støtter kraftigt Kommissionen i at 
etablere en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens for at imødegå de 
mangler, der er forårsaget af en 
fragmentering af det indre marked for 
kunstig intelligens, herunder applikationer 
inden for miljøbeskyttelse, sundhed og 
fødevarebeskyttelse, og til at forebygge 
dobbeltstandarder for kunstig intelligens på 
tværs af medlemsstaterne for kunstig 
intelligens, der er udviklet i og uden for 
Unionen, blandt andet inden for områder 
som styring og beskyttelse af forbrugerdata 
og beskyttelse af privatlivets fred i 
intelligente net, affaldshåndtering, lige 
adgang til tjenesteydelser, standarder for 
forholdet mellem patient og læge, 
fortolkning af lovgivning om 
databeskyttelse og privatlivets fred, 
herunder samspillet med forskning og 
udvikling af lægemidler, civilretligt ansvar 
i forbindelse med AI-støttet offentlig 
sundhedspleje, civilretligt ansvar for 
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selvkørende køretøjer eller maskiner;

Or. en

Ændringsforslag 107
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. støtter kraftigt Kommissionen i at 
etablere en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens for at imødegå de 
mangler, der er forårsaget af en 
fragmentering af det indre marked for 
kunstig intelligens, herunder applikationer 
inden for miljøbeskyttelse, sundhed og 
fødevarebeskyttelse, og til at forebygge 
dobbeltstandarder for kunstig intelligens på 
tværs af medlemsstaterne for kunstig 
intelligens, der er udviklet i og uden for 
Unionen, blandt andet inden for områder 
som styring og beskyttelse af forbrugerdata 
og beskyttelse af privatlivets fred i 
intelligente net, affaldshåndtering, lige 
adgang til tjenesteydelser, standarder for 
forholdet mellem patient og læge, 
databeskyttelse og privatlivets fred, 
civilretligt ansvar i forbindelse med AI-
støttet offentlig sundhedspleje, civilretligt 
ansvar for selvkørende køretøjer eller 
maskiner;

5. støtter kraftigt Kommissionen i at 
etablere en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens for at imødegå de 
mangler, der er forårsaget af en 
fragmentering af det indre marked for 
kunstig intelligens, herunder applikationer 
inden for miljøbeskyttelse, sundhed og 
fødevarebeskyttelse, og til at forebygge 
dobbeltstandarder for kunstig intelligens på 
tværs af medlemsstaterne for kunstig 
intelligens, der er udviklet i og uden for 
Unionen, blandt andet inden for områder 
som styring og beskyttelse af forbrugerdata 
og beskyttelse af privatlivets fred i 
intelligente net, affaldshåndtering, lige 
adgang til tjenesteydelser, standarder for 
forholdet mellem patient og læge, 
databeskyttelse og privatlivets fred, 
civilretligt ansvar i forbindelse med AI-
støttet offentlig sundhedspleje, civilretligt 
ansvar for selvkørende køretøjer eller 
maskiner; efterlyser behørig retlig 
forankring og positionering af en sådan 
etisk EU-ramme for kunstig intelligens;

Or. en

Ændringsforslag 108
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 5
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. støtter kraftigt Kommissionen i at 
etablere en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens for at imødegå de 
mangler, der er forårsaget af en 
fragmentering af det indre marked for 
kunstig intelligens, herunder applikationer 
inden for miljøbeskyttelse, sundhed og 
fødevarebeskyttelse, og til at forebygge 
dobbeltstandarder for kunstig intelligens på 
tværs af medlemsstaterne for kunstig 
intelligens, der er udviklet i og uden for 
Unionen, blandt andet inden for områder 
som styring og beskyttelse af forbrugerdata 
og beskyttelse af privatlivets fred i 
intelligente net, affaldshåndtering, lige 
adgang til tjenesteydelser, standarder for 
forholdet mellem patient og læge, 
databeskyttelse og privatlivets fred, 
civilretligt ansvar i forbindelse med AI-
støttet offentlig sundhedspleje, civilretligt 
ansvar for selvkørende køretøjer eller 
maskiner;

5. støtter kraftigt Kommissionen i at 
etablere en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens for at imødegå de 
mangler, der er forårsaget af en 
fragmentering af det indre marked for 
kunstig intelligens, herunder forskning, 
innovation og ekspertise med hensyn til 
applikationer inden for miljøbeskyttelse, 
sundhed og fødevarebeskyttelse, og til at 
forebygge dobbeltstandarder for kunstig 
intelligens på tværs af medlemsstaterne for 
kunstig intelligens, der er udviklet i og 
uden for Unionen, blandt andet inden for 
områder som styring og beskyttelse af 
forbrugerdata og beskyttelse af privatlivets 
fred i intelligente net, affaldshåndtering, 
lige adgang til tjenesteydelser, standarder 
for forholdet mellem patient og læge, 
databeskyttelse og privatlivets fred, 
civilretligt ansvar i forbindelse med AI-
støttet offentlig sundhedspleje, civilretligt 
ansvar for selvkørende køretøjer eller 
maskiner;

Or. en

Ændringsforslag 109
Sara Cerdas

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. støtter kraftigt Kommissionen i at 
etablere en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens for at imødegå de 
mangler, der er forårsaget af en 
fragmentering af det indre marked for 
kunstig intelligens, herunder applikationer 
inden for miljøbeskyttelse, sundhed og 
fødevarebeskyttelse, og til at forebygge 
dobbeltstandarder for kunstig intelligens på 
tværs af medlemsstaterne for kunstig 

5. støtter kraftigt Kommissionen i at 
etablere en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens for at imødegå de 
mangler, der er forårsaget af en 
fragmentering af det indre marked for 
kunstig intelligens, herunder applikationer 
inden for miljøbeskyttelse, folkesundhed, 
sundhed og fødevarebeskyttelse, og til at 
forebygge dobbeltstandarder for kunstig 
intelligens på tværs af medlemsstaterne for 
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intelligens, der er udviklet i og uden for 
Unionen, blandt andet inden for områder 
som styring og beskyttelse af forbrugerdata 
og beskyttelse af privatlivets fred i 
intelligente net, affaldshåndtering, lige 
adgang til tjenesteydelser, standarder for 
forholdet mellem patient og læge, 
databeskyttelse og privatlivets fred, 
civilretligt ansvar i forbindelse med AI-
støttet offentlig sundhedspleje, civilretligt 
ansvar for selvkørende køretøjer eller 
maskiner;

kunstig intelligens, der er udviklet i og 
uden for Unionen, blandt andet inden for 
områder som styring og beskyttelse af 
forbrugerdata og beskyttelse af privatlivets 
fred i intelligente net, affaldshåndtering, 
lige adgang til tjenesteydelser, standarder 
for forholdet mellem patient og læge, 
databeskyttelse og privatlivets fred, 
civilretligt ansvar i forbindelse med AI-
støttet offentlig sundhedspleje, civilretligt 
ansvar for selvkørende køretøjer eller 
maskiner;

Or. pt

Ændringsforslag 110
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. støtter kraftigt Kommissionen i at 
etablere en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens for at imødegå de 
mangler, der er forårsaget af en 
fragmentering af det indre marked for 
kunstig intelligens, herunder applikationer 
inden for miljøbeskyttelse, sundhed og 
fødevarebeskyttelse, og til at forebygge 
dobbeltstandarder for kunstig intelligens på 
tværs af medlemsstaterne for kunstig 
intelligens, der er udviklet i og uden for 
Unionen, blandt andet inden for områder 
som styring og beskyttelse af forbrugerdata 
og beskyttelse af privatlivets fred i 
intelligente net, affaldshåndtering, lige 
adgang til tjenesteydelser, standarder for 
forholdet mellem patient og læge, 
databeskyttelse og privatlivets fred, 
civilretligt ansvar i forbindelse med AI-
støttet offentlig sundhedspleje, civilretligt 
ansvar for selvkørende køretøjer eller 

5. støtter kraftigt Kommissionen i at 
etablere en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens for at imødegå de 
mangler, der er forårsaget af en 
fragmentering af det indre marked for 
kunstig intelligens, herunder applikationer 
inden for miljøbeskyttelse, sundhed og 
fødevarebeskyttelse, og til at forebygge 
dobbeltstandarder for kunstig intelligens på 
tværs af medlemsstaterne for kunstig 
intelligens, der er udviklet i og uden for 
Unionen, blandt andet inden for områder 
som styring og beskyttelse af forbrugerdata 
og beskyttelse af privatlivets fred i 
intelligente net, affaldshåndtering, lige 
adgang til tjenesteydelser og teknologier, 
standarder for forholdet mellem patient og 
læge, databeskyttelse og privatlivets fred, 
civilretligt ansvar i forbindelse med AI-
støttet offentlig sundhedspleje, civilretligt 
ansvar for selvkørende køretøjer eller 
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maskiner; maskiner;

Or. en

Ændringsforslag 111
Joanna Kopcińska

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. støtter kraftigt Kommissionen i at 
etablere en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens for at imødegå de 
mangler, der er forårsaget af en 
fragmentering af det indre marked for 
kunstig intelligens, herunder applikationer 
inden for miljøbeskyttelse, sundhed og 
fødevarebeskyttelse, og til at forebygge 
dobbeltstandarder for kunstig intelligens på 
tværs af medlemsstaterne for kunstig 
intelligens, der er udviklet i og uden for 
Unionen, blandt andet inden for områder 
som styring og beskyttelse af forbrugerdata 
og beskyttelse af privatlivets fred i 
intelligente net, affaldshåndtering, lige 
adgang til tjenesteydelser, standarder for 
forholdet mellem patient og læge, 
databeskyttelse og privatlivets fred, 
civilretligt ansvar i forbindelse med AI-
støttet offentlig sundhedspleje, civilretligt 
ansvar for selvkørende køretøjer eller 
maskiner;

5. støtter kraftigt Kommissionen i at 
etablere en mindste fælles etisk EU-ramme 
for kunstig intelligens for at imødegå de 
mangler, der er forårsaget af en 
fragmentering af det indre marked for 
kunstig intelligens, herunder applikationer 
inden for miljøbeskyttelse, sundhed og 
fødevarebeskyttelse, og til at forebygge 
dobbeltstandarder for kunstig intelligens på 
tværs af medlemsstaterne for kunstig 
intelligens, der er udviklet i og uden for 
Unionen, blandt andet inden for områder 
som styring og beskyttelse af forbrugerdata 
og beskyttelse af privatlivets fred i 
intelligente net, affaldshåndtering, lige 
adgang til tjenesteydelser, standarder for 
forholdet mellem patient og læge, 
databeskyttelse og privatlivets fred, 
civilretligt ansvar i forbindelse med AI-
støttet offentlig sundhedspleje, civilretligt 
ansvar for selvkørende køretøjer eller 
maskiner;

Or. pl

Ændringsforslag 112
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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5a. understreger de særlige kendetegn 
ved sundhedssektoren; er enig med 
Kommissionen i, at borgerne bør have 
sikker adgang til et omfattende 
elektronisk dossier over deres egne 
helbredsoplysninger og have kontrol med 
og være i stand til at dele deres 
helbredsoplysninger på en sikker måde 
med godkendte tredjeparter, hvorimod 
uautoriseret adgang bør forbydes i 
overensstemmelse med 
databeskyttelseslovgivningen; bekræfter 
desuden, at data bør gemmes på sikrede 
lokale servere og behandles af 
uafhængige instanser;

Or. fr

Ændringsforslag 113
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez, Frédérique Ries

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. støtter kraftigt Kommissionens 
forslag om at oprette et europæisk 
sundhedsdataområde1a, der skal fremme 
udveksling af sundhedsdata og 
understøtte forskning under fuld 
hensyntagen til databeskyttelsen, bl.a. ved 
behandling af data ved hjælp af AI-
teknologi, og som skal styrke og udbrede 
anvendelsen og genanvendelsen af 
sundhedsdata; opfordrer til at opskalere 
den grænseoverskridende udveksling af 
sundhedsdata og forbinde og anvende 
særlige former for sundhedsoplysninger 
såsom elektroniske patientjournaler 
(EPJ'er), genominformationer og digitale 
sundhedsbilleder ved brug af sikre og 
forbundne registre for at fremme 
udbredelsen af interoperable registre eller 
databaser inden for bl.a. forskning, 
videnskab og sundhedssektorer i hele 
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Unionen;
_________________
1A Meddelelse fra Kommissionens til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget – en 
europæisk strategi for data, 
COM(2020)0066

Or. en

Ændringsforslag 114
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, at det er vigtigt at 
uddanne velkvalificerede fagfolk på 
områderne for miljø, sundhed og 
fødevaresikkerhed, og at der er brug for 
forskelligartede hold af udviklere og 
ingeniører, der arbejder sammen med 
vigtige aktører for at forhindre, at 
kønsbestemt og kulturel forudindtagethed 
ubevidst medtages i AI-algoritmer, -
systemer og -applikationer; fremhæver, at 
der også bør sikres gensidig anerkendelse 
af sådanne kvalifikationer i hele 
Unionen;

Or. en

Ændringsforslag 115
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. mener, at ansvaret på bl.a. 
sundhedsområdet i sidste instans påhviler 
den enkelte fysiske eller juridiske person; 
fremhæver behovet for sporbare og 
offentligt tilgængelige indlæringsdata i 
forbindelse med algoritmer;

Or. en

Ændringsforslag 116
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. efterlyser den rette balance mellem 
beskyttelse af privatlivets fred og 
databeskyttelse på den ene side og 
dataudnyttelse på den anden; mener, at 
det er vigtigt for de videnskabelige 
fremskridt at sikre muligheder for at dele 
og behandle sundhedsdata i tilstrækkelig 
detaljeret grad; påpeger samtidig behovet 
for at sikre, at data anonymiseres, og at 
overdreven dataminimering undgås; 
efterlyser velegnede interoperable 
databaser, -registre og -lagre på EU-plan 
for at lette anvendelsen af dem på 
områderne for sundhed, miljø og 
fødevaresikkerhed;

Or. en

Ændringsforslag 117
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. understreger, at 
forsikringsselskaber og alle andre 
tjenesteydere ikke bør have tilladelse til at 
anvende data, der stammer for 
elektroniske sundhedsapplikationer, med 
henblik på forskelsbehandling ved 
prisfastsættelse, idet dette ville krænke 
den grundlæggende ret til det højst mulige 
sundhedsniveau;

Or. fr

Ændringsforslag 118
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. understreger, at patienter bør 
informeres, når de indgår i et samspil med 
en fagperson, og hvordan dette foregår, 
og ligeledes bør informeres, når dette ikke 
er tilfældet; insisterer på, at patienter frit 
skal kunne vælge, om de vil indgå i dette 
samspil, ligesom de skal tilbydes et 
alternativ af samme standard;

Or. en

Ændringsforslag 119
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 5 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5c. minder om, at robotter træffer 
beslutninger ved hjælp af algoritmer, der 
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er udtryk for værdier og etiske rammer, 
og at deres indførelse har betydelige etiske 
konsekvenser inden for sundhedspleje og 
sociale relationer; er særligt bekymret 
over brugen af personlige robotter til 
pædofile formål og seksuelle overgreb; 
mener, at man bør gøre sig etiske 
overvejelser ved udformningen af 
robotteknologier; kræver, at man i 
udviklingsprocessen for disse maskiner 
giver plads til etik ved at benytte en 
metode som etisk design (Value Sensitive 
Design), bl.a. hvad angår robotter til 
ældrepleje og personlige robotter; 
understreger, at denne tilgang også bør 
tilpasses for at tage hensyn til 
dyrevelfærden;

Or. fr

Ændringsforslag 120
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer til at sikre fuld 
håndhævelse af Unionens retlige rammer 
for databeskyttelse og privatlivets fred, 
navnlig i forbindelse med applikationer 
relateret til sundhedspleje og relaterede 
følsomme oplysninger, med henblik på at 
styrke "Retten til en forklaring", som er 
fastsat i artikel 22 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2016/679 (den 
generelle forordning om databeskyttelse 
(GDPR))2, og krav om højere 
fortolkningskrav for højrisikobetonet 
kunstig intelligens;

6. opfordrer til at sikre fuld 
håndhævelse af Unionens retlige rammer 
for databeskyttelse og privatlivets fred, 
navnlig i forbindelse med applikationer 
relateret til sundhedspleje og relaterede 
følsomme oplysninger, med henblik på at 
styrke "Retten til en forklaring", som er 
fastsat i artikel 22 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2016/679 (den 
generelle forordning om databeskyttelse 
(GDPR))2; opfordrer Kommissionen til i 
forbindelse med revisionen af den 
generelle forordning om databeskyttelse 
specifikt at vurdere, om Unionens 
databeskyttelseslovgivning er 
formålstjenlig, eller om der er behov for 
yderligere reguleringsforanstaltninger, 
f.eks. bestemmelser om harmoniserede 
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teknikker til anonymisering af 
sundhedsdata og om adgang til data og 
databeskyttelse i forbindelse med brug af 
algoritmebaserede løsninger/automatisk 
beslutningstagning og data fra flere 
kilder, kvalitets- og sikkerhedsstandarder 
for alle informationssystemer, hvor 
sundhedsdata behandles, og en 
mekanisme til at kontrollere, at alle 
parter, som beskæftiger sig med 
behandling af personlige biomedicinske 
data, overholder lovgivningen om 
beskyttelse af privatlivets fred, 
produktansvar, åbenhed og ansvarlighed 
og andre etiske normer;

_________________ _________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 121
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer til at sikre fuld 
håndhævelse af Unionens retlige rammer 
for databeskyttelse og privatlivets fred, 
navnlig i forbindelse med applikationer 
relateret til sundhedspleje og relaterede 
følsomme oplysninger, med henblik på at 
styrke "Retten til en forklaring", som er 
fastsat i artikel 22 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2016/679 (den 
generelle forordning om databeskyttelse 

6. opfordrer til at sikre fuld 
håndhævelse og overholdelse af Unionens 
retlige rammer for databeskyttelse og 
privatlivets fred og til at sikre beskyttelse 
af personoplysninger, navnlig i forbindelse 
med applikationer relateret til 
sundhedspleje og andre følsomme 
oplysninger, med henblik på at styrke 
"Retten til en forklaring", som er fastsat i 
artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets 
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(GDPR))2, og krav om højere 
fortolkningskrav for højrisikobetonet 
kunstig intelligens;

forordning (EU) 2016/679 (den generelle 
forordning om databeskyttelse (GDPR))2, 
og krav om højere fortolkningskrav for 
højrisikobetonet kunstig intelligens; 
minder om, at risikoen for ondsindet 
ændring og manipulation af data og 
hacking eller tyveri af data kan være 
særlig stor i sundhedssektoren, og at disse 
aktiviteter kan udføres for at skade, 
miskreditere eller udnytte enkeltpersoner;

_________________ _________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 122
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer til at sikre fuld 
håndhævelse af Unionens retlige rammer 
for databeskyttelse og privatlivets fred, 
navnlig i forbindelse med applikationer 
relateret til sundhedspleje og relaterede 
følsomme oplysninger, med henblik på at 
styrke "Retten til en forklaring", som er 
fastsat i artikel 22 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2016/679 (den 
generelle forordning om databeskyttelse 
(GDPR))2, og krav om højere 
fortolkningskrav for højrisikobetonet 
kunstig intelligens;

6. opfordrer til at sikre fuld 
håndhævelse af Unionens retlige rammer 
for databeskyttelse og privatlivets fred, 
navnlig i forbindelse med applikationer 
relateret til sundhedspleje og relaterede 
følsomme oplysninger, med henblik på at 
styrke "Retten til en forklaring", som er 
fastsat i artikel 22 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2016/679 (den 
generelle forordning om databeskyttelse 
(GDPR))2, og krav om højere 
fortolkningskrav for højrisikobetonet 
kunstig intelligens; understreger på 
grundlag af denne forordnings artikel 7 
nødvendigheden af det frie og 
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informerede samtykke; opfordrer til 
indførelsen af en forklaringspligt for 
beslutninger truffet af AI inden for den 
etiske ramme;

_________________ _________________
2Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

2Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 123
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer til at sikre fuld 
håndhævelse af Unionens retlige rammer 
for databeskyttelse og privatlivets fred, 
navnlig i forbindelse med applikationer 
relateret til sundhedspleje og relaterede 
følsomme oplysninger, med henblik på at 
styrke "Retten til en forklaring", som er 
fastsat i artikel 22 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2016/679 (den 
generelle forordning om databeskyttelse 
(GDPR))2, og krav om højere 
fortolkningskrav for højrisikobetonet 
kunstig intelligens;

6. efterlyser en styrkelse af borgernes 
og patienternes rettigheder med hensyn til 
deres personoplysninger og opfordrer til at 
sikre fuld håndhævelse af Unionens retlige 
rammer for databeskyttelse og privatlivets 
fred, navnlig i forbindelse med 
applikationer relateret til sundhedspleje og 
relaterede følsomme oplysninger, med 
henblik på at styrke "Retten til en 
forklaring", som er fastsat i artikel 22 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 (den generelle forordning 
om databeskyttelse (GDPR))2, og krav om 
højere fortolkningskrav for 
højrisikobetonet kunstig intelligens;

_________________ _________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
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om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 124
Cristian-Silviu Buşoi

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer til at sikre fuld 
håndhævelse af Unionens retlige rammer 
for databeskyttelse og privatlivets fred, 
navnlig i forbindelse med applikationer 
relateret til sundhedspleje og relaterede 
følsomme oplysninger, med henblik på at 
styrke "Retten til en forklaring", som er 
fastsat i artikel 22 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2016/679 (den 
generelle forordning om databeskyttelse 
(GDPR))2, og krav om højere 
fortolkningskrav for højrisikobetonet 
kunstig intelligens;

6. opfordrer til at sikre fuld 
håndhævelse og ensartet fortolkning af 
Unionens retlige rammer for 
databeskyttelse og privatlivets fred, navnlig 
i forbindelse med applikationer relateret til 
sundhedspleje og relaterede følsomme 
oplysninger, med henblik på at styrke 
"Retten til en forklaring", som er fastsat i 
artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 (den generelle 
forordning om databeskyttelse (GDPR))2, 
og krav om højere fortolkningskrav for 
højrisikobetonet kunstig intelligens;

_________________ _________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en
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Ændringsforslag 125
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. understreger behovet for at sikre, 
at AI-baseret medicinsk udstyr opfylder 
kravene til sikkerhed og ydeevne i 
forordningen om medicinsk udstyr; 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at der også 
fokuseres på disse teknologier ved 
gennemførelsen af forordningen om 
medicinsk udstyr; mener, at der er behov 
for nye retningslinjer og specifikationer 
for at kunne vurdere sikkerheden og 
effektiviteten i forbindelse med software 
og udstyr, der er baseret på kunstig 
intelligens og dyb læring, i hele 
brugscyklussen;

Or. en

Ændringsforslag 126
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. understreger, at der ud over klare 
lovkrav om ansvarlighed og ansvar også 
er behov for at sikre gennemsigtige 
algoritmer, så det er muligt at spore det 
øjeblik, hvor "tingene går galt", og gøre 
det muligt for sagkyndige at gribe ind i 
rette tid; mener, at det er afgørende at 
sikre gennemsigtige algoritmer for at 
forhindre situationer, hvor beslutninger 
af medicinsk art træffes i et "black box"-
miljø; understreger, at black box-
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algoritmer, der træffer uforklarlige 
beslutninger, er uacceptable i enhver 
sektor, men at konsekvenserne af 
algoritmefejl kan være meget alvorlige i 
sammenhænge, hvor beslutninger, der 
træffes ved hjælp af kunstig intelligens, 
kan betyde liv eller død; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
indlede en dialog med centrale aktører, 
der beskæftiger sig med lægemidler, IT, 
matematik, fysik, medicinsk 
datateknologi, klinisk psykologi, bioteknik 
og farmaceutiske produkter, om at 
etablere platforme, der fremmer dialog, og 
vurdere indvirkningen på forholdet 
mellem læge og patient og 
umenneskeliggørelsen af 
lægebehandlingen;

Or. en

Ændringsforslag 127
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez, Frédérique Ries

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. mener, at der er en risiko for 
skævheder og forskelsbehandling i 
forbindelse med udvikling, udbredelse og 
anvendelse af kunstig intelligens, 
robotteknologi og relaterede teknologier, 
som indebærer en høj risiko, herunder 
software, algoritmer og data, der 
anvendes eller produceres af sådanne 
teknologier; minder om, at der ved brug 
af disse teknologier under alle 
omstændigheder bør sikres respekt for 
menneskelig værdighed og ligebehandling 
for alle; mener desuden, at disse mulige 
skævheder kan afhjælpes ved at fastsætte 
regler om databehandling og indføre 
hensigtsmæssige 
beskyttelsesforanstaltninger mod 
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skævheder og forskelsbehandling på 
grund af sociale, økonomiske, etniske, 
racemæssige, seksuelle, 
ligestillingsmæssige, handicaprelaterede 
eller andre faktorer; advarer mod 
potentielt misbrug af AI-baseret 
diagnostisk udstyr og efterlyser 
sikkerhedsforanstaltninger vedrørende 
kapacitet og motivation i forbindelse med 
kunstig intelligens;

Or. en

Ændringsforslag 128
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. påpeger, at sundhedsdata, der er 
hentet fra patienter ved brug af AI-
teknologier, bør opfylde alle de krav 
vedrørende beskyttelse af privatlivets fred, 
som er fastlagt i den generelle forordning 
om databeskyttelse, og at de frembragte 
data på ingen måde bør bidrage til nogen 
(kendt eller ny) form for 
forskelsbehandling; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
sikre, at private selskaber såsom 
selskaber, der sælger sundheds- eller 
livsforsikringer, ikke kan få adgang til 
disse data, og at patienternes "ret til at 
blive glemt" respekteres fuldt ud;

Or. en

Ændringsforslag 129
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
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Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. understreger sammenhængen 
mellem overvejelserne om den etiske 
ramme for AI og den europæiske 
datastrategi; opfordrer til indførelse af 
begrebet "data af almen interesse" for 
private data, hvor adgangen er begrundet 
med offentlige forskningsformål 
(energiproduktion og -forbrug, data om 
biodiversitet, klimadata osv.) i 
overensstemmelse med arbejdet i 
forummet for forvaltning af internettet;

Or. fr

Ændringsforslag 130
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. understreger, at problemet med 
uigennemsigtighed, der præger "black 
box"-effekten og maskinbaseret dyb 
læring ved brug af kunstig intelligens, 
samt kompleksiteten og den delvist 
autonome adfærd kan være til hinder for 
håndhævelsen af Unionens regelsæt, 
herunder dens etiske værdier og 
standarder, og underminere og dermed 
hæmme EU's AI-økosystem af topkvalitet, 
hvor der er tillid blandt investorer og 
forbrugere;

Or. en

Ændringsforslag 131
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
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Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. opfordrer Kommissionen til at 
fremme og finansiere udviklingen af 
menneskecentreret kunstig intelligens, 
robotteknologi og relaterede teknologier, 
der tackler miljø- og klimamæssige 
udfordringer, og som sikrer lige adgang 
til og udnyttelse af grundlæggende 
rettigheder ved hjælp af incitamenter i 
forbindelse med afgifter, grønne 
offentlige udbud og andet;

Or. en

Ændringsforslag 132
Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. mener, at brugerne bør have fuld 
kontrol over deres data, som ikke bør 
anvendes til at skade eller diskriminere 
dem; mener derfor, at AI-systemer bør 
udformes med garanti for fortrolighed og 
databeskyttelse i tankerne;

Or. ro

Ændringsforslag 133
Joanna Kopcińska

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. opfordrer medlemsstaterne til at 
bringe uddannelses- og 
efteruddannelsesprogrammer på linje med 
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udviklingen inden for AI og til at blive 
bevidste om de etiske udfordringer, der er 
forbundet med anvendelsen af AI;

Or. pl

Ændringsforslag 134
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. understreger, at algoritmer og 
maskiner, der har en lærings- og 
udviklingskapacitet, bør udformes på en 
gennemsigtig og respektfuld måde 
allerede fra designfasen, idet man er 
særligt opmærksom på deres 
følgevirkninger for arbejdstageres og 
forbrugernes fysiske og psykiske sundhed; 
insisterer navnlig på, at arbejdstagerne 
får ret til en forklaring på beslutninger 
truffet af algoritmer for at mindske den 
usikkerhed og manglende klarhed, der 
kan skade arbejdstagernes sundhed på 
lang sigt; anmoder Kommissionen og 
medlemsstaterne om at lovgive i denne 
retning; beder Kommissionen om straks at 
fremlægge et lovgivningsinitiativ 
vedrørende akkordarbejde på platforme 
for at sikre arbejdstagerne en helt 
nødvendig retlig beskyttelse, der er 
uundværlig for deres fysiske og mentale 
sundhed;

Or. fr

Ændringsforslag 135
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. efterlyser vejledende initiativer på 
EU-plan, der fremmer fortolkningsvenlige 
algoritmer, eXplainable AI (xAI), kunstig 
intelligens baseret på symbolsk 
ræsonnement og white box-AI-
testteknikker, ved at vise, at disse 
teknologier kan kombineres med dybe 
neurale netværk, og påvise deres retlige, 
etiske og ofte forretningsmæssige fordele, 
og som også fremmer metoder til at fastslå 
risici i forbindelse med forskellige 
teknologiske løsningsmodeller ved bl.a. at 
gøre brug af erfaringerne hos Det 
Forenede Kongeriges Information 
Commissioner's Office (ICO) og 
retningslinjerne fra The Alan Turing 
Institute med titlen "Explaining decisions 
made with AI", der dokumenterer, at selv 
meget komplekse neurale AI-systemer kan 
fortolkes tilstrækkelig godt;

Or. en

Ændringsforslag 136
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 6 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6c. gentager, at de muligheder og 
risici, der er forbundet med disse 
teknologier, har en global dimension, der 
kræver en konsekvent, harmoniseret 
tilgang på internationalt plan; opfordrer 
Kommissionen til at arbejde bilateralt og 
multilateralt for at fremme og sikre etisk 
overholdelse;

Or. en
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Ændringsforslag 137
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 6 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6c. bifalder en EU-strategi for data, 
der tager hånd om de kommende 
udfordringer for Unionen på dette 
område, som er afgørende for at opnå 
fremskridt på området for kunstig 
intelligens, og søger efter muligheder for, 
at EU kan opnå konkurrencefordele i den 
nye dataøkonomi, navnlig i den voksende 
sektor for decentrale data af ikkepersonlig 
art, der stammer fra industrien, 
erhvervslivet og den offentlige sektor og 
fra udstyr i udkanten af netværket, som 
forventes at udgøre 80 % af 175 zettabyte i 
2025 og vende op og ned på de nuværende 
forhold;

Or. en

Ændringsforslag 138
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 6 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6d. understreger, at en dataøkonomi, 
der udgør brændstoffet i udviklingen af 
kunstig intelligens, og som derfor kaldes 
det 21. århundredes råolie, indebærer 
visse risici; fremhæver, at de etiske og 
dermed de retlige udfordringer i 
forbindelse med kunstig intelligens ikke 
blot vedrører databeskyttelse og 
beskyttelse af privatlivets fred, men også 
et ansvar for det datamiljø, der anvendes 
til indlæring og test af kunstig intelligens, 
og i visse tilfælde de datainput, som 
anvendes til automatisk tilpasning af 
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algoritmer under brug, og som kan 
medføre skævheder, forskelsbehandling 
eller fejl; glæder sig over de krav, der 
foreslås i hvidbogen vedrørende risici i 
forbindelse med data til indlæring af 
kunstig intelligens, som også handler om 
sikkerhed, bl.a. tilstrækkelig vidtfavnende 
data, der dækker alle relevante scenarier 
for at undgå farlige situationer med 
forskelsbehandling, og som er tilpas 
repræsentative til at afspejle det sociale 
miljø, som de vil blive anvendt i;

Or. en

Ændringsforslag 139
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. støtter det synspunkt, at de syv AI-
krav, der er identificeret i de etiske 
retningslinjer for pålidelig kunstig 
intelligens for ekspertgruppen på højt plan 
om kunstig intelligens, udgør solide 
byggesten til en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens, der bl.a. behandler 
etiske aspekter af AI-applikationer inden 
for miljø, sundhed og fødevarebeskyttelse; 
opfordrer til en forbedring af den gældende 
EU-ret om gennemsigtighed, sporbarhed 
og menneskeligt tilsyn, der blev udpeget 
som områder, hvor der er behov for 
yderligere forbedringer af den feedback, 
der gives på retningslinjerne fra 350 
organisationer; opfordrer endvidere til, at 
der skabes en etisk ramme for kunstig 
intelligens i EU i en ånd af åbenhed over 
for arbejdet blandt andre internationale 
partnere, som deler Unionens værdier, 
f.eks. i forbindelse med pave Frans' 
opfordring til vedtagelse af etiske 
retningslinjer for kunstig intelligens;

7. støtter det synspunkt, at de syv AI-
krav, der er identificeret i de etiske 
retningslinjer for pålidelig kunstig 
intelligens for ekspertgruppen på højt plan 
om kunstig intelligens, udgør solide 
byggesten til en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens, der bl.a. behandler 
etiske aspekter af AI-applikationer inden 
for miljø, sundhed og fødevarebeskyttelse; 
opfordrer til en forbedring af den gældende 
EU-ret om gennemsigtighed, sporbarhed 
og menneskeligt tilsyn, der blev udpeget 
som områder, hvor der er behov for 
yderligere forbedringer af den feedback, 
der gives på retningslinjerne fra 350 
organisationer; opfordrer endvidere til, at 
der skabes en etisk ramme for kunstig 
intelligens i EU i en ånd af åbenhed over 
for arbejdet blandt andre internationale 
partnere, som deler Unionens værdier;
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Or. en

Ændringsforslag 140
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. støtter det synspunkt, at de syv AI-
krav, der er identificeret i de etiske 
retningslinjer for pålidelig kunstig 
intelligens for ekspertgruppen på højt plan 
om kunstig intelligens, udgør solide 
byggesten til en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens, der bl.a. behandler 
etiske aspekter af AI-applikationer inden 
for miljø, sundhed og fødevarebeskyttelse; 
opfordrer til en forbedring af den gældende 
EU-ret om gennemsigtighed, sporbarhed 
og menneskeligt tilsyn, der blev udpeget 
som områder, hvor der er behov for 
yderligere forbedringer af den feedback, 
der gives på retningslinjerne fra 350 
organisationer; opfordrer endvidere til, at 
der skabes en etisk ramme for kunstig 
intelligens i EU i en ånd af åbenhed over 
for arbejdet blandt andre internationale 
partnere, som deler Unionens værdier, 
f.eks. i forbindelse med pave Frans' 
opfordring til vedtagelse af etiske 
retningslinjer for kunstig intelligens;

7. støtter det synspunkt, at de syv AI-
krav, der er identificeret i de etiske 
retningslinjer for pålidelig kunstig 
intelligens for ekspertgruppen på højt plan 
om kunstig intelligens, udgør solide 
byggesten til en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens, der bl.a. behandler 
etiske aspekter af AI-applikationer inden 
for miljø, sundhed og fødevarebeskyttelse; 
opfordrer til en forbedring af den gældende 
EU-ret om gennemsigtighed, sporbarhed 
og menneskeligt tilsyn, der blev udpeget 
som områder, hvor der er behov for 
yderligere forbedringer af den feedback, 
der gives på retningslinjerne fra 350 
organisationer; opfordrer endvidere til, at 
der skabes en etisk ramme for kunstig 
intelligens i EU i en ånd af åbenhed over 
for arbejdet blandt andre internationale 
partnere, som deler Unionens værdier, 
navnlig FN og Europarådet, der har et 
etisk charter for brugen af kunstig 
intelligens inden for retsvæsenet og sit 
eget center for juridisk forskning, ad hoc-
komitéen om kunstig intelligens;

Or. fr

Ændringsforslag 141
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 7
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. støtter det synspunkt, at de syv AI-
krav, der er identificeret i de etiske 
retningslinjer for pålidelig kunstig 
intelligens for ekspertgruppen på højt plan 
om kunstig intelligens, udgør solide 
byggesten til en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens, der bl.a. behandler 
etiske aspekter af AI-applikationer inden 
for miljø, sundhed og fødevarebeskyttelse; 
opfordrer til en forbedring af den gældende 
EU-ret om gennemsigtighed, sporbarhed 
og menneskeligt tilsyn, der blev udpeget 
som områder, hvor der er behov for 
yderligere forbedringer af den feedback, 
der gives på retningslinjerne fra 350 
organisationer; opfordrer endvidere til, at 
der skabes en etisk ramme for kunstig 
intelligens i EU i en ånd af åbenhed over 
for arbejdet blandt andre internationale 
partnere, som deler Unionens værdier, 
f.eks. i forbindelse med pave Frans' 
opfordring til vedtagelse af etiske 
retningslinjer for kunstig intelligens;

7. støtter det synspunkt, at de syv AI-
krav, der er identificeret i de etiske 
retningslinjer for pålidelig kunstig 
intelligens for ekspertgruppen på højt plan 
om kunstig intelligens, udgør solide 
byggesten til en fælles etisk EU-ramme for 
kunstig intelligens med en solid retlig 
forankring, der bl.a. behandler etiske 
aspekter af AI-applikationer inden for 
miljø, sundhed og fødevarebeskyttelse; 
opfordrer til en forbedring af den gældende 
EU-ret om gennemsigtighed, sporbarhed 
og menneskeligt tilsyn, der blev udpeget 
som områder, hvor der er behov for 
yderligere forbedringer af den feedback, 
der gives på retningslinjerne fra 350 
organisationer; opfordrer endvidere til, at 
der skabes en etisk ramme for kunstig 
intelligens i EU i en ånd af åbenhed over 
for arbejdet blandt andre internationale 
partnere, som deler Unionens værdier, 
f.eks. i forbindelse med pave Frans' 
opfordring til vedtagelse af etiske 
retningslinjer for kunstig intelligens;

Or. en

Ændringsforslag 142
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez, Frédérique Ries

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. efterlyser, at der sikres åbenhed, 
ansvar, mulighed for revision, 
forudsigelighed og ansvarlighed, da 
borgere, patienter og brugere bør 
informeres, når de indgår i et samspil med 
et system, der bruger kunstig intelligens, 
idet de får en klar og letforståelig 
beskrivelse af de anvendte data, 
algoritmens funktion, formål og resultater 
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og eventuelle faremomenter; 
understreger, at gennemsigtighed og 
forklarlighed er afgørende for at sikre 
tillid til disse teknologier; mener, at 
ovennævnte beskrivelse bør suppleres med 
muligheder for revision og sporbarhed, da 
respekt for disse principper er en garanti 
for ansvarlighed; minder om, at AI-
applikationer kan udkonkurrere 
mennesker, når der skal udføres 
specifikke opgaver inden for et snævert 
område, men at de mangler analytisk 
overblik; efterlyser menneskeligt tilsyn, 
fagligt ansvar, forudsigelige systemer og 
mulighed for at tilsidesætte AI-systemet;

Or. en

Ændringsforslag 143
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. bakker op om den anbefaling, som 
ekspertgruppen på højt plan om kunstig 
intelligens har fremsat om at udpege 720 
sagkyndige inden AI-etik, "en for hvert 
større europæiske universitet"; mener, at 
de udpegede sagkyndige også kan styrke 
forbindelserne mellem videnskabens 
verden og civilsamfundet ved at afholde 
offentlige debatter, fortolke 
forskningsresultater og stille tværfaglige 
input til rådighed for en ny generation af 
studerende;

Or. en

Ændringsforslag 144
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez, Frédérique Ries
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Udkast til udtalelse
Punkt 7 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7b. mener, at enhver fysisk eller 
juridisk person bør have ret til retlig 
prøvelse af en beslutning, der er truffet af 
meget risikobetonede AI-systemer, 
robotteknologier eller beslægtede 
teknologier til skade for vedkommende, og 
at enhver beslutning, der er truffet af AI-
systemer, bør være underlagt streng 
menneskelig kontrol og en retfærdig 
rettergang; foreslår, at der indføres 
sikkerhedsforanstaltninger vedrørende 
anvendelse af meget risikobetonede AI-
systemer, robotteknologier eller 
beslægtede teknologier i forbindelse med 
offentlige myndigheders beslutninger, 
herunder regelmæssig vurdering og 
eventuel revision af regelsæt for at holde 
trit med den teknologiske udvikling, idet 
der fastsættes bindende retningslinjer for 
de metoder, som de nationale 
tilsynsmyndigheder skal følge, når de 
foretager vurderinger af 
overensstemmelse, og ikkebindende 
retningslinjer rettet mod udviklerne, 
udbrederne og brugerne;

Or. en

Ændringsforslag 145
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. fremhæver fordelene ved AI for 
forebyggelse og bekæmpelse af 
sygdomme, hvilket illustreres ved, at AI 
varslede covid-19-epidemien før WHO; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til 

8. fremhæver fordelene ved AI for 
forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme 
og observation af klimaændringer, 
navnlig i forbindelse med zoonoser som 
covid-19, hvis udvikling og smittefare 
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i sin reform, som blev aktuel i forbindelse 
med covid-19-krisen, at udstyre ECDC 
med de retlige rammer og ressourcer, der 
gør det muligt at indsamle de nødvendige 
data uafhængigt, herunder bl.a. AI-
løsninger;

forstærkes gennem skovrydning; 
understreger, at udviklingen og brugen af 
AI-teknologier til at reagere på covid-19-
pandemien har rejst adskillige spørgsmål 
om brugernes rettigheder; understreger 
desuden, at visse sporingsapplikationer 
klart var i strid med Unionens etiske 
værdier;

Or. fr

Ændringsforslag 146
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. fremhæver fordelene ved AI for 
forebyggelse og bekæmpelse af 
sygdomme, hvilket illustreres ved, at AI 
varslede covid-19-epidemien før WHO; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til i 
sin reform, som blev aktuel i forbindelse 
med covid-19-krisen, at udstyre ECDC 
med de retlige rammer og ressourcer, der 
gør det muligt at indsamle de nødvendige 
data uafhængigt, herunder bl.a. AI-
løsninger;

8. fremhæver fordelene ved AI for 
forebyggelse og bekæmpelse af 
sygdomme, hvilket illustreres ved, at AI 
varslede covid-19-epidemien før WHO; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til 
at udstyre ECDC med tilstrækkelige 
ressourcer, der gør det muligt for centret at 
udnytte AI-løsninger og indsamle de 
nødvendige data uafhængigt med henblik 
på at afhjælpe de problemer, som covid-
19-krisen har afsløret;

Or. en

Ændringsforslag 147
Sara Cerdas

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. fremhæver fordelene ved AI for 
forebyggelse og bekæmpelse af 
sygdomme, hvilket illustreres ved, at AI 

8. fremhæver fordelene ved AI for 
forbedret sundhed, forebyggelse og 
bekæmpelse af sygdomme, hvilket kan 
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varslede covid-19-epidemien før WHO; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til i 
sin reform, som blev aktuel i forbindelse 
med covid-19-krisen, at udstyre ECDC 
med de retlige rammer og ressourcer, der 
gør det muligt at indsamle de nødvendige 
data uafhængigt, herunder bl.a. AI-
løsninger;

illustreres ved, at AI varsler trusler mod 
folkesundheden, så myndigheder som 
ECDC og WHO kan advares tidligt; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til i 
sin reform, som blev aktuel i forbindelse 
med covid-19-krisen, at udstyre ECDC 
med de retlige rammer og ressourcer, der 
gør det muligt at indsamle de nødvendige 
data uafhængigt sammen med EU-
medlemsstaterne, herunder bl.a. AI-
løsninger;

Or. pt

Ændringsforslag 148
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. fremhæver fordelene ved AI for 
forebyggelse og bekæmpelse af 
sygdomme, hvilket illustreres ved, at AI 
varslede covid-19-epidemien før WHO; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til i 
sin reform, som blev aktuel i forbindelse 
med covid-19-krisen, at udstyre ECDC 
med de retlige rammer og ressourcer, der 
gør det muligt at indsamle de nødvendige 
data uafhængigt, herunder bl.a. AI-
løsninger;

8. fremhæver fordelene ved AI for 
forebyggelse og bekæmpelse af 
sygdomme, hvilket illustreres ved, at AI 
varslede covid-19-epidemien før WHO; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til i 
sin reform, som blev aktuel i forbindelse 
med covid-19-krisen, at udstyre ECDC 
med de retlige rammer og ressourcer, der 
gør det muligt at indsamle de nødvendige 
data uafhængigt, og under overholdelse af 
bestemmelserne om databeskyttelse og 
beskyttelse af personoplysninger, herunder 
bl.a. AI-løsninger;

Or. fr

Ændringsforslag 149
Cristian-Silviu Buşoi

Udkast til udtalelse
Punkt 8
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. fremhæver fordelene ved AI for 
forebyggelse og bekæmpelse af 
sygdomme, hvilket illustreres ved, at AI 
varslede covid-19-epidemien før WHO; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til i 
sin reform, som blev aktuel i forbindelse 
med covid-19-krisen, at udstyre ECDC 
med de retlige rammer og ressourcer, der 
gør det muligt at indsamle de nødvendige 
data uafhængigt, herunder bl.a. AI-
løsninger;

8. fremhæver fordelene ved AI for 
forebyggelse, behandling og bekæmpelse 
af sygdomme, hvilket illustreres ved, at AI 
varslede covid-19-epidemien før WHO; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til i 
sin reform, som blev aktuel i forbindelse 
med covid-19-krisen, at udstyre ECDC og 
EMA med de retlige rammer og ressourcer, 
der gør det muligt at indsamle de 
nødvendige data uafhængigt, herunder bl.a. 
AI-løsninger;

Or. en

Ændringsforslag 150
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. fremhæver fordelene ved AI for 
forebyggelse og bekæmpelse af 
sygdomme, hvilket illustreres ved, at AI 
varslede covid-19-epidemien før WHO; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til i 
sin reform, som blev aktuel i forbindelse 
med covid-19-krisen, at udstyre ECDC 
med de retlige rammer og ressourcer, der 
gør det muligt at indsamle de nødvendige 
data uafhængigt, herunder bl.a. AI-
løsninger;

8. fremhæver fordelene ved AI for 
forebyggelse og bekæmpelse af 
sygdomme, hvilket illustreres ved, at AI 
varslede covid-19-epidemien før WHO; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til i 
sin reform, som blev aktuel i forbindelse 
med covid-19-krisen, at udstyre ECDC 
med de retlige rammer og ressourcer, der 
gør det muligt at indsamle de nødvendige 
anonymiserede data uafhængigt, herunder 
bl.a. AI-løsninger;

Or. en

Ændringsforslag 151
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. understreger, at udviklingen af AI-
applikationer kan mindske 
omkostningerne og øge udbuddet af 
tilgængelige tjenester, f.eks. 
sundhedstjenester, offentlig transport, 
Farming 2.0, og gøre dem mere 
økonomisk overkommelige for et bredere 
udsnit samfundet; fremhæver, at AI-
applikationer desuden kan medføre øget 
arbejdsløshed, pres på 
socialomsorgssystemerne og øget 
fattigdom; understreger under henvisning 
til de værdier, der er nedfældet i artikel 3 i 
traktaten om Den Europæiske Union, 
behovet for at tilpasse Unionens 
omstilling på AI-området til de 
socioøkonomiske kompetencer, 
tilstrækkelig social beskyttelse, 
uddannelse og skabelse af alternative job; 
opfordrer til, at det overvejes at oprette en 
EU-fond for AI-tilpasning på grundlag af 
erfaringerne med Den Europæiske Fond 
for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) 
eller Fonden for Retfærdig Omstilling, 
som er under udvikling;

Or. en

Ændringsforslag 152
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. opfordrer til, at man ikke forfalder 
til "teknologiløsningsiver", men 
fastholder det menneskelige aspekt i 
beslutningstagningen og de offentlige 
politikker; vurderer navnlig, at 
tilstedeværelsen af robotter inden for 
sundhedssektoren er nyttig som støtte til 
lægernes og plejepersonalets arbejde med 
henblik på at forbedre den menneskelige 
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oplevelse med diagnosticering og 
behandling, dog uden at glemme 
nødvendigheden af ikke at dehumanisere 
lægegerningen og behandlingen af 
patienterne;

Or. fr

Ændringsforslag 153
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. påpeger, at offentlige 
myndigheders brug af sporings- og 
kontaktsporingsteknologier under covid-
19-krisen og andre potentielle 
sundhedskriser kan komme i konflikt med 
databeskyttelsen; minder i den henseende 
om Kommissionens vejledning om 
applikationer, der understøtter kampen 
mod covid-19-pandemien, og hensynet til 
databeskyttelse og om behovet for 
proportionalitet, tidsbegrænsning, 
tilpasning til europæiske værdier og 
respekt for menneskelig værdighed og 
grundlæggende rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 154
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. opfordrer til, at der på 
sundhedsplejeområdet oprettes 
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fælleseuropæiske databaser, som 
analyseres ved hjælp af kunstig 
intelligens, for ved brug af anonymiserede 
medicinske oplysninger at opnå hurtigere, 
tidligere og mere præcise diagnoser, da 
kunstig intelligens og robotteknologi giver 
os meget store muligheder og kan 
behandle enorme mængder af data på 
ingen tid; mener, at disse systemer kræver 
tilstrækkelig mange sammenlignelige data 
for at fungere effektivt, og at de samtidig 
skal være i overensstemmelse med den 
generelle forordning om databeskyttelse 
og beskytte personoplysninger;

Or. en

Ændringsforslag 155
Maria Spyraki

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. bemærker, at der bør ses på AI-
systemers miljømæssige konsekvenser i 
hele deres livscyklus i betragtning af den 
stigende udvikling af AI-applikationer, 
som kræver ressourcer til beregning, 
lagring og energiforbrug;

Or. en

Ændringsforslag 156
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Udkast til udtalelse
Punkt 8 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8b. understreger, at kunstig intelligens 
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og robotteknologi kan give vores miljø, 
sundhed og fødevaresikkerhed en lang 
række fordele, da dematerialisering af 
økonomien gør Unionen mindre 
afhængig af råstoffer eller øget brug af 
skræddersyet medicin; understreger dog 
også, at teknologiernes CO2-fodaftryk 
fortsat er højt; opfordrer Kommissionen 
til at foretage en undersøgelse af 
indvirkningen fra AI-teknologiernes CO2-
fodaftryk og de positive og negative 
virkninger af omstillingen til brug af AI-
teknologi blandt forbrugerne; opfordrer 
endvidere Kommissionen til at medtage 
oplysninger om fodaftrykket i det fælles 
europæiske dataområde for intelligente 
cirkulære anvendelsesmuligheder som 
omhandlet i EU's handlingsplan for den 
cirkulære økonomi og til at behandle 
disse teknologier specifikt i den centrale 
IKT-værdikæde i ovennævnte plan;

Or. en

Ændringsforslag 157
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 8 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8b. efterlyser standardiseret 
interoperabilitet for e-
sundhedsapplikationer på EU-plan og 
sikring af fælleseuropæisk dataadgang i 
forbindelse med recepter, diagnoser og 
lægeerklæringer, som skal være 
lettilgængelige for alle EU-borgere og i 
alle medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 158
Adam Jarubas
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Udkast til udtalelse
Punkt 8 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8b. efterlyser uddannelse af fagfolk på 
området for miljøbeskyttelse, sundhed og 
fødevaresikkerhed og bevidstgørelse om 
risici og etiske udfordringer i forbindelse 
med kunstig intelligens som forberedelse 
på brug af AI-applikationer;

Or. en

Ændringsforslag 159
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 8 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8c. mener, at kunstig intelligens og 
robotteknologi kan medføre betragtelige 
forbedringer af kontrollen af medicinsk 
udstyr og lette sundhedspersonalets 
arbejde i hverdagen; mener, at der for 
kritisk medicinsk udstyrs vedkommende er 
behov for et backupsystem for at kunne 
overvåge og sikre udstyrets funktion i 
enhver tænkelig situation, hvor der 
forekommer interferens, og at mulige 
cybertrusler mod kontrollen med dette 
udstyr skal tages i betragtning og afbødes; 
understreger, at cybertrusler ikke 
udelukkende stammer fra hackere og 
eksterne trusler, men også kan skyldes 
menneskelige fejl eller systemfejl, og at 
det er nødvendigt at have tilstrækkelige og 
velfungerende backupsystemer på plads; 
mener endvidere, at Unionen bør 
udarbejde en køreplan for udvikling af et 
AI-backupsystem for at kunne afhjælpe 
eventuelle problemer med fejl i 
forbindelse med kontrol med AI-systemer;
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Or. en

Ændringsforslag 160
Adam Jarubas

Udkast til udtalelse
Punkt 8 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8c. understreger, at den offentlige 
sektor bør fokusere på at løse sociale 
problemer i stedet for at arbejde på at 
udbrede kunstig intelligens; opfordrer til 
at forbedre bestemmelserne om og 
retningslinjerne for offentlige indkøb i 
EU, herunder grønne offentlige indkøb, 
således at der ved vurderingen af bud 
tages hensyn til, om en given 
problemstilling kræver anvendelse af et 
AI-system, og der åbnes mulighed for at 
levere en ydelse på en alternativ måde i de 
tilfælde, vurderingen viser, at denne 
løsning, der ikke er baseret på AI, løser 
det sociale problem bedre;

Or. en

Ændringsforslag 161
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 8 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8d. mener, at det er vigtigt at sikre, at 
ingen lades i stikken i forbindelse med AI-
systemer eller udformningen af domæner, 
navnlig hvad angår forbrugernes 
anvendelse af dem; understreger, at 
systemer bør være brugerorienterede, at 
AI-produkter og -tjenester bør udformes, 
så de er lettilgængelige og -anvendelige 
for alle mennesker uanset deres alder, 
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køn, evner eller særlige kendetegn, og at 
AI-systemer ikke bør baseres på en 
standardtilgang, men at der derimod bør 
tages hensyn til principperne for 
universelt design, hvor det størst mulige 
antal brugere imødekommes ved at følge 
de relevante standarder for 
tilgængelighed;

Or. en

Ændringsforslag 162
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. opfordrer til, at der sikres 
tilstrækkelig finansiering til omstillingen af 
EU's AI; støtter de ambitioner, der er 
fastlagt i Kommissionens hvidbog, om at 
tiltrække 200 mia. EUR i offentlige og 
private investeringer i kunstig intelligens i 
EU over de næste 10 år; glæder sig over, at 
der er blevet lagt vægt på mangel på AI-
økosystemer i mindre udviklede regioner 
og på SMV'ers og nystartede 
virksomheders behov; opfordrer 
Kommissionen til at fremme en geografisk 
afbalanceret adgang til al finansiering af 
kunstig intelligens, herunder for SMV'er og 
nystartede virksomheder; understreger, at 
Unionens nye mål ikke må mindske 
Unionens engagement i mangeårige 
prioriteter som f.eks. den fælles 
landbrugspolitik eller 
samhørighedspolitikken.

9. opfordrer til, at der sikres 
tilstrækkelig finansiering til omstillingen af 
EU's AI; støtter de ambitioner, der er 
fastlagt i Kommissionens hvidbog, om at 
tiltrække 200 mia. EUR i offentlige og 
private investeringer i kunstig intelligens i 
EU over de næste 10 år; glæder sig over, at 
der er blevet lagt vægt på mangel på AI-
økosystemer i mindre udviklede regioner 
og på SMV'ers og nystartede 
virksomheders behov; opfordrer 
Kommissionen til at fremme en geografisk 
afbalanceret adgang til al finansiering af 
kunstig intelligens, herunder for SMV'er og 
nystartede virksomheder;

Or. en

Ændringsforslag 163
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
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Almagro, Petar Vitanov

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. opfordrer til, at der sikres 
tilstrækkelig finansiering til omstillingen af 
EU's AI; støtter de ambitioner, der er 
fastlagt i Kommissionens hvidbog, om at 
tiltrække 200 mia. EUR i offentlige og 
private investeringer i kunstig intelligens i 
EU over de næste 10 år; glæder sig over, at 
der er blevet lagt vægt på mangel på AI-
økosystemer i mindre udviklede regioner 
og på SMV'ers og nystartede 
virksomheders behov; opfordrer 
Kommissionen til at fremme en geografisk 
afbalanceret adgang til al finansiering af 
kunstig intelligens, herunder for SMV'er 
og nystartede virksomheder; understreger, 
at Unionens nye mål ikke må mindske 
Unionens engagement i mangeårige 
prioriteter som f.eks. den fælles 
landbrugspolitik eller 
samhørighedspolitikken.

9. opfordrer til, at der sikres 
tilstrækkelig finansiering til omstillingen af 
EU's AI; støtter de ambitioner, der er 
fastlagt i Kommissionens hvidbog, om at 
tiltrække 200 mia. EUR i offentlige og 
private investeringer i kunstig intelligens i 
EU over de næste 10 år; glæder sig over, at 
der er blevet lagt vægt på mangel på AI-
økosystemer i mindre udviklede regioner 
og på SMV'ers og nystartede 
virksomheders behov; opfordrer 
Kommissionen til at udpege offentlig 
infrastruktur og prioritere finansiering af 
kunstig intelligens i forbindelse med 
modvirkning af klimaændringerne og 
tilpasning til dem, vedvarende 
energikilder og sundhed; understreger, at 
Unionens nye mål ikke må mindske 
Unionens engagement i mangeårige 
prioriteter som f.eks. den fælles 
landbrugspolitik, samhørighedspolitikken, 
den grønne pagt og planen for 
genopretning oven på covid-19-
pandemien;

Or. en

Ændringsforslag 164
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. beklager, at udviklingen af digitalt 
landbrug, som Kommissionen har 
fremmet inden for rammerne af reformen 
af den fælles landbrugspolitik, 
understøtter det industrielle 
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landbrugssystems jerngreb, som er 
særdeles skadeligt for miljøet og 
biodiversiteten; kræver, at de digitale 
teknologier anvendes til udvikling af en 
europæisk landbrugsmodel, der er baseret 
på økolandbrug; kræver, at man fremmer 
open source-platforme, som drives direkte 
af landbrugerne, hvor man tilrettelægger 
gensidig bistand og deling af god praksis 
mellem landbrugerne og sætter 
producenter og forbrugere af fødevarer i 
direkte forbindelse med hinanden inden 
for rammerne af korte kredsløb; insisterer 
på, at landbrugene bevarer 
ejendomsretten over og kontrollen med de 
data, som produceres på deres bedrifter, 
også efter at de er blevet aggregeret;

Or. fr

Ændringsforslag 165
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. understreger, at udviklingen af AI 
og af tilhørende teknologier giver 
anledning til spørgsmål om lagring af 
data og den deraf følgende forurening; 
minder om de høje energiudgifter til 
lagring af data på datacentre, som alene 
udgør 4 % af verdens elforbrug; minder i 
den forbindelse og sideløbende med 
initiativerne fra GAFAM om, at EU bør 
overveje at oprette europæiske "grønne 
datacentre", der både vil give EU 
mulighed for at bevare sin uafhængighed 
ved indsamling og lagring af data og 
samtidig vil sikre, at lagringen foregår 
etisk og bæredygtigt;

Or. fr
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Ændringsforslag 166
Cristian-Silviu Buşoi

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. opfordrer til, at EMA og de 
nationale kompetente myndigheder med 
ansvar for lægemidler sikres klarere 
retlige beføjelser og tilstrækkelig 
finansiering for at understøtte innovation 
og fokusere yderligere på 
folkesundhedsmæssige aspekter med 
tilknytning til kunstig intelligens i hele et 
lægemiddels livscyklus, navnlig med 
henblik på at indsamle og analysere 
sundhedsdata fra den virkelige verden, 
som kan tilvejebringe yderligere 
dokumentation om lægemidler for at 
støtte FoU og fremme sikker og effektiv 
anvendelse af nuværende lægemidler til 
gavn for patienterne og de europæiske 
sundhedssystemer;

Or. en

Ændringsforslag 167
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
Punkt 9 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9b. minder i øvrigt om, at datacentre, 
der er uundværlige for udviklingen af en 
hensigtsmæssig AI, er kendt for at være 
kilder til store varmetab med de deraf 
følgende miljøpåvirkninger; foreslår 
inden for rammerne af de etiske 
overvejelser vedrørende udviklingen af 
AI, at man overvejer tanken om et etisk 
charter for virksomhederne for at indføre 
en cirkulær økonomi med genanvendelse 
af den varme, som disse datacentre 
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producerer;

Or. fr

Ændringsforslag 168
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 9 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9b. kræver, at Kommissionen indfører 
et midlertidigt forbud mod opkøb af 
europæiske virksomheder i sektoren for 
AI og robotteknologi, som i øjeblikket er 
undervurderede eller har 
afsætningsproblemer som følge af 
coronaviruskrisen;

Or. fr

Ændringsforslag 169
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
Punkt 9 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9c. minder om, at en etisk ramme for 
AI ikke skal være begrænset til 
udelukkende at glæde spørgsmålet om 
data og anvendelsen af disse, men også 
forholdene omkring fremstillingen af AI-
teknologier; minder i den forbindelse om, 
at de nødvendige råmaterialer og 
produktionskæderne for størstedelens 
vedkommende befinder sig i tredjelande, 
hvor arbejdsbetingelserne og 
betingelserne vedrørende behandlingen 
ikke står mål med de etiske standarder, 
som Den Europæiske Union forventer;

Or. fr
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Ændringsforslag 170
Manuel Bompard

Udkast til udtalelse
Punkt 9 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9c. støtter Kommissionen ved 
udarbejdelsen af en liste over aktiver og 
virksomheder inden for "kritiske" 
områder såsom sundhed, forskning i 
medikoteknologi, bioteknologi, det digitale 
område, kunstig intelligens, 
robotteknologi og væsentlige 
infrastrukturer for vores sikkerhed og den 
offentlige orden; kræver, at der indføres 
en tærskel for at forhindre, at 
udenlandske virksomheder foretager 
majoritetsopkøb inden for kritiske 
områder;

Or. fr

Ændringsforslag 171
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
Punkt 9 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9d. er bevidst om den vigtige rolle, som 
AI og digitale teknologier kan spille for 
menneskers sundhed; glæder sig i den 
forbindelse over muligheden for betydelig 
udvikling inden for genomik, radiologi 
(navnlig opdagelse af kræft), dermatologi 
og oftalmologi;

Or. fr

Ændringsforslag 172
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Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
Punkt 9 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9e. anerkender fordelene ved 
helbredsovervågning ved hjælp af 
mobilapplikationer, navnlig for 
individuelle patologier som afhængighed, 
søvnløshed eller depression eller 
patologier, der kræver mere omfattende 
behandling såsom epilepsi, Parkinsons 
sygdom eller multipel sklerose;

Or. fr

Ændringsforslag 173
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
Punkt 9 f (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9f. minder imidlertid om de 
nuværende grænser for AI, som trods de 
løbende fremskridt ikke kan erstatte 
lægens ekspertise og den menneskelige 
kontakt; minder om, at med vores aktuelle 
viden om programmering af en AI, er det 
stadig den, der programmerer algoritmen 
eller lægger sine oplysninger ind i en 
applikation, der bærer ansvaret; anmoder 
Kommissionen om at medtage det 
grundlæggende princip om, at AI fortsat 
kun er et værktøj, der kan benyttes af 
fagfolk og borgerne, i denne ramme for 
etiske aspekter af kunstig intelligens, 
robotteknologi og relaterede teknologier, 
et princip, der klart skal fremgå af dens 
juridiske status;

Or. fr
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