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Ændringsforslag 1
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Udkast til udtalelse
Henvisning 1 a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

– der henviser til, at der er alvorlig 
bekymring om, at den nuværende EU-
lovgivning, herunder 
forbrugerlovgivningen og lovgivningen 
om databeskyttelse, produktsikkerhed og 
markedsovervågning, ikke er egnet til 
effektivt at håndtere de risici, der er 
forbundet med kunstig intelligens, 
robotteknologi og relaterede teknologier, 
og ikke sikrer et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau som krævet i 
artikel 38 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 2
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Udkast til udtalelse
Henvisning 1 b (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

– der henviser til, at etiske 
retningslinjer, såsom de principper, der er 
vedtaget af ekspertgruppen på højt plan 
om kunstig intelligens, er et godt 
udgangspunkt, men ikke er tilstrækkelige 
til at sikre, at virksomheder handler 
redeligt og garanterer effektiv 
forbrugerbeskyttelse;

Or. en
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Ændringsforslag 3
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Udkast til udtalelse
Henvisning 1 c (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

– der henviser til, at kunstig 
intelligens, robotteknologi og relaterede 
teknologier risikerer at udsætte 
forbrugerne for manipulation, 
forskelsbehandling og tilfældige, 
uigennemsigtige beslutninger og derved 
bidrage til at øge skævheden i 
magtbalancen mellem virksomheder og 
forbrugere og sætte forbrugerne i en 
endnu mere sårbar position;

Or. en

Ændringsforslag 4
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Udkast til udtalelse
Henvisning 1 d (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

– der henviser, at gennemsigtige, 
ansvarlige og inklusive processer for 
udarbejdelse, vedtagelse og evaluering af 
politikker og lovgivning, der finder 
anvendelse på design, udvikling og 
udbredelse af algoritmiske systemer, er 
ekstremt vigtige for at sikre, at alle direkte 
berørte enkeltpersoner får passende 
indflydelse på, om og hvordan disse 
systemer bruges, og i hvis interesse;

Or. en
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Ændringsforslag 5
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, 
Brando Benifei, Andreas Schieder

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at det er vigtigt, at 
EU's rammebestemmelser finder 
anvendelse, når forbrugere i Unionen er 
brugere af eller underlagt et algoritmisk 
system, uanset hvor de enheder, der 
udvikler, sælger eller anvender systemet, er 
etableret;

1. understreger, at det er vigtigt, at 
EU's rammebestemmelser finder 
anvendelse, når forbrugere i Unionen er 
brugere af eller underlagt et algoritmisk 
system, uanset hvor de enheder, der 
udvikler, sælger eller anvender systemet, er 
etableret; mener desuden, at de fastsatte 
regler bør finde anvendelse i hele 
værdikæden, nemlig udvikling, udbredelse 
og anvendelse af de relevante teknologier 
og komponenter hertil, og på alle 
udviklere og bør garantere det højest 
mulige forbrugerbeskyttelsesniveau; 
foreslår, at disse regler skal tage højde for 
erfaringerne fra tilpasningen af 
forordning (EU) 2016/6791a (GDPR), som 
betragtes som et globalt benchmark; 
mener, at udnævnelsen af en ansvarlig 
enhed i EU (såsom en bemyndiget 
repræsentant) er vigtig for håndhævelsen 
heraf;
__________________
1a 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 6
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann, Pascal 
Arimont

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at det er vigtigt, at 
EU's rammebestemmelser finder 
anvendelse, når forbrugere i Unionen er 
brugere af eller underlagt et algoritmisk 
system, uanset hvor de enheder, der 
udvikler, sælger eller anvender systemet, er 
etableret;

1. understreger, at det er vigtigt, at 
EU's rammebestemmelser om etiske 
aspekter af kunstig intelligens, 
robotteknologi og relaterede teknologier 
finder anvendelse, når forbrugere i 
Unionen er brugere af eller underlagt et 
algoritmisk system, uanset hvor de 
enheder, der udvikler, sælger eller 
anvender systemet, er etableret, for at 
skabe retssikkerhed for både 
virksomheder og borgere;

Or. en

Ændringsforslag 7
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at det er vigtigt, at 
EU's rammebestemmelser finder 
anvendelse, når forbrugere i Unionen er 
brugere af eller underlagt et algoritmisk 
system, uanset hvor de enheder, der 
udvikler, sælger eller anvender systemet, er 
etableret;

1. understreger, at det er vigtigt, at 
EU's rammebestemmelser om etiske 
aspekter finder anvendelse, når forbrugere 
i Unionen er brugere af eller underlagt et 
algoritmisk system, uanset hvor de 
enheder, der udvikler, sælger eller 
anvender systemet, er etableret;

Or. en
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Ændringsforslag 8
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at det er vigtigt, at 
EU's rammebestemmelser finder 
anvendelse, når forbrugere i Unionen er 
brugere af eller underlagt et algoritmisk 
system, uanset hvor de enheder, der 
udvikler, sælger eller anvender systemet, er 
etableret;

1. understreger, at det er vigtigt, at 
EU's rammebestemmelser finder 
anvendelse, når forbrugere i Unionen 
henvises til eller er målgruppen for et 
algoritmisk system, uanset hvor de 
enheder, der udvikler, sælger eller 
anvender systemet, er etableret;

Or. en

Ændringsforslag 9
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at denne ramme bør 
gælde for algoritmiske systemer, bl.a. 
inden for kunstig intelligens, 
maskinindlæring, dyb læring, 
automatiserede beslutningsprocesser og 
robotteknologi;

2. bemærker, at denne ramme bør 
gælde for algoritmiske systemer, bl.a. 
inden for kunstig intelligens (AI), tingenes 
internet (IoT), maskinindlæring, dyb 
læring, automatiserede 
beslutningsprocesser og robotteknologi; 
bemærker desuden, at der bør udvikles 
henvisningssystemer som bistand til at 
forklare disse systemer for forbrugerne, 
når de er komplekse, eller der er tale om 
beslutninger med betydelig indflydelse på 
deres liv;

Or. en
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Ændringsforslag 10
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at denne ramme bør 
gælde for algoritmiske systemer, bl.a. 
inden for kunstig intelligens, 
maskinindlæring, dyb læring, 
automatiserede beslutningsprocesser og 
robotteknologi;

2. bemærker, at denne ramme bør 
gælde for algoritmiske systemer, bl.a. 
inden for kunstig intelligens, 
maskinindlæring, dyb læring, 
automatiserede og assisterede 
beslutningsprocesser og robotteknologi;

Or. en

Ændringsforslag 11
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at denne ramme bør 
gælde for algoritmiske systemer, bl.a. 
inden for kunstig intelligens, 
maskinindlæring, dyb læring, 
automatiserede beslutningsprocesser og 
robotteknologi;

2. bemærker, at disse 
rammebestemmelser bør gælde for 
algoritmiske systemer, bl.a. inden for 
kunstig intelligens, maskinindlæring, dyb 
læring, automatiserede 
beslutningsprocesser og robotteknologi;

Or. en
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Ændringsforslag 12
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Svenja Hahn

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at denne ramme bør 
gælde for algoritmiske systemer, bl.a. 
inden for kunstig intelligens, 
maskinindlæring, dyb læring, 
automatiserede beslutningsprocesser og 
robotteknologi;

2. bemærker, at denne ramme bør 
gælde for algoritmiske systemer, bl.a. 
inden for kunstig intelligens, 
maskinindlæring, regelbaserede systemer, 
automatiserede beslutningsprocesser og 
robotteknologi;

Or. en

Ændringsforslag 13
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. mener, at Kommissionen bør 
foretage en fuld gennemgang af den 
gældende lovgivning for at kortlægge 
huller i lovgivningen; fremhæver i denne 
henseende den omfattende lovgivning, der 
allerede er gældende, og som f.eks. 
garanterer, at varer og tjenesteydelser, der 
markedsføres på EU-markedet, er sikre og 
ikke skader borgerne, respekterer deres 
privatliv og overholder strenge 
miljøregler; opfordrer Kommissionen til 
at afholde sig fra at vedtage en retsakt, 
der er en kopi af, overlapper eller er i strid 
med sådanne sektorspecifikke 
lovgivninger;

Or. en
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Ændringsforslag 14
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger, at EU-
rammebestemmelser om kunstig 
intelligens skal være menneskecentrerede 
og føre til udvikling af systemer, der er i 
deres design respekterer europæiske 
etiske værdier; mener, at EU-
rammebestemmelser, der fokuserer på 
europæiske værdier, ville bidrage med 
merværdi ved at give Europa en unik 
konkurrencefordel og yde et vigtigt bidrag 
til de europæiske borgeres og 
virksomheders trivsel og velstand og sætte 
skub i det indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 15
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. påpeger, at de lovgivningsmæssige 
rammer, der blev indført med afgørelse 
nr. 768/2008/EF1a, fastsætter en 
harmoniseret liste over forpligtelser for 
producenter, importører og distributører, 
tilskynder til brug af standarder og 
fastsætter flere kontrolniveauer afhængigt 
af produktets farlighed; mener, at disse 
rammer også bør finde anvendelse på 
produkter med kunstig intelligens;
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 
om fælles rammer for markedsføring af 
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produkter og om ophævelse af Rådets 
afgørelse 93/465/EØF (EUT L 218 af 
13.8.2008, s. 82).

Or. en

Ændringsforslag 16
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. understreger, at etiske rammer for 
kunstig intelligens bidrager med 
merværdi til bestræbelserne på at fremme 
innovation på markedet;

Or. en

Ændringsforslag 17
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
Punkt 2 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2c. mener, at den kommende 
lovgivning for at kunne anvendes skal 
indeholde meget nøjagtige retlige 
forpligtelser og undlade at henvise til 
generelle principper for at sikre, at de kan 
gennemføres af de erhvervsdrivende;

Or. en
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Ændringsforslag 18
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Udkast til udtalelse
Punkt 2 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2d. mener, at bindende regler inden 
for rammebestemmelserne om etiske 
aspekter bør være begrænset til 
praksisser, der uden tvivl ville undergrave 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 19
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at enhver fremtidig 
regulering bør følge en differentieret 
risikobaseret tilgang, der tager 
udgangspunkt i den potentielle 
skadevirkning for den enkelte person samt 
for samfundet som helhed, under 
hensyntagen til den konkrete anvendelse af 
det algoritmiske system; de retlige 
forpligtelser bør gradvist øges i takt med 
det identificerede risikoniveau; i den 
laveste risikokategori bør der ikke 
pålægges supplerende retlige forpligtelser; 
algoritmiske systemer, der kan skade en 
person, påvirke en persons adgang til 
ressourcer eller berøre den pågældendes 
deltagelse i samfundet, kan ikke anses for 
at være i den laveste risikokategori; denne 
risikobaserede tilgang bør følge klare og 
gennemsigtige regler;

3. understreger, at enhver fremtidig 
regulering af etiske aspekter bør følge en 
differentieret risikobaseret tilgang, der 
tager udgangspunkt i den potentielle 
skadevirkning for den enkelte person samt 
for samfundet som helhed, under 
hensyntagen til den konkrete anvendelse af 
det algoritmiske system; de retlige 
forpligtelser bør gradvist øges i takt med 
det identificerede risikoniveau; i de laveste 
risikokategorier bør der ikke pålægges 
supplerende retlige forpligtelser; den 
risikobaserede tilgang bør følge klare og 
gennemsigtige regler;

Or. en

Ændringsforslag 20
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev
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Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at enhver fremtidig 
regulering bør følge en differentieret 
risikobaseret tilgang, der tager 
udgangspunkt i den potentielle 
skadevirkning for den enkelte person samt 
for samfundet som helhed, under 
hensyntagen til den konkrete anvendelse af 
det algoritmiske system; de retlige 
forpligtelser bør gradvist øges i takt med 
det identificerede risikoniveau; i den 
laveste risikokategori bør der ikke 
pålægges supplerende retlige forpligtelser; 
algoritmiske systemer, der kan skade en 
person, påvirke en persons adgang til 
ressourcer eller berøre den pågældendes 
deltagelse i samfundet, kan ikke anses for 
at være i den laveste risikokategori; denne 
risikobaserede tilgang bør følge klare og 
gennemsigtige regler;

3. understreger, at enhver fremtidig 
regulering bør følge en differentieret 
risikobaseret tilgang, med klare kriterier 
og indikatorer, fulgt af en upartisk og 
reguleret vurdering, der tager 
udgangspunkt i den potentielle 
skadevirkning for den enkelte person samt 
for samfundet som helhed, under 
hensyntagen til den konkrete anvendelse af 
det algoritmiske system; de retlige 
forpligtelser bør gradvist øges i takt med 
det identificerede risikoniveau; i den 
laveste risikokategori bør der ikke 
pålægges supplerende retlige forpligtelser; 
denne risikobaserede tilgang bør følge 
klare og gennemsigtige regler;

Or. en

Ændringsforslag 21
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei, Andreas Schieder

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at enhver fremtidig 
regulering bør følge en differentieret 
risikobaseret tilgang, der tager 
udgangspunkt i den potentielle 
skadevirkning for den enkelte person samt 
for samfundet som helhed, under 
hensyntagen til den konkrete anvendelse af 
det algoritmiske system; de retlige 
forpligtelser bør gradvist øges i takt med 
det identificerede risikoniveau; i den 

3. understreger, at enhver fremtidig 
regulering bør følge en differentieret 
risikobaseret tilgang, der tager 
udgangspunkt i den potentielle 
skadevirkning eller potentielle krænkelser 
af rettigheder for den enkelte person samt 
for samfundet som helhed, under 
hensyntagen til den konkrete anvendelse af 
det algoritmiske system; de retlige 
forpligtelser og certificeringskravene bør 
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laveste risikokategori bør der ikke 
pålægges supplerende retlige forpligtelser; 
algoritmiske systemer, der kan skade en 
person, påvirke en persons adgang til 
ressourcer eller berøre den pågældendes 
deltagelse i samfundet, kan ikke anses for 
at være i den laveste risikokategori; denne 
risikobaserede tilgang bør følge klare og 
gennemsigtige regler;

gradvist øges i takt med det identificerede 
risikoniveau; i den laveste risikokategori 
bør der ikke pålægges supplerende retlige 
forpligtelser, og certificering- eller 
mærkningsordninger bør være frivillige; 
algoritmiske systemer, der kan skade en 
person eller potentielt krænke en persons 
rettigheder, påvirke en persons adgang til 
ressourcer eller berøre den pågældendes 
deltagelse i samfundet, kan ikke anses for 
at være i den laveste risikokategori; denne 
risikobaserede tilgang bør følge klare og 
gennemsigtige regler, sikre tilstrækkelig 
retssikkerhed og samtidig være 
fremtidssikret;

Or. en

Ændringsforslag 22
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at enhver fremtidig 
regulering bør følge en differentieret 
risikobaseret tilgang, der tager 
udgangspunkt i den potentielle 
skadevirkning for den enkelte person samt 
for samfundet som helhed, under 
hensyntagen til den konkrete anvendelse af 
det algoritmiske system; de retlige 
forpligtelser bør gradvist øges i takt med 
det identificerede risikoniveau; i den 
laveste risikokategori bør der ikke 
pålægges supplerende retlige forpligtelser; 
algoritmiske systemer, der kan skade en 
person, påvirke en persons adgang til 
ressourcer eller berøre den pågældendes 
deltagelse i samfundet, kan ikke anses for 
at være i den laveste risikokategori; denne 
risikobaserede tilgang bør følge klare og 

3. understreger, at enhver fremtidig 
regulering bør følge en differentieret 
risikobaseret tilgang, der tager 
udgangspunkt i den potentielle 
skadevirkning for den enkelte person samt 
for samfundet som helhed, under 
hensyntagen til den konkrete anvendelse af 
det algoritmiske system; de retlige 
forpligtelser bør gradvist øges i takt med 
det identificerede risikoniveau; i den 
laveste risikokategori bør der ikke 
pålægges supplerende retlige forpligtelser, 
mens applikationer i den højeste 
risikokategori bør betragtes som ulovlige; 
algoritmiske systemer, der kan skade en 
person, påvirke en persons adgang til 
ressourcer eller berøre den pågældendes 
deltagelse i samfundet, kan ikke anses for 
at være i den laveste risikokategori; denne 
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gennemsigtige regler; risikobaserede tilgang bør følge klare og 
gennemsigtige regler; risikovurderingen af 
et specifikt system bør evalueres løbende;

Or. en

Ændringsforslag 23
Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at enhver fremtidig 
regulering bør følge en differentieret 
risikobaseret tilgang, der tager 
udgangspunkt i den potentielle 
skadevirkning for den enkelte person samt 
for samfundet som helhed, under 
hensyntagen til den konkrete anvendelse af 
det algoritmiske system; de retlige 
forpligtelser bør gradvist øges i takt med 
det identificerede risikoniveau; i den 
laveste risikokategori bør der ikke 
pålægges supplerende retlige forpligtelser; 
algoritmiske systemer, der kan skade en 
person, påvirke en persons adgang til 
ressourcer eller berøre den pågældendes 
deltagelse i samfundet, kan ikke anses for 
at være i den laveste risikokategori; denne 
risikobaserede tilgang bør følge klare og 
gennemsigtige regler;

3. understreger, at enhver potentiel 
fremtidig regulering bør fremme udvikling 
og udbredelse af sikre og pålidelige 
algoritmiske systemer og bør følge en 
differentieret risikobaseret tilgang, der 
tager udgangspunkt i den potentielle 
skadevirkning for den enkelte person samt 
for samfundet som helhed, under 
hensyntagen til den konkrete anvendelse af 
det algoritmiske system; de retlige 
forpligtelser bør gradvist øges i takt med 
det identificerede grundlæggende, 
væsentlige eller høje risikoniveau; i den 
laveste risikokategori bør der ikke 
pålægges supplerende retlige forpligtelser; 
algoritmiske systemer, der kan skade en 
person, påvirke en persons adgang til 
ressourcer eller berøre den pågældendes 
deltagelse i samfundet, kan ikke anses for 
at være i den laveste risikokategori; denne 
risikobaserede tilgang bør følge klare og 
gennemsigtige regler;

Or. en
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Ændringsforslag 24
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at enhver fremtidig 
regulering bør følge en differentieret 
risikobaseret tilgang, der tager 
udgangspunkt i den potentielle 
skadevirkning for den enkelte person samt 
for samfundet som helhed, under 
hensyntagen til den konkrete anvendelse af 
det algoritmiske system; de retlige 
forpligtelser bør gradvist øges i takt med 
det identificerede risikoniveau; i den 
laveste risikokategori bør der ikke 
pålægges supplerende retlige forpligtelser; 
algoritmiske systemer, der kan skade en 
person, påvirke en persons adgang til 
ressourcer eller berøre den pågældendes 
deltagelse i samfundet, kan ikke anses for 
at være i den laveste risikokategori; denne 
risikobaserede tilgang bør følge klare og 
gennemsigtige regler;

3. understreger, at enhver fremtidig 
regulering bør følge en differentieret 
risikobaseret tilgang, der tager 
udgangspunkt i den potentielle 
skadevirkning for den enkelte person samt 
for samfundet som helhed, under 
hensyntagen til den konkrete anvendelse af 
det algoritmiske system; de retlige 
forpligtelser bør kun øges i 
overensstemmelse med det dokumenterede 
risikoniveau; i den laveste risikokategori 
bør der ikke pålægges supplerende retlige 
forpligtelser; algoritmiske systemer, der 
kan skade en person, påvirke en persons 
adgang til ressourcer eller berøre den 
pågældendes deltagelse i samfundet, kan 
ikke anses for at være i den laveste 
risikokategori; denne risikobaserede 
tilgang bør følge klare og gennemsigtige 
regler;

Or. en

Ændringsforslag 25
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at enhver fremtidig 
regulering bør følge en differentieret 
risikobaseret tilgang, der tager 
udgangspunkt i den potentielle 
skadevirkning for den enkelte person samt 
for samfundet som helhed, under 
hensyntagen til den konkrete anvendelse af 
det algoritmiske system; de retlige 

3. understreger, at enhver fremtidig 
regulering bør følge en differentieret 
risikobaseret tilgang, der tager 
udgangspunkt i den potentielle 
skadevirkning for den enkelte person samt 
for hele samfundet, under hensyntagen til 
den konkrete anvendelse af det 
algoritmiske system; de retlige forpligtelser 
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forpligtelser bør gradvist øges i takt med 
det identificerede risikoniveau; i den 
laveste risikokategori bør der ikke 
pålægges supplerende retlige forpligtelser; 
algoritmiske systemer, der kan skade en 
person, påvirke en persons adgang til 
ressourcer eller berøre den pågældendes 
deltagelse i samfundet, kan ikke anses for 
at være i den laveste risikokategori; denne 
risikobaserede tilgang bør følge klare og 
gennemsigtige regler;

bør gradvist øges i takt med det 
identificerede risikoniveau; i den laveste 
risikokategori bør der ikke pålægges 
supplerende retlige forpligtelser; 
algoritmiske systemer, der kan skade en 
person, påvirke en persons adgang til 
ressourcer eller berøre den pågældendes 
deltagelse i samfundet, kan ikke anses for 
at være i den laveste risikokategori; denne 
risikobaserede tilgang bør følge klare og 
gennemsigtige regler;

Or. en

Ændringsforslag 26
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at enhver fremtidig 
regulering bør følge en differentieret 
risikobaseret tilgang, der tager 
udgangspunkt i den potentielle 
skadevirkning for den enkelte person samt 
for samfundet som helhed, under 
hensyntagen til den konkrete anvendelse af 
det algoritmiske system; de retlige 
forpligtelser bør gradvist øges i takt med 
det identificerede risikoniveau; i den 
laveste risikokategori bør der ikke 
pålægges supplerende retlige forpligtelser; 
algoritmiske systemer, der kan skade en 
person, påvirke en persons adgang til 
ressourcer eller berøre den pågældendes 
deltagelse i samfundet, kan ikke anses for 
at være i den laveste risikokategori; denne 
risikobaserede tilgang bør følge klare og 
gennemsigtige regler;

3. understreger, at enhver fremtidig 
regulering bør følge en differentieret 
risikobaseret tilgang, der tager 
udgangspunkt i den potentielle 
skadevirkning for den enkelte person samt 
for samfundet som helhed, under 
hensyntagen til den konkrete anvendelse af 
det algoritmiske system; de retlige 
forpligtelser bør gradvist øges i takt med 
det identificerede risikoniveau; i den 
laveste risikokategori bør der være 
mærkningspligt; algoritmiske systemer, 
der kan skade en person, påvirke en 
persons adgang til ressourcer eller berøre 
den pågældendes deltagelse i samfundet, 
kan ikke anses for at være i den laveste 
risikokategori; denne risikobaserede 
tilgang bør følge klare og gennemsigtige 
regler;

Or. en
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Ændringsforslag 27
Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. mener, at Kommissionen, inden 
den fremlægger eventuelle nye forslag til 
retsakter, bør undersøge anvendelsen af 
den allerede gældende lovgivning og 
håndhævelsen heraf samt 
selvreguleringsforanstaltninger; 
understreger, at ethvert forslag til retsakt 
om algoritmiske systemer ikke må 
begrænse udviklingen af højteknologiske 
"enhjørninger", opstartsvirksomheder og 
små og mellemstore virksomheder i 
Europa eller forhindre virksomheder i at 
indføre og implementere AI-løsninger 
eller andre løsninger, og at sådanne 
forslag bør tage højde for situationen 
efter covid-19-krisen; gentager, at det 
primære mål bør være at udnytte de 
algoritmiske systemers potentiale i hele 
EU og øge de europæiske virksomheders 
konkurrencedygtighed på globalt niveau;

Or. en

Ændringsforslag 28
Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger, at 
rammebestemmelser om etiske aspekter 
bør omfatte bestemmelser, der fungerer 
som referenceramme for ingeniører, 
udviklere, virksomheder og andre aktører, 
med det endelig mål at fremme ansvarlig 
og etisk udbredelse, salg og anvendelse af 
kunstig intelligens, robotteknologi og 
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relaterede teknologier samt for udvikling 
af tekniske standarder og 
certificeringsprocedurer i EU;

Or. en

Ændringsforslag 29
Clara Ponsatí Obiols

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. mener, at rammebestemmelserne 
bør forbyde medlemsstaternes udbredelse 
eller anvendelse af 
fjerngenkendelsesteknologier, såsom 
biometrisk genkendelse, der automatisk 
identificerer enkeltpersoner, selv med det 
formål at reagere på en national 
nødsituation;

Or. en

Ændringsforslag 30
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. mener, at de etiske principper bør 
danne grundlag for et harmoniseret 
europæisk risikoklassificeringssystem og 
dertil knyttede retlige forpligtelser;

Or. en

Ændringsforslag 31
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Adriana 
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Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at det er vigtigt at 
have en etisk og lovgivningsmæssig 
ramme, der navnlig omfatter bestemmelser 
om kvaliteten af de datasæt, der anvendes i 
algoritmiske systemer, særlig hvad angår 
de anvendte uddannelsesdatas 
repræsentative karakter, om forholdsregler 
mod systematiske fejl i datasæt samt om 
selve algoritmerne og data- og 
aggregeringsstandarder;

4. understreger, at det er vigtigt at 
have en etisk og lovgivningsmæssig 
ramme, der navnlig omfatter bestemmelser 
om kvaliteten af de datasæt, der anvendes i 
algoritmiske systemer, set i forhold til 
brugsformålet, særlig hvad angår de 
anvendte uddannelsesdatas repræsentative 
karakter, om forholdsregler mod 
systematiske fejl i datasæt samt om selve 
algoritmerne og data- og 
aggregeringsstandarder; understreger, at 
de pågældende datasæt bør kunne 
revideres og stilles til rådighed for de 
kompetente myndigheder på anmodning 
for at sikre deres overensstemmelse med 
de tidligere nævnte principper;

Or. en

Ændringsforslag 32
Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at det er vigtigt at 
have en etisk og lovgivningsmæssig 
ramme, der navnlig omfatter bestemmelser 
om kvaliteten af de datasæt, der anvendes i 
algoritmiske systemer, særlig hvad angår 
de anvendte uddannelsesdatas 
repræsentative karakter, om forholdsregler 
mod systematiske fejl i datasæt samt om 
selve algoritmerne og data- og 
aggregeringsstandarder;

4. bemærker, at tilgængeligheden og 
kvaliteten af data er afgørende for at 
tackle de risici, der er forbundet med 
anvendelsen af algoritmiske systemer; 
understreger, at det er vigtigt at have en 
etisk og lovgivningsmæssig ramme, der 
navnlig omfatter bestemmelser om 
kvaliteten af de datasæt, der anvendes i 
algoritmiske systemer, særlig hvad angår 
de anvendte uddannelsesdatas 
repræsentative karakter, om forholdsregler 
mod systematiske fejl i datasæt samt om 
selve algoritmerne og data- og 
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aggregeringsstandarder;

Or. en

Ændringsforslag 33
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at det er vigtigt at 
have en etisk og lovgivningsmæssig 
ramme, der navnlig omfatter bestemmelser 
om kvaliteten af de datasæt, der anvendes i 
algoritmiske systemer, særlig hvad angår 
de anvendte uddannelsesdatas 
repræsentative karakter, om forholdsregler 
mod systematiske fejl i datasæt samt om 
selve algoritmerne og data- og 
aggregeringsstandarder;

4. understreger, at det er vigtigt at 
frigive store mængder data af høj kvalitet 
for at træne AI-systemer; understreger, at 
en etisk og lovgivningsmæssig ramme bør 
omfatte bestemmelser om kvaliteten af de 
datasæt, der anvendes i algoritmiske 
systemer, f.eks. hvad angår de anvendte 
uddannelsesdatas repræsentative karakter, 
om forholdsregler mod systematiske fejl i 
datasæt samt om selve algoritmerne og 
data- og aggregeringsstandarder;

Or. en

Ændringsforslag 34
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at det er vigtigt at 
have en etisk og lovgivningsmæssig 
ramme, der navnlig omfatter bestemmelser 
om kvaliteten af de datasæt, der anvendes i 
algoritmiske systemer, særlig hvad angår 
de anvendte uddannelsesdatas 
repræsentative karakter, om forholdsregler 
mod systematiske fejl i datasæt samt om 
selve algoritmerne og data- og 
aggregeringsstandarder;

4. understreger, at det er vigtigt at 
have en ramme om etiske aspekter, der 
navnlig omfatter bestemmelser om 
kvaliteten af de datasæt, der anvendes i 
algoritmiske systemer, særlig hvad angår 
de anvendte uddannelsesdatas 
repræsentative karakter, om forholdsregler 
mod systematiske fejl i datasæt samt om 
data- og aggregeringsstandarder;
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Or. en

Ændringsforslag 35
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, 
Pascal Arimont

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at det er vigtigt at 
have en etisk og lovgivningsmæssig 
ramme, der navnlig omfatter bestemmelser 
om kvaliteten af de datasæt, der anvendes i 
algoritmiske systemer, særlig hvad angår 
de anvendte uddannelsesdatas 
repræsentative karakter, om 
forholdsregler mod systematiske fejl i 
datasæt samt om selve algoritmerne og 
data- og aggregeringsstandarder;

4. understreger, at det er vigtigt at 
have en etisk og lovgivningsmæssig 
ramme, der navnlig omfatter bestemmelser 
om kvaliteten af de datasæt, der anvendes i 
algoritmiske systemer, særlig hvad angår 
datasæt af høj kvalitet og, om muligt, uden 
systematiske fejl for at forbedre de 
algoritmiske systemers resultater og øge 
forbrugernes tillid og accept;

Or. en

Ændringsforslag 36
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. understreger, at brugersikkerhed, 
datasikkerhed, beskyttelse af 
personoplysninger og etiske overvejelser 
sammen vil være afgørende for 
offentlighedens accept af automatiserede 
systemer og dermed deres 
markedsdækning; understreger, at 
offentlige myndigheder og private 
interessenter vil skulle give troværdige 
svar på alle disse spørgsmål og 
dokumentere de miljømæssige, 
økonomiske, sociale og 
sikkerhedsmæssige fordele ved kunstig 



AM\1205570DA.docx 23/78 PE652.393v01-00

DA

intelligens for at opnå offentlighedens 
tillid;

Or. en

Ændringsforslag 37
Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. påpeger at rammebestemmelser 
om etiske aspekter af kunstig intelligens, 
robotteknologi og relaterede teknologier 
især bør fastsætte juridisk bindende 
foranstaltninger og standarder for at 
forhindre praksisser fra involverede 
offentlige og private aktørers side, der 
risikerer at undergrave grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, for at 
sikre det højest mulige 
forbrugerbeskyttelsesniveau og udvikling 
af troværdige, etiske og teknisk robuste 
applikationer i det indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. understreger, at det er vigtigt, at 
europæernes personoplysninger 
fortrinsvis behandles i Europa;

Or. fr

Ændringsforslag 39
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
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Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. bemærker, at datasikkerhed og 
privatlivets fred hænger sammen med 
etiske overvejelser om definitionen af de 
data, der skal indsamles, samt ejerskabet 
herover, udvekslingen og opbevaringen 
heraf og formålet hermed; bemærker 
desuden, at etik vil spille en afgørende 
rolle i fastsættelsen af de 
lovgivningsmæssige rammer, der skal 
regulere brugen og forvaltningen af 
sådanne data;

Or. en

Ændringsforslag 40
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 4 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4c. gør på ny opmærksom på EU-
principperne om den enkeltes ejerskab 
over sine egne personoplysninger og 
udtrykkeligt og informeret samtykke, som 
skal gives inden brug af 
personoplysninger, som fastsat i GDPR; 
påpeger, at samtykke indebærer, at 
personen forstår, til hvilket formål den 
pågældendes data vil blive anvendt, og at 
enheder, der bruger personoplysninger i 
algoritmer, er ansvarlige for at sikre, at 
det er tilfældet;

Or. en

Ændringsforslag 41
Dita Charanzová
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Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at forbrugerne bør 
informeres ordentligt på en rettidig, 
upartisk, letlæselig, standardiseret og 
tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens, hvordan de fungerer 
og ud fra hvilke principper, ud fra hvilken 
tankegang og med hvilke mulige 
resultater, samt om, hvordan man kan få 
fat i en person med beslutningsbeføjelser, 
og hvordan systemets afgørelser kan 
kontrolleres, bestrides på meningsfuld vis 
og korrigeres;

5. mener, at forbrugerne bør have ret 
til at blive informeret på en forståelig og 
tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens, hvordan de fungerer 
og ud fra hvilken tankegang, samt om, 
hvordan man kan få fat i en person med 
beslutningsbeføjelser, og hvordan 
systemets afgørelser kan kontrolleres, 
bestrides på meningsfuld vis og korrigeres; 
mener, at forbrugere også bør beskyttes 
med retten til at slukke eller begrænse et 
AI-system ved hjælp af personlig 
tilpasning, når det er muligt;

Or. en

Ændringsforslag 42
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at forbrugerne bør 
informeres ordentligt på en rettidig, 
upartisk, letlæselig, standardiseret og 
tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens, hvordan de fungerer 
og ud fra hvilke principper, ud fra hvilken 
tankegang og med hvilke mulige 
resultater, samt om, hvordan man kan få 
fat i en person med beslutningsbeføjelser, 
og hvordan systemets afgørelser kan 
kontrolleres, bestrides på meningsfuld vis 
og korrigeres;

5. mener, at forbrugerne bør 
informeres ordentligt på en rettidig, 
upartisk, letlæselig, standardiseret og 
tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens og tankegang samt om, 
hvordan man kan få fat i en person med 
beslutningsbeføjelser, og hvordan 
systemets afgørelser kan kontrolleres, 
bestrides og korrigeres;

Or. en

Ændringsforslag 43
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
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Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Svenja Hahn

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at forbrugerne bør 
informeres ordentligt på en rettidig, 
upartisk, letlæselig, standardiseret og 
tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens, hvordan de fungerer 
og ud fra hvilke principper, ud fra hvilken 
tankegang og med hvilke mulige resultater, 
samt om, hvordan man kan få fat i en 
person med beslutningsbeføjelser, og 
hvordan systemets afgørelser kan 
kontrolleres, bestrides på meningsfuld vis 
og korrigeres;

5. understreger, at forbrugernes tillid 
er afgørende for udviklingen og 
implementeringen af kunstig intelligens, 
robotteknologi og relaterede teknologier, 
som kan være forbundet med iboende 
risici, når de er baseret på 
uigennemskuelige algoritmer og datasæt 
med systematiske fejl; mener, at 
forbrugerne bør informeres ordentligt på en 
rettidig, nøjagtig, letlæselig, standardiseret 
og tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens, hvordan de fungerer 
og ud fra hvilke principper, ud fra hvilken 
tankegang og med hvilke mulige resultater, 
samt om, hvordan man kan få fat i en 
person med beslutningsbeføjelser, og 
hvordan systemets afgørelser kan 
kontrolleres, bestrides på meningsfuld vis 
og korrigeres;

Or. en

Ændringsforslag 44
Arba Kokalari

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at forbrugerne bør 
informeres ordentligt på en rettidig, 
upartisk, letlæselig, standardiseret og 
tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens, hvordan de fungerer 
og ud fra hvilke principper, ud fra hvilken 
tankegang og med hvilke mulige resultater, 
samt om, hvordan man kan få fat i en 
person med beslutningsbeføjelser, og 

5. mener, at forbrugerne bør 
informeres ordentligt på en rettidig, 
upartisk, letlæselig, standardiseret og 
tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens, hvordan de fungerer 
og ud fra hvilke principper, ud fra hvilken 
tankegang og med hvilke mulige resultater, 
samt om, hvordan man kan få fat i en 
person med beslutningsbeføjelser, og 
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hvordan systemets afgørelser kan 
kontrolleres, bestrides på meningsfuld vis 
og korrigeres;

hvordan systemets afgørelser kan 
kontrolleres, bestrides på meningsfuld vis 
og korrigeres; fremhæver betydningen af 
proportionalitet i udviklingen af 
rammebestemmelser om gennemsigtighed 
for at undgå at pålægge SMV'er i 
lavrisikosektorer unødige byrder og 
beskytte intellektuelle 
ejendomsrettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 45
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at forbrugerne bør 
informeres ordentligt på en rettidig, 
upartisk, letlæselig, standardiseret og 
tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens, hvordan de fungerer 
og ud fra hvilke principper, ud fra hvilken 
tankegang og med hvilke mulige resultater, 
samt om, hvordan man kan få fat i en 
person med beslutningsbeføjelser, og 
hvordan systemets afgørelser kan 
kontrolleres, bestrides på meningsfuld vis 
og korrigeres;

5. mener, at forbrugerne bør 
informeres ordentligt på en rettidig, 
upartisk, letlæselig, standardiseret og 
tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens, hvordan de fungerer 
og ud fra hvilke principper, ud fra hvilken 
tankegang og med hvilke tilsigtede og med 
rimelighed forventelige utilsigtede 
resultater, samt om, hvordan man kan få fat 
i en person med beslutningsbeføjelser, og 
hvordan systemets afgørelser kan 
kontrolleres, bestrides på meningsfuld vis 
og korrigeres; mener dog, at 
forretningshemmeligheder og andre 
konkurrencefordele skal beskyttes i 
forbindelse med denne information;

Or. en

Ændringsforslag 46
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei
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Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at forbrugerne bør 
informeres ordentligt på en rettidig, 
upartisk, letlæselig, standardiseret og 
tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens, hvordan de fungerer 
og ud fra hvilke principper, ud fra hvilken 
tankegang og med hvilke mulige resultater, 
samt om, hvordan man kan få fat i en 
person med beslutningsbeføjelser, og 
hvordan systemets afgørelser kan 
kontrolleres, bestrides på meningsfuld vis 
og korrigeres;

5. mener, at forbrugerne bør 
informeres ordentligt på en rettidig, 
upartisk, letlæselig, standardiseret og 
tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens, hvordan de fungerer 
og ud fra hvilke principper, ud fra hvilken 
tankegang og med hvilke mulige resultater, 
samt om, hvordan man kan få fat i en 
person med beslutningsbeføjelser, og 
hvordan systemets afgørelser kan 
kontrolleres, bestrides på meningsfuld vis 
og korrigeres; minder om, at mennesker 
altid skal kunne ændre automatiserede 
beslutninger, som er endelige og 
permanente;

Or. en

Ændringsforslag 47
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at forbrugerne bør 
informeres ordentligt på en rettidig, 
upartisk, letlæselig, standardiseret og 
tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens, hvordan de fungerer 
og ud fra hvilke principper, ud fra hvilken 
tankegang og med hvilke mulige resultater, 
samt om, hvordan man kan få fat i en 
person med beslutningsbeføjelser, og 
hvordan systemets afgørelser kan 
kontrolleres, bestrides på meningsfuld vis 
og korrigeres;

5. mener, at forbrugerne bør 
informeres ordentligt på en rettidig, 
upartisk, letlæselig, standardiseret og 
tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens, formål eller mål, 
hvordan de fungerer og ud fra hvilke 
principper, ud fra hvilken tankegang og 
med hvilke mulige resultater og 
konsekvenser for forbrugerne, samt om, 
hvordan man kan få fat i en person med 
beslutningsbeføjelser, og hvordan 
systemets afgørelser kan kontrolleres, 
bestrides på meningsfuld vis og korrigeres;

Or. en
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Ændringsforslag 48
Kateřina Konečná

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at forbrugerne bør 
informeres ordentligt på en rettidig, 
upartisk, letlæselig, standardiseret og 
tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens, hvordan de fungerer 
og ud fra hvilke principper, ud fra hvilken 
tankegang og med hvilke mulige resultater, 
samt om, hvordan man kan få fat i en 
person med beslutningsbeføjelser, og 
hvordan systemets afgørelser kan 
kontrolleres, bestrides på meningsfuld vis 
og korrigeres;

5. mener, at forbrugerne bør 
informeres ordentligt, og på anmodning i 
offlineformat, på en rettidig, upartisk, 
letlæselig, standardiseret og tilgængelig 
måde om algoritmiske systemers eksistens, 
hvordan de fungerer og ud fra hvilke 
principper, ud fra hvilken tankegang og 
med hvilke mulige resultater, samt om, 
hvordan man kan få fat i en person med 
beslutningsbeføjelser, og hvordan 
systemets afgørelser kan kontrolleres, 
bestrides på meningsfuld vis og korrigeres;

Or. en

Ændringsforslag 49
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at forbrugerne bør 
informeres ordentligt på en rettidig, 
upartisk, letlæselig, standardiseret og 
tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens, hvordan de fungerer 
og ud fra hvilke principper, ud fra hvilken 
tankegang og med hvilke mulige 
resultater, samt om, hvordan man kan få 
fat i en person med beslutningsbeføjelser, 
og hvordan systemets afgørelser kan 
kontrolleres, bestrides på meningsfuld vis 
og korrigeres;

5. mener, at forbrugerne bør 
informeres ordentligt på en rettidig, 
upartisk, letlæselig, standardiseret og 
tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens samt om, hvordan man 
kan få fat i en person med 
beslutningsbeføjelser, og hvordan 
systemets afgørelser kan kontrolleres, 
bestrides på meningsfuld vis og korrigeres;

Or. en
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Ændringsforslag 50
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at forbrugerne bør 
informeres ordentligt på en rettidig, 
upartisk, letlæselig, standardiseret og 
tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens, hvordan de fungerer 
og ud fra hvilke principper, ud fra hvilken 
tankegang og med hvilke mulige resultater, 
samt om, hvordan man kan få fat i en 
person med beslutningsbeføjelser, og 
hvordan systemets afgørelser kan 
kontrolleres, bestrides på meningsfuld vis 
og korrigeres;

5. mener, at forbrugerne bør 
informeres ordentligt på en rettidig, 
nøjagtig, letlæselig, standardiseret og 
tilgængelig måde om algoritmiske 
systemers eksistens, hvordan de fungerer 
og ud fra hvilke principper, ud fra hvilken 
tankegang og med hvilke mulige resultater, 
samt om, hvordan man kan få fat i en 
person med beslutningsbeføjelser, og 
hvordan systemets afgørelser kan 
kontrolleres, bestrides på meningsfuld vis 
og korrigeres;

Or. en

Ændringsforslag 51
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, at det er nødvendigt 
effektivt at tackle de udfordringer, som 
algoritmiske systemer giver anledning til, 
og sikre, at forbrugerne får indflydelse og 
beskyttes behørigt; understreger, at det er 
nødvendigt at se ud over de traditionelle 
principper om information og 
offentliggørelse, som ligger til grund for 
forbrugerlovgivningen, da der vil være 
brug for stærkere forbrugerrettigheder og 
klare grænser for udviklingen og brugen 
af algoritmiske systemer for at sikre, at 
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teknologien bidrager til at forbedre 
forbrugernes liv og udvikler sig på en 
måde, der respekterer de grundlæggende 
rettigheder og forbrugerrettighederne 
samt EU's værdier;

Or. en

Ændringsforslag 52
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, at det er nødvendigt 
at være særlig opmærksom på situationer, 
der involverer flere sårbare grupper, 
såsom børn, personer med handicap, 
ældre og andre, der historisk set har været 
dårligt stillede, eller som risikerer 
udstødelse, og på situationer, der er 
kendetegnet ved skævhed i magtbalancen 
eller informationsbalancen, såsom 
mellem arbejdsgivere og arbejdstagere 
eller mellem virksomheder og forbrugere;

Or. en

Ændringsforslag 53
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. mener, at det i høj grad er 
nødvendigt med en værdiorienteret 
tilgang til design for at sikre udbredt 
social accept af kunstig intelligens hos 
forbrugerne; mener, at de etiske værdier 
retfærdighed, nøjagtighed, fortrolighed og 
gennemsigtighed bør ligge til grund for 
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kunstig intelligens, hvilket i denne 
sammenhæng betyder, at systemets 
handlinger ikke må generere urimeligt 
partiske resultater;

Or. en

Ændringsforslag 54
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. mener, at EU-rammebestemmelser 
om et risikoklassificeringssystem og dertil 
knyttede retlige forpligtelser er 
nødvendige for at sikre ensartet 
beskyttelse af de europæiske forbrugere;

Or. en

Ændringsforslag 55
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. mener, at forklarlighed er 
afgørende for at opbygge og bevare 
brugernes tillid til AI-systemer; mener, at 
det kræver, at processerne er 
gennemsigtige, at der kommunikeres 
åbent om AI-systemernes kapacitet og 
formål, og at beslutningerne kan 
forklares for dem, der er direkte og 
indirekte berørt heraf; mener, at "black-
box"-algoritmer, der ikke giver sådanne 
oplysninger, skal dokumentere, at 
systemet som helhed respekterer de 
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grundlæggende rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 56
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. minder om, at det er vigtigt at sikre, 
at forbrugerne har adgang til effektive 
retsmidler, og opfordrer medlemsstaterne 
til at sikre, at tilgængelige, økonomisk 
overkommelige, uafhængige og effektive 
procedurer er til rådighed for at sikre en 
upartisk gennemgang af alle påstande om 
krænkelser af forbrugernes rettigheder 
gennem brug af algoritmiske systemer, 
hvad enten de kan tilskrives aktører i den 
offentlige eller den private sektor;

6. minder om, at det er vigtigt at sikre, 
at forbrugerne har adgang til effektive 
retsmidler, og opfordrer medlemsstaterne 
til at sikre, at tilgængelige, økonomisk 
overkommelige, uafhængige og effektive 
procedurer er til rådighed for at sikre en 
upartisk gennemgang af alle påstande om 
krænkelser af forbrugernes rettigheder 
gennem brug af algoritmiske systemer, 
hvad enten de kan tilskrives aktører i den 
offentlige eller den private sektor; 
opfordrer indtrængende til, at 
tvistbilæggelsesordninger og kollektive 
retsmidler stilles til rådighed både offline 
og online for forbrugere, grupper og 
juridiske personer, som ønsker at bestride 
indførelsen eller den fortsatte brug af et 
system, der potentielt krænker 
forbrugerrettighederne, eller bringe en 
krænkelse af rettigheder til ophør;

Or. en

Ændringsforslag 57
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 6
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. minder om, at det er vigtigt at sikre, 
at forbrugerne har adgang til effektive 
retsmidler, og opfordrer medlemsstaterne 
til at sikre, at tilgængelige, økonomisk 
overkommelige, uafhængige og effektive 
procedurer er til rådighed for at sikre en 
upartisk gennemgang af alle påstande om 
krænkelser af forbrugernes rettigheder 
gennem brug af algoritmiske systemer, 
hvad enten de kan tilskrives aktører i den 
offentlige eller den private sektor;

6. minder om, at det er vigtigt at sikre, 
at forbrugerne har adgang til effektive 
retsmidler, og opfordrer medlemsstaterne 
til at sikre, at tilgængelige, økonomisk 
overkommelige, uafhængige og effektive 
procedurer er til rådighed for at sikre en 
upartisk gennemgang af alle påstande om 
krænkelser af forbrugernes rettigheder 
gennem brug af algoritmiske systemer, 
hvad enten de kan tilskrives aktører i den 
offentlige eller den private sektor; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne 
til at sikre, at forbrugerorganisationer har 
tilstrækkelige midler til at bistå forbrugere 
i forbindelse med udøvelsen af deres ret til 
retsmidler;

Or. en

Ændringsforslag 58
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. minder om, at det er vigtigt at sikre, 
at forbrugerne har adgang til effektive 
retsmidler, og opfordrer medlemsstaterne 
til at sikre, at tilgængelige, økonomisk 
overkommelige, uafhængige og effektive 
procedurer er til rådighed for at sikre en 
upartisk gennemgang af alle påstande om 
krænkelser af forbrugernes rettigheder 
gennem brug af algoritmiske systemer, 
hvad enten de kan tilskrives aktører i den 
offentlige eller den private sektor;

6. minder om, at det er vigtigt at sikre, 
at forbrugerne har adgang til effektive 
retsmidler, og opfordrer medlemsstaterne 
og de nationale 
markedsovervågningsmyndigheder til at 
sikre, at tilgængelige, økonomisk 
overkommelige, uafhængige og effektive 
procedurer og prøvelsesmekanismer er til 
rådighed for at sikre en upartisk 
menneskelig gennemgang af alle påstande 
om krænkelser af forbrugernes rettigheder 
gennem brug af algoritmiske systemer, 
hvad enten de kan tilskrives aktører i den 
offentlige eller den private sektor;

Or. en
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Ændringsforslag 59
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. understreger, at hvis offentlige 
midler bidrager til udvikling eller 
gennemførelse af et algoritmisk system, 
bør koden, de genererede data –for så vidt 
som det ikke drejer sig om 
personoplysninger – og den afprøvede 
model automatisk være offentligt 
tilgængelige for at muliggøre 
gennemsigtighed og genbrug, blandt 
andre mål, for at optimere 
gennemførelsen af det indre marked og 
for at undgå markedsfragmentering;

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 60
Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. understreger, at hvis offentlige 
midler bidrager til udvikling eller 
gennemførelse af et algoritmisk system, 
bør koden, de genererede data –for så vidt 
som det ikke drejer sig om 
personoplysninger – og den afprøvede 
model automatisk være offentligt 
tilgængelige for at muliggøre 
gennemsigtighed og genbrug, blandt 
andre mål, for at optimere 
gennemførelsen af det indre marked og 
for at undgå markedsfragmentering;

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 61
Arba Kokalari

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. understreger, at hvis offentlige 
midler bidrager til udvikling eller 
gennemførelse af et algoritmisk system, 
bør koden, de genererede data –for så vidt 
som det ikke drejer sig om 
personoplysninger – og den afprøvede 
model automatisk være offentligt 
tilgængelige for at muliggøre 
gennemsigtighed og genbrug, blandt 
andre mål, for at optimere 
gennemførelsen af det indre marked og 
for at undgå markedsfragmentering;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 62
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. understreger, at hvis offentlige 
midler bidrager til udvikling eller 
gennemførelse af et algoritmisk system, 
bør koden, de genererede data –for så vidt 
som det ikke drejer sig om 
personoplysninger – og den afprøvede 
model automatisk være offentligt 
tilgængelige for at muliggøre 
gennemsigtighed og genbrug, blandt andre 
mål, for at optimere gennemførelsen af det 
indre marked og for at undgå 
markedsfragmentering;

7. understreger, at hvis offentlige 
midler, sammen med standarder for 
offentlige udbudsprocedurer, bidrager til 
udvikling eller gennemførelse af et 
algoritmisk system, bør koden, de 
genererede data –for så vidt som det ikke 
drejer sig om personoplysninger – og den 
afprøvede model automatisk være 
offentligt tilgængelige for at muliggøre 
gennemsigtighed og genbrug, blandt andre 
mål, for at optimere gennemførelsen af det 
indre marked og for at undgå 
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markedsfragmentering;

Or. en

Ændringsforslag 63
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. understreger, at hvis offentlige 
midler bidrager til udvikling eller 
gennemførelse af et algoritmisk system, 
bør koden, de genererede data –for så vidt 
som det ikke drejer sig om 
personoplysninger – og den afprøvede 
model automatisk være offentligt 
tilgængelige for at muliggøre 
gennemsigtighed og genbrug, blandt andre 
mål, for at optimere gennemførelsen af det 
indre marked og for at undgå 
markedsfragmentering;

7. understreger, at hvis midler fra 
offentlige kilder bidrager væsentligt til 
udvikling eller gennemførelse af et 
algoritmisk system, bør koden, de 
genererede data –for så vidt som det ikke 
drejer sig om personoplysninger – og den 
afprøvede model automatisk være 
offentligt tilgængelige for at muliggøre 
gennemsigtighed og genbrug, blandt andre 
mål, for at optimere gennemførelsen af det 
indre marked og for at undgå 
markedsfragmentering;

Or. en

Ændringsforslag 64
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. understreger, at hvis offentlige 
midler bidrager til udvikling eller 
gennemførelse af et algoritmisk system, 
bør koden, de genererede data –for så vidt 
som det ikke drejer sig om 
personoplysninger – og den afprøvede 
model automatisk være offentligt 
tilgængelige for at muliggøre 
gennemsigtighed og genbrug, blandt andre 

7. understreger, at hvis offentlige 
midler bidrager til udvikling eller 
gennemførelse af et algoritmisk system, 
bør koden, de genererede data –for så vidt 
som det ikke drejer sig om 
personoplysninger – og den afprøvede 
model automatisk være offentligt 
tilgængelige for at sikre gennemsigtighed 
og muliggøre genbrug heraf for at fremme 
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mål, for at optimere gennemførelsen af 
det indre marked og for at undgå 
markedsfragmentering;

innovation; understreger, at det indre 
markeds fulde potentiale dermed kan 
udnyttes uden markedsfragmentering;

Or. en

Ændringsforslag 65
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. understreger, at hvis offentlige 
midler bidrager til udvikling eller 
gennemførelse af et algoritmisk system, 
bør koden, de genererede data –for så vidt 
som det ikke drejer sig om 
personoplysninger – og den afprøvede 
model automatisk være offentligt 
tilgængelige for at muliggøre 
gennemsigtighed og genbrug, blandt andre 
mål, for at optimere gennemførelsen af det 
indre marked og for at undgå 
markedsfragmentering;

7. understreger, at hvis offentlige 
midler bidrager til udvikling eller 
gennemførelse af et algoritmisk system, 
bør koden, de genererede data –for så vidt 
som det ikke drejer sig om 
personoplysninger – og den afprøvede 
model være tilgængelige for at muliggøre 
gennemsigtighed og genbrug, blandt andre 
mål, for at optimere gennemførelsen af det 
indre marked og for at undgå 
markedsfragmentering;

Or. en

Ændringsforslag 66
Dita Charanzová

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. understreger, at hvis offentlige 
midler bidrager til udvikling eller 
gennemførelse af et algoritmisk system, 
bør koden, de genererede data –for så vidt 
som det ikke drejer sig om 
personoplysninger – og den afprøvede 
model automatisk være offentligt 
tilgængelige for at muliggøre 

7. understreger, at hvis offentlige 
midler bidrager til udvikling eller 
gennemførelse af et algoritmisk system, 
bør de genererede data –for så vidt som det 
ikke drejer sig om personoplysninger – og 
den afprøvede model automatisk være 
offentligt tilgængelige for at muliggøre 
gennemsigtighed og genbrug, blandt andre 
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gennemsigtighed og genbrug, blandt andre 
mål, for at optimere gennemførelsen af det 
indre marked og for at undgå 
markedsfragmentering;

mål, for at optimere gennemførelsen af det 
indre marked og for at undgå 
markedsfragmentering;

Or. en

Ændringsforslag 67
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. minder om, at en gennemgang af 
den nuværende EU-lovgivning, herunder 
forbrugerlovgivningen, lovgivningen om 
databeskyttelse, 
produktansvarslovgivningen og 
lovgivningen om produktsikkerhed og 
markedsovervågning, er nødvendig for at 
undersøge, om den kan håndtere den 
stigende anvendelse af kunstig intelligens 
og automatiserede beslutningsprocesser, 
og om den kan sikre et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau;

Or. en

Ændringsforslag 68
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. understreger, at de datasæt og de 
processer, der ligger til grund for AI-
systemers beslutninger, herunder 
dataindsamling og datamærkning samt de 
anvendte algoritmer, bør dokumenteres 
efter de bedst mulige standarder for at 
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sikre sporbarhed og øget 
gennemsigtighed; understreger, at det 
også gælder de beslutninger, der træffes 
af AI-systemet;

Or. en

Ændringsforslag 69
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. understreger, at den stigende brug 
af kunstig intelligens kræver kraftig fokus 
på digital sikkerhed, eftersom de store 
datamængder skaber nye risici for 
cyberangreb; opfordrer Kommissionen til 
at udarbejde klare retningslinjer for 
virksomheder og offentlige myndigheder, 
så de kan træffe de nødvendige 
forholdsregler, når de bruger kunstig 
intelligens;

Or. en

Ændringsforslag 70
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. opfordrer Kommissionen til at 
vedtage bindende regler for virksomheder 
om offentliggørelse af 
gennemsigtighedsrapporter, herunder om 
algoritmiske systemers eksistens, hvordan 
de fungerer, processen, hovedkriterierne, 
logikken bag, de anvendte datasæt og de 
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mulige resultater, og om tiltag til at 
identificere, forebygge og afhjælpe 
forskelsbehandling i algoritmiske 
systemer på en rettidig, upartisk, 
letlæselig og tilgængelig måde;

Or. en

Ændringsforslag 71
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. opfordrer til ensartet 
gennemførelse af 
risikoklassificeringssystemet og de dertil 
knyttede retlige forpligtelser for at sikre 
lige vilkår mellem medlemsstaterne og 
forhindre fragmentering af det indre 
marked:;

Or. en

Ændringsforslag 72
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. understreger, at når offentlige 
europæiske midler bidrager til 
udviklingen eller gennemførelsen af et 
algoritmisk system i et konsortium, der 
omfatter et ikke-europæisk selskab, bør 
koden og de data, der ikke er 
personoplysninger, offentliggøres som 
standard;

Or. fr
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Ændringsforslag 73
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 7 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7b. understreger, at de datasæt, der 
bruges af AI-systemer (både til træning og 
drift), risikerer at lide under utilsigtet 
historisk forudindtagethed, 
ufuldstændighed og uhensigtsmæssige 
forvaltningsmodeller; understreger, at 
videreførelsen af sådanne tilfælde af 
forudindtagethed vil kunne give 
anledning til utilsigtede (in)direkte 
fordomme og forskelsbehandling af visse 
grupper eller personer, hvilket potentielt 
kan forværre fordommene og 
marginaliseringen; bemærker, at der også 
kan opstå skadevirkninger som følge af 
bevidst udnyttelse af forudindtagethed 
(hos forbrugere) eller som følge af illoyal 
konkurrence, såsom ensretning af priser 
ved hjælp af samordning eller et 
uigennemsigtigt marked; understreger, at 
identificerbare og diskriminerende 
tilfælde af forudindtagethed om muligt 
bør fjernes i indsamlingsfasen; bemærker, 
at den måde, hvorpå AI-systemer udvikles 
(f.eks. programmering af algoritmer), 
også risikerer at være forbundet med 
urimelig forudindtagethed; understreger, 
at det kan modvirkes ved at indføre 
tilsynsprocesser til analyse og behandling 
af systemets formål, begrænsninger, krav 
og beslutninger på en klar og 
gennemsigtig måde; bemærker, at der bør 
tilskyndes til ansættelse af medarbejdere 
med forskellige baggrunde;

Or. en
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Ændringsforslag 74
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Udkast til udtalelse
Punkt 7 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7b. understreger, at når offentlige 
ikke-europæiske midler bidrager til 
udviklingen eller gennemførelsen i 
Europa af et algoritmisk system, bør 
koden og de data, der ikke er 
personoplysninger, offentliggøres som 
standard;

Or. fr

Ændringsforslag 75
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, 
Brando Benifei, Andreas Schieder

Udkast til udtalelse
 Punkt 7 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7b. mener, at kunstig intelligens, IoT 
og andre nye teknologier har enormt 
potentiale til at skabe muligheder for, at 
forbrugere kan få adgang til en lang 
række faciliteter inden for mange 
aspekter af deres liv samt bedre varer og 
tjenesteydelser og få gavn af bedre 
markedsovervågning, så længe de 
gældende principper, betingelser 
(herunder gennemsigtighed og mulighed 
for revision) og forskrifter fortsat finder 
anvendelse;

Or. en
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Ændringsforslag 76
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Udkast til udtalelse
Punkt 7 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7b. opfordrer til oprettelse af et EU-
registreringssystem for kunstig 
intelligens, robotteknologi og relaterede 
teknologier som grundlag for ensartet og 
gennemsigtig gennemførelse af 
risikoklassificeringen i EU;

Or. en

Ændringsforslag 77
Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
marginaliserede og sårbare forbrugeres og 
gruppers interesser, og at disse interesser 
bliver tilgodeset i eventuelle fremtidige 
rammebestemmelser; bemærker, at med 
henblik på at analysere virkningerne af 
algoritmiske systemer på forbrugere bør 
adgangen til data udvides til at omfatte 
relevante parter, navnlig uafhængige 
forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse og 
privatlivets fred samtidig skal overholdes 
fuldt ud; minder om, at forbrugerne har 
brug for uddannelse og grundlæggende 
færdigheder, når det drejer sig om at 
håndtere algoritmiske systemer, for at 
beskytte dem mod potentielle risici og en 
underminering af deres rettigheder;

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
alle forbrugeres og gruppers interesser, 
herunder marginaliserede og sårbare 
forbrugere og grupper; minder om, at 
forbrugerne har brug for uddannelse og 
grundlæggende færdigheder, når det drejer 
sig om at håndtere algoritmiske systemer, 
for at beskytte dem mod potentielle risici 
og en underminering af deres rettigheder;
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Or. en

Ændringsforslag 78
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
marginaliserede og sårbare forbrugeres og 
gruppers interesser, og at disse interesser 
bliver tilgodeset i eventuelle fremtidige 
rammebestemmelser; bemærker, at med 
henblik på at analysere virkningerne af 
algoritmiske systemer på forbrugere bør 
adgangen til data udvides til at omfatte 
relevante parter, navnlig uafhængige 
forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse og 
privatlivets fred samtidig skal overholdes 
fuldt ud; minder om, at forbrugerne har 
brug for uddannelse og grundlæggende 
færdigheder, når det drejer sig om at 
håndtere algoritmiske systemer, for at 
beskytte dem mod potentielle risici og en 
underminering af deres rettigheder;

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
marginaliserede og sårbare forbrugeres og 
gruppers interesser, såsom personer med 
handicap, og at disse interesser bliver 
tilgodeset i eventuelle fremtidige 
rammebestemmelser; bemærker, at med 
henblik på at analysere virkningerne af 
algoritmiske systemer på forbrugere bør 
adgangen til data udvides til at omfatte 
relevante parter, navnlig uafhængige 
forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse og 
privatlivets fred samtidig skal overholdes 
fuldt ud; minder om, at forbrugerne har 
brug for uddannelse og grundlæggende 
færdigheder, når det drejer sig om at 
håndtere algoritmiske systemer, for at 
beskytte dem mod potentielle risici og en 
underminering af deres rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 79
Arba Kokalari

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
marginaliserede og sårbare forbrugeres og 

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
marginaliserede og sårbare forbrugeres og 
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gruppers interesser, og at disse interesser 
bliver tilgodeset i eventuelle fremtidige 
rammebestemmelser; bemærker, at med 
henblik på at analysere virkningerne af 
algoritmiske systemer på forbrugere bør 
adgangen til data udvides til at omfatte 
relevante parter, navnlig uafhængige 
forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse og 
privatlivets fred samtidig skal overholdes 
fuldt ud; minder om, at forbrugerne har 
brug for uddannelse og grundlæggende 
færdigheder, når det drejer sig om at 
håndtere algoritmiske systemer, for at 
beskytte dem mod potentielle risici og en 
underminering af deres rettigheder;

gruppers interesser, og at disse interesser 
bliver tilgodeset i eventuelle fremtidige 
rammebestemmelser; bemærker, at med 
henblik på at analysere virkningerne af 
algoritmiske systemer på forbrugere bør 
adgangen til data udvides til at omfatte 
relevante parter, navnlig uafhængige 
forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse, 
intellektuelle ejendomsrettigheder og 
privatlivets fred samtidig skal overholdes 
fuldt ud; minder om, at forbrugerne har 
brug for uddannelse og grundlæggende 
færdigheder, når det drejer sig om at 
håndtere algoritmiske systemer, for at 
beskytte dem mod potentielle risici og en 
underminering af deres rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 80
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
marginaliserede og sårbare forbrugeres og 
gruppers interesser, og at disse interesser 
bliver tilgodeset i eventuelle fremtidige 
rammebestemmelser; bemærker, at med 
henblik på at analysere virkningerne af 
algoritmiske systemer på forbrugere bør 
adgangen til data udvides til at omfatte 
relevante parter, navnlig uafhængige 
forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse og 
privatlivets fred samtidig skal overholdes 
fuldt ud; minder om, at forbrugerne har 
brug for uddannelse og grundlæggende 

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
marginaliserede og sårbare forbrugeres og 
gruppers interesser, og at disse interesser 
bliver tilgodeset i eventuelle fremtidige 
rammebestemmelser; bemærker, at med 
henblik på at analysere virkningerne af 
algoritmiske systemer på forbrugere bør 
adgangen til data udvides til at omfatte 
relevante parter, navnlig uafhængige 
forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, om muligt 
via IPA-grænseflader, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse og 
privatlivets fred samtidig skal overholdes 
fuldt ud; minder om, at forbrugerne har 
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færdigheder, når det drejer sig om at 
håndtere algoritmiske systemer, for at 
beskytte dem mod potentielle risici og en 
underminering af deres rettigheder;

brug for uddannelse og grundlæggende 
færdigheder, når det drejer sig om at 
håndtere algoritmiske systemer, for at 
beskytte dem mod potentielle risici og en 
underminering af deres rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 81
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas 
Schieder

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
marginaliserede og sårbare forbrugeres og 
gruppers interesser, og at disse interesser 
bliver tilgodeset i eventuelle fremtidige 
rammebestemmelser; bemærker, at med 
henblik på at analysere virkningerne af 
algoritmiske systemer på forbrugere bør 
adgangen til data udvides til at omfatte 
relevante parter, navnlig uafhængige 
forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse og 
privatlivets fred samtidig skal overholdes 
fuldt ud; minder om, at forbrugerne har 
brug for uddannelse og grundlæggende 
færdigheder, når det drejer sig om at 
håndtere algoritmiske systemer, for at 
beskytte dem mod potentielle risici og en 
underminering af deres rettigheder;

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
marginaliserede eller sårbare forbrugeres 
og gruppers interesser, og at disse 
interesser bliver tilgodeset i eventuelle 
fremtidige rammebestemmelser; bemærker, 
at med henblik på at analysere 
virkningerne af algoritmiske systemer på 
forbrugere bør adgangen til data udvides til 
at omfatte relevante parter, navnlig 
uafhængige forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse og 
privatlivets fred samtidig skal overholdes 
fuldt ud; minder om, at forbrugerne har 
brug for uddannelse og grundlæggende 
færdigheder, når det drejer sig om at 
håndtere algoritmiske systemer, for at 
beskytte dem mod potentielle risici og en 
underminering af deres rettigheder;

Or. en
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Ændringsforslag 82
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
marginaliserede og sårbare forbrugeres og 
gruppers interesser, og at disse interesser 
bliver tilgodeset i eventuelle fremtidige 
rammebestemmelser; bemærker, at med 
henblik på at analysere virkningerne af 
algoritmiske systemer på forbrugere bør 
adgangen til data udvides til at omfatte 
relevante parter, navnlig uafhængige 
forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse og 
privatlivets fred samtidig skal overholdes 
fuldt ud; minder om, at forbrugerne har 
brug for uddannelse og grundlæggende 
færdigheder, når det drejer sig om at 
håndtere algoritmiske systemer, for at 
beskytte dem mod potentielle risici og en 
underminering af deres rettigheder;

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
marginaliserede og sårbare forbrugeres og 
gruppers interesser, og at disse interesser 
bliver tilgodeset i eventuelle fremtidige 
rammebestemmelser om etiske aspekter; 
bemærker, at med henblik på at analysere 
virkningerne af algoritmiske systemer på 
forbrugere bør adgangen til data udvides til 
at omfatte relevante parter, navnlig 
uafhængige forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse og 
privatlivets fred samtidig skal overholdes 
fuldt ud; minder om, at forbrugerne har 
brug for uddannelse og grundlæggende 
færdigheder, når det drejer sig om at 
håndtere algoritmiske systemer, for at 
beskytte dem mod potentielle risici og en 
underminering af deres rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 83
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
marginaliserede og sårbare forbrugeres og 
gruppers interesser, og at disse interesser 
bliver tilgodeset i eventuelle fremtidige 
rammebestemmelser; bemærker, at med 
henblik på at analysere virkningerne af 
algoritmiske systemer på forbrugere bør 

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
marginaliserede og sårbare forbrugeres og 
gruppers interesser, og at disse interesser 
bliver tilgodeset i eventuelle fremtidige 
rammebestemmelser; bemærker, at med 
henblik på at analysere virkningerne af 
algoritmiske systemer på forbrugere bør 
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adgangen til data udvides til at omfatte 
relevante parter, navnlig uafhængige 
forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse og 
privatlivets fred samtidig skal overholdes 
fuldt ud; minder om, at forbrugerne har 
brug for uddannelse og grundlæggende 
færdigheder, når det drejer sig om at 
håndtere algoritmiske systemer, for at 
beskytte dem mod potentielle risici og en 
underminering af deres rettigheder;

adgangen til data udvides til at omfatte 
relevante parter, navnlig uafhængige 
forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse og 
privatlivets fred samtidig skal overholdes 
fuldt ud; minder om, at forbrugerne har 
brug for oplysning for at kunne håndtere 
algoritmiske systemer på en mere 
informeret måde, for at beskytte dem mod 
potentielle risici og for at beskytte deres 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 84
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
marginaliserede og sårbare forbrugeres og 
gruppers interesser, og at disse interesser 
bliver tilgodeset i eventuelle fremtidige 
rammebestemmelser; bemærker, at med 
henblik på at analysere virkningerne af 
algoritmiske systemer på forbrugere bør 
adgangen til data udvides til at omfatte 
relevante parter, navnlig uafhængige 
forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse og 
privatlivets fred samtidig skal overholdes 
fuldt ud; minder om, at forbrugerne har 
brug for uddannelse og grundlæggende 
færdigheder, når det drejer sig om at 
håndtere algoritmiske systemer, for at 
beskytte dem mod potentielle risici og en 
underminering af deres rettigheder;

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
marginaliserede og sårbare forbrugeres og 
europæiske borgeres interesser, og at disse 
interesser bliver tilgodeset i eventuelle 
fremtidige rammebestemmelser; bemærker, 
at med henblik på at analysere 
virkningerne af algoritmiske systemer på 
forbrugere bør adgangen til data udvides til 
at omfatte relevante parter, navnlig inden 
for universitetsforskning eller 
videnskabelig forskning, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse og 
privatlivets fred samtidig skal overholdes 
fuldt ud; minder om, at forbrugerne har 
brug for uddannelse og grundlæggende 
færdigheder, når det drejer sig om at 
håndtere algoritmiske systemer, for at 
beskytte dem mod potentielle risici og en 
underminering af deres rettigheder;

Or. fr
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Ændringsforslag 85
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Marion Walsmann, Pascal Arimont

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
marginaliserede og sårbare forbrugeres og 
gruppers interesser, og at disse interesser 
bliver tilgodeset i eventuelle fremtidige 
rammebestemmelser; bemærker, at med 
henblik på at analysere virkningerne af 
algoritmiske systemer på forbrugere bør 
adgangen til data udvides til at omfatte 
relevante parter, navnlig uafhængige 
forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse og 
privatlivets fred samtidig skal overholdes 
fuldt ud; minder om, at forbrugerne har 
brug for uddannelse og grundlæggende 
færdigheder, når det drejer sig om at 
håndtere algoritmiske systemer, for at 
beskytte dem mod potentielle risici og en 
underminering af deres rettigheder;

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
sårbare forbrugeres interesser, og at disse 
interesser bliver tilgodeset i eventuelle 
fremtidige rammebestemmelser; bemærker, 
at med henblik på at analysere 
virkningerne af algoritmiske systemer på 
forbrugere bør adgangen til data, der ikke 
er personoplysninger, udvides til navnlig 
at omfatte uafhængige forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse og 
privatlivets fred samtidig skal overholdes 
fuldt ud; minder om, at forbrugerne har 
brug for uddannelse og grundlæggende 
færdigheder, når det drejer sig om at 
håndtere algoritmiske systemer, for at 
beskytte dem mod potentielle risici og en 
underminering af deres rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 86
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
marginaliserede og sårbare forbrugeres og 
gruppers interesser, og at disse interesser 
bliver tilgodeset i eventuelle fremtidige 
rammebestemmelser; bemærker, at med 
henblik på at analysere virkningerne af 
algoritmiske systemer på forbrugere bør 

8. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
forbrugeres interesser, og at disse 
interesser bliver tilgodeset i eventuelle 
fremtidige rammebestemmelser; bemærker, 
at med henblik på at analysere 
virkningerne af algoritmiske systemer på 
forbrugere bør adgangen til data udvides til 
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adgangen til data udvides til at omfatte 
relevante parter, navnlig uafhængige 
forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse og 
privatlivets fred samtidig skal overholdes 
fuldt ud; minder om, at forbrugerne har 
brug for uddannelse og grundlæggende 
færdigheder, når det drejer sig om at 
håndtere algoritmiske systemer, for at 
beskytte dem mod potentielle risici og en 
underminering af deres rettigheder;

at omfatte relevante parter, navnlig 
uafhængige forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, idet EU-
retsreglerne om databeskyttelse, 
privatlivets fred og 
forretningshemmeligheder samtidig skal 
overholdes fuldt ud; minder om, at 
forbrugerne har brug for uddannelse og 
grundlæggende digitale færdigheder, når 
det drejer sig om at håndtere algoritmiske 
systemer, for at beskytte dem mod 
potentielle risici og en underminering af 
deres rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 87
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. mener, hvad angår afhjælpning af 
manglerne inden for den praktiske 
gennemførelse af etiske retningslinjer for 
algoritmiske systemer og relaterede 
teknologier, at modeller som den såkaldte 
VCIO-model (Values, Criteria, Indicators, 
Observables) om værdier, kriterier, 
indikatorer og observerbare variabler bør 
undersøges og vurderes med hensyn til 
deres egnethed til formålet; mener 
desuden, at sådanne modeller til 
konkretisering og implementering af AI-
systemkrav og til fremstilling af 
mærkning, der gør det muligt for 
virksomheder at give klare og ensartede 
oplysninger om deres produkters etiske 
egenskaber via en standardiseret 
risikomatrix, vil kunne øge forbrugernes 
færdigheder, informationsniveau og 
bevidsthed;
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Or. en

Ændringsforslag 88
Clara Ponsatí Obiols

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. understreger, at det er vigtigt at 
sikre, at nationale og sproglige mindretals 
kollektive rettigheder tages i betragtning 
og repræsenteres i enhver kommende 
lovgivningsmæssig ramme, især hvad 
angår EU's regionale sprog og 
mindretalssprog;

Or. en

Ændringsforslag 89
Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, Pascal 
Arimont

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. understreger, at det er vigtigt at 
uddanne velkvalificerede fagfolk på dette 
område og sikre gensidig anerkendelse af 
sådanne kvalifikationer i hele Unionen;

9. understreger, at det er vigtigt at 
uddanne velkvalificerede fagfolk på dette 
område, 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, og for at sikre 
gensidig anerkendelse af sådanne 
kvalifikationer i hele Unionen;

Or. en
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Ændringsforslag 90
Kateřina Konečná

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. understreger, at det er vigtigt at 
uddanne velkvalificerede fagfolk på dette 
område og sikre gensidig anerkendelse af 
sådanne kvalifikationer i hele Unionen;

9. understreger, at det er vigtigt at 
uddanne velkvalificerede fagfolk på dette 
område og sikre gensidig anerkendelse af 
sådanne kvalifikationer i hele Unionen; 
bakker op om udviklingen af 
undervisningsplaner og 
oplysningskampagner om de 
samfundsmæssige, juridiske og etiske 
konsekvenser af kunstig intelligens;

Or. en

Ændringsforslag 91
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. understreger, at det er vigtigt at 
uddanne velkvalificerede fagfolk på dette 
område og sikre gensidig anerkendelse af 
sådanne kvalifikationer i hele Unionen;

9. understreger, at det er vigtigt at 
opnå et højt niveau af generelle digitale 
færdigheder og at uddanne 
velkvalificerede fagfolk på dette område og 
sikre gensidig anerkendelse af sådanne 
kvalifikationer i hele Unionen;

Or. en
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Ændringsforslag 92
Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. understreger, at det er vigtigt at 
uddanne velkvalificerede fagfolk på dette 
område og sikre gensidig anerkendelse af 
sådanne kvalifikationer i hele Unionen;

9. understreger, at det er vigtigt at 
opkvalificere og uddanne velkvalificerede 
fagfolk på dette område og sikre gensidig 
anerkendelse af sådanne kvalifikationer i 
hele Unionen;

Or. en

Ændringsforslag 93
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. 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 afgiftsmæssige, 
udbudsrelaterede og andre incitamenter;

Or. en
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Ændringsforslag 94
Kateřina Konečná

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. bemærker, at dem, der ejer eller 
indsamler oplysninger til AI-systemer og 
opnår fortjeneste heraf, bør anmodes om 
at bidrage til at finansiere udviklingen af 
programmer for AI-færdigheder for 
forbrugere, da det vil være til gavn for 
både virksomheden og samfundet som 
helhed;

Or. en

Ændringsforslag 95
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 9 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9b. bemærker, at programmer for AI-
færdigheder også bør have særlig fokus 
på situationer, hvor AI-systemer kan 
forårsage eller forværre skadevirkninger 
som følge af skævhed i magt- eller 
informationsbalancen, såsom mellem 
arbejdsgivere og arbejdstagere, 
virksomheder og forbrugere eller 
myndigheder og borgere;

Or. en
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Ændringsforslag 96
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Udkast til udtalelse
Punkt 9 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9b. understreger, at AI-systemer og 
algoritmiske systemer bør være lovlige, 
robuste, pålidelige og sikre i deres design; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
EU's lovgivningsmæssige tilgang til 
algoritmiske systemer omfatter passende 
foranstaltninger til at sikre, at disse 
systemer underkastes uafhængige 
kontrol- og tilsynsforanstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 97
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Alessandra Basso

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. opfordrer Unionen til at etablere 
en europæisk 
markedsovervågningsstruktur for 
algoritmiske systemer, der står til 
rådighed for medlemsstaternes 
myndigheder med vejledninger, udtalelser 
og ekspertise;

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 98
Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. opfordrer Unionen til at etablere 
en europæisk 
markedsovervågningsstruktur for 
algoritmiske systemer, der står til 
rådighed for medlemsstaternes 
myndigheder med vejledninger, udtalelser 
og ekspertise;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 99
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. opfordrer Unionen til at etablere en 
europæisk markedsovervågningsstruktur 
for algoritmiske systemer, der står til 
rådighed for medlemsstaternes 
myndigheder med vejledninger, udtalelser 
og ekspertise;

10. opfordrer til etablering af en 
europæisk markedsovervågningsstruktur 
for algoritmiske systemer inden for 
rammerne af et europæisk agentur for 
kunstig intelligens, som foreslået i 
Europa-Parlamentets beslutning af 
16. februar 20171a, der står til rådighed for 
medlemsstaternes myndigheder med 
vejledninger, udtalelser og ekspertise, og 
som overvåger gennemførelsen af 
relevant EU-lovgivning, løser potentielle 
forbrugerbeskyttelsesproblemer, 
fastlægger standarder for bedste praksis, 
og, hvor det er relevant, udsteder 
anbefalinger til lovgivningsmæssige 
foranstaltninger;

__________________
1a Europa-Parlamentets beslutning af 
16. februar 2017 med henstillinger til 
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Kommissionen om civilretlige 
bestemmelser om robotteknologi 
(2015/2103(INL)), (EUT C 252 af 
18.7.2018, s. 239). 

Or. en

Ændringsforslag 100
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. opfordrer Unionen til at etablere en 
europæisk markedsovervågningsstruktur 
for algoritmiske systemer, der står til 
rådighed for medlemsstaternes 
myndigheder med vejledninger, udtalelser 
og ekspertise;

10. opfordrer Unionen til at overveje at 
etablere en europæisk 
markedsovervågningsstruktur for 
algoritmiske systemer, der står til rådighed 
for medlemsstaternes myndigheder med 
vejledninger, udtalelser og ekspertise; 
mener desuden, at denne struktur på 
passende vis bør rådgives af 
interessentorganisationer (såsom 
forbrugerbeskyttelsesorganisationer) for 
at sikre omfattende 
forbrugerrepræsentation;

Or. en

Ændringsforslag 101
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. opfordrer Unionen til at etablere en 
europæisk markedsovervågningsstruktur 
for algoritmiske systemer, der står til 

10. opfordrer Kommissionen til at 
etablere en europæisk 
markedsovervågningsstruktur for 
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rådighed for medlemsstaternes 
myndigheder med vejledninger, udtalelser 
og ekspertise;

algoritmiske systemer, der står til rådighed 
for medlemsstaternes myndigheder med 
vejledninger, udtalelser og ekspertise; 
mener, at de beslutningstagende instanser 
i en sådan struktur – som følge af de 
algoritmiske systemers uforholdsmæssige 
virkning på kvinder og mindretal – bør 
være mangfoldige og have en ligelig 
kønsfordeling;

Or. en

Ændringsforslag 102
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. opfordrer Unionen til at etablere en 
europæisk markedsovervågningsstruktur 
for algoritmiske systemer, der står til 
rådighed for medlemsstaternes 
myndigheder med vejledninger, udtalelser 
og ekspertise;

10. opfordrer Unionen til at etablere en 
europæisk markedsovervågningsstruktur 
for algoritmiske systemer, der står til 
rådighed for medlemsstaternes 
myndigheder med vejledninger, udtalelser 
og ekspertise; understreger, at 
medlemsstaterne er nødt til at udvikle 
risikoforvaltningsstrategier for kunstig 
intelligens i forbindelse med deres 
nationale markedsovervågningsstrategier;

Or. en

Ændringsforslag 103
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. opfordrer Unionen til at etablere en 
europæisk markedsovervågningsstruktur 

10. opfordrer Kommissionen til at 
fremme udveksling af information om 



PE652.393v01-00 60/78 AM\1205570DA.docx

DA

for algoritmiske systemer, der står til 
rådighed for medlemsstaternes 
myndigheder med vejledninger, udtalelser 
og ekspertise;

algoritmiske systemer mellem 
markedsovervågningsmyndigheder og 
støtte udviklingen af en fælles forståelse i 
det indre marked ved at stille vejledninger, 
udtalelser og ekspertise til rådighed for 
medlemsstaternes myndigheder;

Or. en

Ændringsforslag 104
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. opfordrer Unionen til at etablere en 
europæisk markedsovervågningsstruktur 
for algoritmiske systemer, der står til 
rådighed for medlemsstaternes 
myndigheder med vejledninger, udtalelser 
og ekspertise;

10. opfordrer Unionen til at etablere en 
europæisk markedsovervågningsstruktur 
bestående af nationale 
markedsovervågningsmyndigheder, der 
står til rådighed for medlemsstaternes 
myndigheder med vejledninger, udtalelser 
og ekspertise;

Or. en

Ændringsforslag 105
Dita Charanzová

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. opfordrer Unionen til at etablere 
en europæisk 
markedsovervågningsstruktur for 
algoritmiske systemer, der står til rådighed 
for medlemsstaternes myndigheder med 
vejledninger, udtalelser og ekspertise;

10. opfordrer til brug af eksisterende 
organer på EU-niveau eller i 
medlemsstaterne til markedsovervågning 
af algoritmiske systemer, der står til 
rådighed for medlemsstaternes 
myndigheder med vejledninger, udtalelser 
og ekspertise;

Or. en
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Ændringsforslag 106
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaternes myndigheder til at 
bekæmpe skatteundgåelse og misbrug af 
dominerende stilling begået af ikke-
europæiske virksomheder i Europa, som 
driver virksomhed på markedet for 
algoritmiske systemer;

Or. fr

Ændringsforslag 107
Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. bemærker, at det er af afgørende 
betydning, at den softwaredokumentation, 
de algoritmer og de datasæt, der anvendes, 
er fuldt tilgængelige for 
markedsovervågningsmyndighederne, idet 
EU-retten samtidig skal overholdes fuldt 
ud; opfordrer Kommissionen til at 
vurdere, om 
markedsovervågningsmyndighederne bør 
tildeles yderligere beføjelser i denne 
henseende;

11. bemærker med hensyn til 
applikationerne i den højeste 
risikokategori, at det er af afgørende 
betydning, at den softwaredokumentation, 
de algoritmer og de datasæt, der anvendes, 
er fuldt tilgængelige for de 
markedsovervågningsmyndigheder, 
medlemsstaterne har udpeget, idet EU-
retten samtidig skal overholdes fuldt ud;

Or. en

Ændringsforslag 108
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder



PE652.393v01-00 62/78 AM\1205570DA.docx

DA

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. bemærker, at det er af afgørende 
betydning, at den softwaredokumentation, 
de algoritmer og de datasæt, der anvendes, 
er fuldt tilgængelige for 
markedsovervågningsmyndighederne, idet 
EU-retten samtidig skal overholdes fuldt 
ud; opfordrer Kommissionen til at vurdere, 
om markedsovervågningsmyndighederne 
bør tildeles yderligere beføjelser i denne 
henseende;

11. bemærker, at det er af afgørende 
betydning, at den softwaredokumentation, 
de algoritmer og de datasæt, der anvendes 
eller produceres af AI-systemer, 
robotteknologi og relaterede teknologier, 
er fuldt tilgængelige for 
markedsovervågningsmyndighederne, idet 
EU-retten samtidig skal overholdes fuldt 
ud; bemærker desuden, at sådanne 
elementer bør opbevares af dem, der er 
involveret i de forskellige faser af 
udviklingen af algoritmiske systemer, sat i 
forhold til deres ansvar, navnlig via 
distributed ledger-teknologier, såsom 
blockchain; opfordrer Kommissionen til at 
vurdere, om 
markedsovervågningsmyndighederne bør 
tildeles yderligere beføjelser i denne 
henseende;

Or. en

Ændringsforslag 109
Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. bemærker, at det er af afgørende 
betydning, at den softwaredokumentation, 
de algoritmer og de datasæt, der anvendes, 
er fuldt tilgængelige for 
markedsovervågningsmyndighederne, idet 
EU-retten samtidig skal overholdes fuldt 
ud; opfordrer Kommissionen til at vurdere, 
om markedsovervågningsmyndighederne 
bør tildeles yderligere beføjelser i denne 
henseende;

11. bemærker, at 
softwaredokumentation, algoritmer og 
datasæt så vidt muligt skal være 
forklarlige og tilgængelige for 
markedsovervågningsmyndighederne i 
overensstemmelse EU-retten og navnlig de 
kommende rammebestemmelser om etiske 
aspekter; opfordrer Kommissionen til at 
vurdere, om 
markedsovervågningsmyndighederne bør 
tildeles yderligere beføjelser i denne 
henseende; mener, at det kan være 
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nødvendigt med en undersøgelse af den 
gældende lovgivning om 
markedsovervågning for at sikre, at den 
ikke er forældet, og at den på en etisk 
forsvarlig måde kan håndtere den 
stigende anvendelse af kunstig intelligens, 
robotteknologi og relaterede teknologier;

Or. en

Ændringsforslag 110
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, 
Pascal Arimont

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. bemærker, at det er af afgørende 
betydning, at den softwaredokumentation, 
de algoritmer og de datasæt, der anvendes, 
er fuldt tilgængelige for 
markedsovervågningsmyndighederne, idet 
EU-retten samtidig skal overholdes fuldt 
ud; opfordrer Kommissionen til at vurdere, 
om markedsovervågningsmyndighederne 
bør tildeles yderligere beføjelser i denne 
henseende;

11. bemærker, at det er af afgørende 
betydning, at den softwaredokumentation, 
de algoritmer og de datasæt, der anvendes, 
kan forklares for 
markedsovervågningsmyndighederne, idet 
EU-retten samtidig skal overholdes fuldt 
ud; opfordrer Kommissionen til at vurdere, 
om markedsovervågningsmyndighederne 
bør tildeles yderligere beføjelser i denne 
henseende;

Or. en

Ændringsforslag 111
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. bemærker, at det er af afgørende 
betydning, at den softwaredokumentation, 
de algoritmer og de datasæt, der anvendes, 
er fuldt tilgængelige for 
markedsovervågningsmyndighederne, idet 
EU-retten samtidig skal overholdes fuldt 
ud; opfordrer Kommissionen til at vurdere, 

11. bemærker, at det er af afgørende 
betydning, at den softwaredokumentation, 
de algoritmer og de datasæt, der anvendes, 
er tilgængelige for 
markedsovervågningsmyndighederne, idet 
EU-retten og reglerne om 
forretningshemmeligheder samtidig skal 
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om markedsovervågningsmyndighederne 
bør tildeles yderligere beføjelser i denne 
henseende;

overholdes fuldt ud; opfordrer 
Kommissionen til at vurdere, om 
markedsovervågningsmyndighederne bør 
tildeles yderligere beføjelser i denne 
henseende;

Or. en

Ændringsforslag 112
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Svenja Hahn

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. bemærker, at det er af afgørende 
betydning, at den softwaredokumentation, 
de algoritmer og de datasæt, der anvendes, 
er fuldt tilgængelige for 
markedsovervågningsmyndighederne, idet 
EU-retten samtidig skal overholdes fuldt 
ud; opfordrer Kommissionen til at 
vurdere, om 
markedsovervågningsmyndighederne bør 
tildeles yderligere beføjelser i denne 
henseende;

11. bemærker, at det er af afgørende 
betydning af hensyn til dokumentationen 
for risikovurderingen, at den 
softwaredokumentation, de algoritmer og 
de datasæt, der anvendes, er fuldt 
tilgængelige for 
markedsovervågningsmyndighederne, idet 
EU-retten samtidig skal overholdes fuldt 
ud; bemærker, at 
markedsovervågningsmyndighederne bør 
tildeles yderligere beføjelser i denne 
henseende;

Or. en

Ændringsforslag 113
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Udkast til udtalelse
Punkt 12
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

12. mener, at hver enkelt medlemsstat 
bør udpege en kompetent national 
myndighed til at overvåge anvendelsen af 
bestemmelserne;

12. mener, at hver enkelt medlemsstat 
bør udpege og yde tilstrækkelig 
finansiering til en kompetent national 
myndighed til at overvåge anvendelsen af 
bestemmelserne om algoritmiske systemer;

Or. en

Ændringsforslag 114
Clara Ponsatí Obiols

Udkast til udtalelse
Punkt 12

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

12. mener, at hver enkelt medlemsstat 
bør udpege en kompetent national 
myndighed til at overvåge anvendelsen af 
bestemmelserne;

12. mener, at hver enkelt medlemsstat 
bør udpege en kompetent national 
myndighed eller flere kompetente 
regionale myndigheder til at overvåge 
anvendelsen af bestemmelserne;

Or. en

Ændringsforslag 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 12

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

12. mener, at hver enkelt medlemsstat 
bør udpege en kompetent national 
myndighed til at overvåge anvendelsen af 
bestemmelserne;

12. mener, at hver enkelt medlemsstat 
bør udpege en kompetent national 
myndighed til at overvåge anvendelsen af 
bestemmelserne om algoritmer;

Or. en
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Ændringsforslag 116
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas 
Schieder

Udkast til udtalelse
Punkt 12

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

12. mener, at hver enkelt medlemsstat 
bør udpege en kompetent national 
myndighed til at overvåge anvendelsen af 
bestemmelserne;

12. mener, at hver enkelt medlemsstat 
bør udpege et kompetent nationalt 
håndhævelsesorgan til at overvåge 
anvendelsen af bestemmelserne;

Or. en

Ændringsforslag 117
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Udkast til udtalelse
Punkt 12 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

12a. understreger, at det er nødvendigt 
at myndighederne sætter en stopper for 
anvendelsen af profilering eller massiv og 
systematisk sporing af forbrugerne blandt 
visse erhvervsdrivende inden for internet- 
eller mobilreklamer; bemærker, at disse 
værktøjer indsamler meget følsomme 
oplysninger om adfærd, interesser eller 
helbred, selv fra mindreårige, og at disse 
oplysninger efterfølgende udnyttes af 
tredjeparter; beklager, at myndighedernes 
manglende overvågning styrker 
markedspositionen for mindre etiske 
aktører og afholder visse aktører fra at 
tilbyde mere etiske løsninger, som er mere 
gunstige for forbrugerne;

Or. fr
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Ændringsforslag 118
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Udkast til udtalelse
Punkt 13

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13. mener, at der bør oprettes et 
europæisk markedsovervågningsorgan for 
algoritmiske systemer, som skal have til 
opgave at sikre lige konkurrencevilkår og 
undgå fragmentering af det indre marked 
samt at træffe afgørelse med kvalificeret 
flertal og ved hemmelig afstemning i 
tilfælde af forskellige afgørelser om 
algoritmiske systemer, der anvendes i 
mere end én medlemsstat, samt på 
anmodning fra et flertal af de nationale 
myndigheder;

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 119
Dita Charanzová

Udkast til udtalelse
Punkt 13

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13. mener, at der bør oprettes et 
europæisk markedsovervågningsorgan for 
algoritmiske systemer, som skal have til 
opgave at sikre lige konkurrencevilkår og 
undgå fragmentering af det indre marked 
samt at træffe afgørelse med kvalificeret 
flertal og ved hemmelig afstemning i 
tilfælde af forskellige afgørelser om 
algoritmiske systemer, der anvendes i 
mere end én medlemsstat, samt på 
anmodning fra et flertal af de nationale 
myndigheder;

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 120
Arba Kokalari

Udkast til udtalelse
Punkt 13

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13. mener, at der bør oprettes et 
europæisk markedsovervågningsorgan for 
algoritmiske systemer, som skal have til 
opgave at sikre lige konkurrencevilkår og 
undgå fragmentering af det indre marked 
samt at træffe afgørelse med kvalificeret 
flertal og ved hemmelig afstemning i 
tilfælde af forskellige afgørelser om 
algoritmiske systemer, der anvendes i 
mere end én medlemsstat, samt på 
anmodning fra et flertal af de nationale 
myndigheder;

13. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at EU-lovgivningen om algoritmiske 
systemer håndhæves i alle medlemsstater 
for at undgå fragmentering af det indre 
marked;

Or. en

Ændringsforslag 121
Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 13

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13. mener, at der bør oprettes et 
europæisk markedsovervågningsorgan for 
algoritmiske systemer, som skal have til 
opgave at sikre lige konkurrencevilkår og 
undgå fragmentering af det indre marked 
samt at træffe afgørelse med kvalificeret 
flertal og ved hemmelig afstemning i 
tilfælde af forskellige afgørelser om 
algoritmiske systemer, der anvendes i 
mere end én medlemsstat, samt på 
anmodning fra et flertal af de nationale 
myndigheder;

13. opfordrer til bedre og effektivt 
samarbejde mellem nationale 
overvågningsorganer om algoritmiske 
systemer i hele EU og harmoniserede 
risikoforvaltningsstrategier for kunstig 
intelligens for at sikre lige 
konkurrencevilkår og undgå fragmentering 
af det indre marked;

Or. en
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Ændringsforslag 122
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Udkast til udtalelse
Punkt 13

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13. mener, at der bør oprettes et 
europæisk markedsovervågningsorgan for 
algoritmiske systemer, som skal have til 
opgave at sikre lige konkurrencevilkår og 
undgå fragmentering af det indre marked 
samt at træffe afgørelse med kvalificeret 
flertal og ved hemmelig afstemning i 
tilfælde af forskellige afgørelser om 
algoritmiske systemer, der anvendes i 
mere end én medlemsstat, samt på 
anmodning fra et flertal af de nationale 
myndigheder;

13. mener, at der bør oprettes et 
europæisk markedsovervågningsorgan for 
algoritmiske systemer, som skal have til 
opgave at sikre lige konkurrencevilkår og 
undgå fragmentering af det indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 123
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
Punkt 13

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13. mener, at der bør oprettes et 
europæisk markedsovervågningsorgan for 
algoritmiske systemer, som skal have til 
opgave at sikre lige konkurrencevilkår og 
undgå fragmentering af det indre marked 
samt at træffe afgørelse med kvalificeret 
flertal og ved hemmelig afstemning i 
tilfælde af forskellige afgørelser om 
algoritmiske systemer, der anvendes i 
mere end én medlemsstat, samt på 
anmodning fra et flertal af de nationale 
myndigheder;

13. opfordrer til en høj grad af 
samordning mellem medlemsstaternes 
myndigheder, f.eks. via instrumenter som 
et europæisk markedsovervågningsorgan 
for algoritmiske systemer, som skal have til 
opgave at sikre lige konkurrencevilkår og 
undgå fragmentering af det indre marked;

Or. en
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Ændringsforslag 124
Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 13

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13. mener, at der bør oprettes et 
europæisk markedsovervågningsorgan for 
algoritmiske systemer, som skal have til 
opgave at sikre lige konkurrencevilkår og 
undgå fragmentering af det indre marked 
samt at træffe afgørelse med kvalificeret 
flertal og ved hemmelig afstemning i 
tilfælde af forskellige afgørelser om 
algoritmiske systemer, der anvendes i 
mere end én medlemsstat, samt på 
anmodning fra et flertal af de nationale 
myndigheder;

13. mener, at der bør oprettes et 
europæisk rådgivende overvågningsudvalg 
for algoritmiske systemer bestående af 
repræsentanter for de nationale 
kompetente myndigheder, Kommissionen 
og relevante EU-agenturer, såsom 
ENISA, som skal bidrage til at sikre lige 
konkurrencevilkår og undgå fragmentering 
af det indre marked ved at udstede 
retningslinjer og anbefalinger til 
medlemsstaternes myndigheder;

Or. en

Ændringsforslag 125
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 13

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13. mener, at der bør oprettes et 
europæisk markedsovervågningsorgan for 
algoritmiske systemer, som skal have til 
opgave at sikre lige konkurrencevilkår og 
undgå fragmentering af det indre marked 
samt at træffe afgørelse med kvalificeret 
flertal og ved hemmelig afstemning i 
tilfælde af forskellige afgørelser om 
algoritmiske systemer, der anvendes i mere 
end én medlemsstat, samt på anmodning 
fra et flertal af de nationale myndigheder;

13. mener, at der bør oprettes et 
europæisk markedsovervågningsorgan for 
algoritmiske systemer inden for rammerne 
af et europæisk agentur for kunstig 
intelligens, som skal have til opgave at 
sikre lige konkurrencevilkår og undgå 
fragmentering af det indre marked samt at 
træffe afgørelse med kvalificeret flertal og 
ved hemmelig afstemning i tilfælde af 
forskellige afgørelser om algoritmiske 
systemer, der anvendes i mere end én 
medlemsstat, samt på anmodning fra et 
flertal af de nationale myndigheder;

Or. en
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Ændringsforslag 126
Clara Ponsatí Obiols

Udkast til udtalelse
Punkt 13

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13. mener, at der bør oprettes et 
europæisk markedsovervågningsorgan for 
algoritmiske systemer, som skal have til 
opgave at sikre lige konkurrencevilkår og 
undgå fragmentering af det indre marked 
samt at træffe afgørelse med kvalificeret 
flertal og ved hemmelig afstemning i 
tilfælde af forskellige afgørelser om 
algoritmiske systemer, der anvendes i mere 
end én medlemsstat, samt på anmodning 
fra et flertal af de nationale myndigheder;

13. mener, at der bør oprettes et 
europæisk markedsovervågningsorgan for 
algoritmiske systemer, som skal have til 
opgave at sikre lige konkurrencevilkår og 
undgå fragmentering af det indre marked 
samt at træffe afgørelse med kvalificeret 
flertal og ved hemmelig afstemning i 
tilfælde af forskellige afgørelser om 
algoritmiske systemer, der anvendes i mere 
end én medlemsstat, samt på anmodning 
fra et flertal af de nationale eller regionale 
myndigheder;

Or. en

Ændringsforslag 127
Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 13 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13a. anerkender de værdifulde 
resultater fra ekspertgruppen på højt plan 
om kunstig intelligens, navnlig de etiske 
retningslinjer for pålidelig kunstig 
intelligens; mener, at denne gruppe, som 
består af repræsentanter for den 
akademiske verden, civilsamfundet og 
industrien, og Den Europæiske Alliance 
vedrørende Kunstig Intelligens bør 
bidrage med ekspertise til det europæiske 
rådgivende overvågningsudvalg for 
algoritmiske systemer;

Or. en
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Ændringsforslag 128
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Udkast til udtalelse
Punkt 13 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13a. mener, at en europæisk 
certificering af overholdelse af etiske 
regler bør udformes på en sådan måde, at 
den informerer forbrugerne om 
risikoniveauet for et produkt eller en 
tjenesteydelse med en algoritmisk 
komponent og det pågældende produkts 
eller den pågældende tjenesteydelses 
pålidelighed i lyset af de etiske principper 
og alle andre krav i relevant EU-
lovgivning;

Or. en

Ændringsforslag 129
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Udkast til udtalelse
Punkt 13 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13a. understreger, at det er nødvendigt 
at styrke de nationale 
markedsovervågningsmyndigheder med 
hensyn til kapacitet, færdigheder og 
kompetencer inden for kunstig intelligens, 
IoT og andre relaterede teknologier samt 
viden om de specifikke risici, der er 
forbundet hermed;

Or. en
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Ændringsforslag 130
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Udkast til udtalelse
Punkt 13 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13a. opfordrer indtrængende til en 
opdatering af EU's 
konkurrencelovgivning og lovgivning om 
offentlige markeder med henblik på at 
fremme etableringen af aktører af global 
størrelse med base i Europa;

Or. fr

Ændringsforslag 131
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Udkast til udtalelse
Punkt 13 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13b. opfordrer til at tilskynde de globale 
virksomheder til at flytte en del af deres 
medarbejdere, forskning og digitale 
systemer og produktionsapparat til 
Europa, hvis de ønsker fuld adgang til det 
europæiske marked;

Or. fr

Ændringsforslag 132
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Udkast til udtalelse
Punkt 13 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13c. opfordrer til respekt for de 
europæiske og nationale præferencer med 
henblik på udvikling af de europæiske 
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territorier og beskæftigelsen inden for 
sektoren for kunstig intelligens og 
robotteknologi; understreger, at det er 
vigtigt at forhindre, at ikke-europæiske 
aktører overtager strategiske 
virksomheder;

Or. fr

Ændringsforslag 133
Kateřina Konečná

Udkast til udtalelse
Overskrift 5 a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Lighed og ikkeforskelsbehandling

Or. en

Ændringsforslag 134
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 13 d (nyt) (efter overskrift 5a ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13d. understreger behovet for lige så 
stor respekt for den moralske værdi og for 
at sikre alle menneskers værdighed; 
mener, at det er mere vidtrækkende end 
ikkeforskelsbehandling, hvor det tolereres 
at sondre mellem forskellige situationer 
baseret på objektive begrundelser; mener, 
at lighed i AI-sammenhæng indebærer, at 
systemets handlinger ikke kan generere 
urimeligt partiske resultater (de data, der 
bruges til at træne AI-systemer, skal f.eks. 
være så inklusive som muligt og 
repræsentere forskellige 
befolkningsgrupper); opfordrer til 
passende beskyttelse af potentielt sårbare 
personer og grupper, såsom 
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arbejdstagere, kvinder, personer med 
handicap, etniske minoriteter, ældre, 
børn, forbrugere og andre, der risikerer 
udstødelse;

Or. en

Ændringsforslag 135
Kateřina Konečná

Udkast til udtalelse
Punkt 13 e (nyt) (efter overskrift 5a ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13e. bemærker, at systemer, især inden 
for business-to-consumer-områder, bør 
være brugercentrerede og designet på en 
måde, der gør det muligt for alle at bruge 
AI-produkter eller -tjenesteydelser, uanset 
alder, køn, evner eller egenskaber; mener, 
at det er særlig vigtigt at sikre, at denne 
teknologi er tilgængelig for personer med 
handicap, som findes i alle 
samfundsgrupper; mener, at AI-systemer 
ikke må anvende en standardtilgang og 
bør tage højde for principperne om design 
for alle ved at henvende sig til den bredest 
mulige brugergruppe og følge relevante 
standarder for tilgængelighed; mener, at 
det vil sikre lige adgang og aktiv 
deltagelse for alle i eksisterende og nye 
computerformidlede menneskelige 
aktiviteter og hjælpemiddelteknologier;

Or. en
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Ændringsforslag 136
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Udkast til udtalelse
Punkt 14 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

14a. Forslagets hovedprincipper og mål 
er følgende:
1. Et ægte digitalt indre marked kræver 
fuld harmonisering ved en forordning.
2. I forbindelse med algoritmiske 
systemer, der kategoriseres i en højere 
risikokategori, er horisontalt gældende 
sikkerhedsforanstaltninger afgørende, 
uanset de sektorspecifikke regler.
3. Den horisontale forordning bør bygge 
på og sikre gennemførelsen af EU-
lovgivningen om bruger- og 
forbrugerrettigheder, især beskyttelsen af 
privatlivets fred, ikkeforskelsbehandling, 
værdighed, retfærdighed, ytringsfrihed og 
retten til effektive retsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 137
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Udkast til udtalelse
Punkt 14 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

14b. Fastlæggelsen af risikoen ved 
algoritmiske systemer i en kommende 
horisontal forordning om kunstig 
intelligens bør være baseret på en 
kombination af den potentielle 
skadevirknings omfang og 
sandsynligheden for dens forekomst. Et 



AM\1205570DA.docx 77/78 PE652.393v01-00

DA

højere risikopotentiale for et algoritmisk 
system skal ledsages af en højere grad af 
regulering. Der bør ikke gælde yderligere 
retlige forpligtelser for algoritmiske 
systemer i den laveste risikokategori. Et 
på forhånd fastsat sæt af kriterier bør 
anvendes til at fastlægge en applikations 
risikopotentiale eller anvendelsesområde. 
Disse kriterier bør omfatte:
1. de indsamlede og behandlede datas 
kvalitet og integritet
2. omfanget af den mulige krænkelse af 
rettigheder ved at tage højde for:
a) omfanget af den potentielt forårsagede 
skadevirkning
b) antallet af berørte personer
c) summen af potentielle skadevirkninger, 
eftersom der på den ene side kan være 
tale om særlig omfattende enkeltstående 
tilfælde af krænkelser af rettigheder, og 
der på den anden side kan være tale om 
særlig hyppige mindre alvorlige 
krænkelser af rettigheder, hvoraf summen 
ikke desto mindre har social relevans
3. virkningen på de grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder
4. virkningen på samfundet og miljøet, 
herunder:
a) materielle skader/økonomiske skader 
og velfærdsrelaterede virkninger for 
enkeltpersoner eller grupper, f.eks. i 
forbindelse med tildelingen af midler eller 
markedsadgang
b) sociale virkninger, såsom sociale, 
psykologiske, kulturelle og økonomiske 
dimensioner
c) den systemiske relevans for samfundets 
og demokratiets funktion, f.eks. valg, den 
offentlige meningsdannelse eller 
etableringen af socialt nyttig infrastruktur
d) indvirkningen på den miljømæssige 
bæredygtighed, såsom energiforbrug, 
anvendelse af råmaterialer eller 
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indvirkning på klimaet
5. sandsynligheden for forekomsten af 
skadevirkninger, herunder:
a) algoritmens rolle i 
beslutningsprocessen
b) de berørte personers afhængighed, 
f.eks. tjenester i den private sektor i 
konkurrenceprægede miljøer versus 
offentlige tjenesteydelser udbudt af staten 
eller tjenesteydelser udbudt af en 
markedsdominerende virksomhed
c) reversibiliteten af konsekvenserne af en 
beslutning.

Or. en


