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Ændringsforslag 1
David Cormand
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at det følger af 
direktiv (EU) 2018/958, at mennesker altid 
skal have det endelige ansvar for 
beslutningstagning, der indebærer risici 
med hensyn til opfyldelsen af mål af 
samfundsmæssig interesse;

1. minder om, at det følger af 
direktiv (EU) 2018/958, at mennesker altid 
skal have det endelige ansvar for og have 
kontrol over beslutningstagning og tiltag, 
der indebærer risici med hensyn til 
opfyldelsen af mål af samfundsmæssig 
interesse, eller som har potentiel 
skadevirkning for den enkelte person eller 
for samfundet som helhed;

Or. en

Ændringsforslag 2
Martin Schirdewan

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at det følger af 
direktiv (EU) 2018/958, at mennesker altid 
skal have det endelige ansvar for 
beslutningstagning, der indebærer risici 
med hensyn til opfyldelsen af mål af 
samfundsmæssig interesse;

1. minder om, at det følger af 
direktiv (EU) 2018/958, at mennesker altid 
skal have det endelige ansvar for 
beslutningstagning, der indebærer risici 
med hensyn til opfyldelsen af mål af 
samfundsmæssig interesse; understreger, 
at al teknologi inden for kunstig 
intelligens bør være underlagt 
menneskeligt tilsyn;

Or. en

Ændringsforslag 3
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Stéphanie Yon-
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Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at det følger af 
direktiv (EU) 2018/958, at mennesker altid 
skal have det endelige ansvar for 
beslutningstagning, der indebærer risici 
med hensyn til opfyldelsen af mål af 
samfundsmæssig interesse;

1. minder om, at kunstig intelligens 
skal være en teknologi med mennesket i 
centrum, og at mennesker altid skal have 
det endelige ansvar for beslutningstagning, 
der indebærer risici med hensyn til 
opfyldelsen af mål af samfundsmæssig 
interesse; understreger, at maskiner ikke 
bør kunne skade menneskers fysiske 
integritet eller medføre rettigheder for 
enkeltpersoner eller pålægge 
enkeltpersoner retlige forpligtelser; 
glæder sig over de internationale 
bestræbelser på at forbyde dødbringende 
autonome våbensystemer uden 
meningsfuld menneskelig kontrol og 
opfordrer Kommissionen til at gå i 
spidsen for at støtte disse bestræbelser;

Or. en

Ændringsforslag 4
Brando Benifei, Leszek Miller, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, 
Clara Aguilera

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. minder om sine tidligere 
holdninger vedrørende dødbringende 
autonome våben og nødvendigheden af at 
udvikle en fælles EU-holdning om 
dødbringende autonome våbensystemer, 
der sikrer meningsfuld menneskelig 
kontrol over våbensystemers kritiske 
funktioner, herunder i forbindelse med 
anvendelse af dem;

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

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. minder om, at forpligtelsen til at 
respektere og beskytte den menneskelige 
persons værdighed er et generelt princip i 
folkeretten og kilden og den vigtigste søjle 
i alle grundlæggende rettigheder, der er 
nedfældet i chartret, og fælles for EU-
medlemsstaternes forfatningsmæssige 
traditioner; understreger derfor, at 
princippet om menneskelig værdighed 
altid bør være i centrum ved den endelige 
kontrol af fortolkningen og anvendelsen 
af lovgivningen om kunstig intelligens og 
det afgørende element, der fastlægger den 
menneskecentrerede tilgang til kunstig 
intelligens, og at anvendelsen af den bør 
gavne enkeltpersoner, grupper af brugere, 
forbrugere og samfundet som helhed;

Or. en

Ændringsforslag 6
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. mener, at EU bør sigte mod at 
sætte standarden for kunstig intelligens i 
en hyperforbundet verden ved at vedtage 
en effektiv strategi over for sine eksterne 
partnere og fremme sine bestræbelser på 
at fastsætte globale etiske standarder for 
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kunstig intelligens på internationalt plan i 
overensstemmelse med de europæiske 
værdier og grundlæggende rettigheder; 
mener, at dette også er afgørende for 
vores europæiske virksomheders 
konkurrenceevne; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
samarbejde med tredjelande for at undgå, 
at deres AI-systemer krænker 
forbrugernes rettigheder og sikkerhed;

Or. en

Ændringsforslag 7
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. opfordrer Kommissionen til at øge 
samarbejdet på internationalt plan om 
kunstig intelligens, koordinere arbejdet 
med kunstig intelligens med OECD og 
fremme vores fremtidige EU-model for 
kunstig intelligens på den internationale 
scene; mener, at G7 og G20 også er 
vigtige fora, hvor EU kan spille en 
afgørende rolle som et første skridt til at 
opnå global konsensus i FN;

Or. en

Ændringsforslag 8
David Cormand
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2



AM\1206239DA.docx 7/30 PE652.520v01-00

DA

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at adskillige 
medlemsstater under covid-19-
sundhedskrisen har iværksat udviklingen 
af mobilapps, der skal beskytte 
folkesundheden ved at advare borgerne 
om tidligere kontakt med en person, som 
er blevet test positiv for virusset; opfordrer 
til en fælles EU-tilgang til AI-baserede 
mobilapps, hvis udvikling skal forblive 
under statslig kontrol;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 9
Dita Charanzová

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at adskillige 
medlemsstater under covid-19-
sundhedskrisen har iværksat udviklingen af 
mobilapps, der skal beskytte 
folkesundheden ved at advare borgerne om 
tidligere kontakt med en person, som er 
blevet test positiv for virusset; opfordrer til 
en fælles EU-tilgang til AI-baserede 
mobilapps, hvis udvikling skal forblive 
under statslig kontrol;

2. fremhæver, at kunstig intelligens 
har været nøglen til håndtering af covid-
19-krisen, og at den fortsat vil være det, 
når staterne letter 
nedlukningsforanstaltningerne og søger 
at finde løsninger, der kan forebygge en 
ny bølge af virusset; bemærker, at 
adskillige medlemsstater under covid-19-
sundhedskrisen har iværksat udviklingen af 
mobilapps, der skal beskytte 
folkesundheden ved at advare borgerne 
om, hvorvidt de har været i tæt kontakt 
med en person, som er blevet test positiv 
for virusset; opfordrer til en fælles EU-
tilgang til mobilapps til kontaktopsporing, 
der er interoperable, frivillige, sikre og 
beskytter privatlivets fred; bemærker, at 
selv om kunstig intelligens kan være 
nyttig med hensyn til at analysere data for 
at sætte sundhedseksperter i stand til 
f.eks. at forudsige fremtidige hotspots, 
betyder risikoen for brud på privatlivets 
fred eller misbrug af følsomme 
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helbredsoplysninger, at der skal være 
tilstrækkelige garantier; minder om, at 
den generelle forordning om 
databeskyttelse skal overholdes, og at de 
anvendte data skal anonymiseres;

Or. en

Ændringsforslag 10
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at adskillige 
medlemsstater under covid-19-
sundhedskrisen har iværksat udviklingen af 
mobilapps, der skal beskytte 
folkesundheden ved at advare borgerne om 
tidligere kontakt med en person, som er 
blevet test positiv for virusset; opfordrer til 
en fælles EU-tilgang til AI-baserede 
mobilapps, hvis udvikling skal forblive 
under statslig kontrol;

2. bemærker, at adskillige 
medlemsstater under covid-19-
sundhedskrisen har iværksat udviklingen af 
mobilapps, der skal beskytte 
folkesundheden ved at advare borgerne om 
tidligere kontakt med en person, som er 
blevet test positiv for virusset; opfordrer til 
en fælles EU-tilgang til AI-baserede 
mobilapps, hvis udvikling skal forblive 
under statslig kontrol; bemærker, at denne 
udvikling af mobilapps er sket sent; 
bemærker, at nogle eksperter mener, at 
dens nytteværdi nu er beskeden på grund 
af pandemiens udvikling og de mulige 
alternative sporingsmetoder; understreger 
den legitime bekymring over spørgsmål 
vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger og testenes 
utilstrækkelighed;

Or. fr

Ændringsforslag 11
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor Rónai

Udkast til udtalelse
Punkt 2
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at adskillige 
medlemsstater under covid-19-
sundhedskrisen har iværksat udviklingen af 
mobilapps, der skal beskytte 
folkesundheden ved at advare borgerne om 
tidligere kontakt med en person, som er 
blevet test positiv for virusset; opfordrer til 
en fælles EU-tilgang til AI-baserede 
mobilapps, hvis udvikling skal forblive 
under statslig kontrol;

2. bemærker, at adskillige 
medlemsstater under covid-19-
sundhedskrisen har iværksat udviklingen af 
mobilapps, der skal beskytte 
folkesundheden ved at advare borgerne om 
tidligere kontakt med en person, som er 
blevet test positiv for virusset; opfordrer til 
en fælles EU-tilgang til AI-baserede 
mobilapps, hvis udvikling skal forblive 
under statslig kontrol; mener, at 
anvendelsen af enhver form for 
sporingsapps bør være frivillig, og at de 
indsamlede data bør være anonyme og 
hverken anvendes til kommercielle eller 
retshåndhævende formål; understreger, at 
sådanne applikationer kun skal være 
tilgængelige under pandemien, og at de 
ikke må udnyttes i normale tider;

Or. en

Ændringsforslag 12
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at adskillige 
medlemsstater under covid-19-
sundhedskrisen har iværksat udviklingen af 
mobilapps, der skal beskytte 
folkesundheden ved at advare borgerne om 
tidligere kontakt med en person, som er 
blevet test positiv for virusset; opfordrer til 
en fælles EU-tilgang til AI-baserede 
mobilapps, hvis udvikling skal forblive 
under statslig kontrol;

2. bemærker, at adskillige 
medlemsstater under covid-19-
sundhedskrisen har iværksat udviklingen af 
mobilapps, der skal beskytte 
folkesundheden ved at advare borgerne om 
tidligere kontakt med en person, som er 
blevet test positiv for virusset; opfordrer til 
en fælles, open source-baseret tilgang i 
EU, der lagrer data lokalt og altid er 
frivillig; understreger, at kontraktsporing 
ved hjælp af mobilapps nøje skal 
respektere de internationale 
menneskerettigheder, regler om 
privatlivets fred og foreningsfrihed; 
mener, at kunstig intelligens ikke bør 
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anvendes i applikationer for at begrænse 
privatlivets fred og sikkerhedsrisici;

Or. en

Ændringsforslag 13
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at adskillige 
medlemsstater under covid-19-
sundhedskrisen har iværksat udviklingen af 
mobilapps, der skal beskytte 
folkesundheden ved at advare borgerne om 
tidligere kontakt med en person, som er 
blevet test positiv for virusset; opfordrer til 
en fælles EU-tilgang til AI-baserede 
mobilapps, hvis udvikling skal forblive 
under statslig kontrol;

2. bemærker, at adskillige 
medlemsstater under covid-19-
sundhedskrisen har iværksat udviklingen af 
mobilapps, der skal beskytte 
folkesundheden ved at advare borgerne om 
tidligere kontakt med en person, som er 
blevet test positiv for virusset; opfordrer til 
en fælles EU-tilgang til AI-baserede 
mobilapps, hvis udvikling skal forblive 
under statslig kontrol; mener, at AI-
baserede mobilapps skal respektere de 
europæiske borgeres privatliv og den 
generelle forordning om databeskyttelse;

Or. en

Ændringsforslag 14
Clara Ponsatí Obiols

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at adskillige 
medlemsstater under covid-19-
sundhedskrisen har iværksat udviklingen af 
mobilapps, der skal beskytte 
folkesundheden ved at advare borgerne om 
tidligere kontakt med en person, som er 
blevet test positiv for virusset; opfordrer til 

2. bemærker, at adskillige 
medlemsstater under covid-19-
sundhedskrisen har iværksat udviklingen af 
mobilapps, der skal beskytte 
folkesundheden ved at advare borgerne om 
tidligere kontakt med en person, som er 
blevet test positiv for virusset; opfordrer til 
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en fælles EU-tilgang til AI-baserede 
mobilapps, hvis udvikling skal forblive 
under statslig kontrol;

en fælles EU-tilgang til AI-baserede 
mobilapps, som forhindrer 
geolokalisering af borgere fra 
myndighedernes side, sikrer en 
decentraliseret tilgang til dataindsamling 
og generelt fremmer den mindst invasive 
teknologi, der er til rådighed;

Or. en

Ændringsforslag 15
Brando Benifei, Andreas Schieder, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Clara Aguilera

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at adskillige 
medlemsstater under covid-19-
sundhedskrisen har iværksat udviklingen af 
mobilapps, der skal beskytte 
folkesundheden ved at advare borgerne om 
tidligere kontakt med en person, som er 
blevet test positiv for virusset; opfordrer til 
en fælles EU-tilgang til AI-baserede 
mobilapps, hvis udvikling skal forblive 
under statslig kontrol;

2. bemærker, at adskillige 
medlemsstater under covid-19-
sundhedskrisen har iværksat udviklingen af 
mobilapps, der skal beskytte 
folkesundheden ved at advare borgerne om 
tidligere kontakt med en person, som er 
blevet test positiv for virusset; opfordrer til 
en fælles EU-tilgang til interoperable, 
sikre og privatlivsvenlige AI-baserede 
mobilapps, hvis udvikling skal forblive 
under statslig kontrol, og hvis lagring af 
data fortsat skal være decentraliseret i 
mobile enheder;

Or. en

Ændringsforslag 16
Dominik Tarczyński

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at adskillige 
medlemsstater under covid-19-
sundhedskrisen har iværksat udviklingen af 

2. bemærker, at adskillige 
medlemsstater under covid-19-
sundhedskrisen har iværksat udviklingen af 
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mobilapps, der skal beskytte 
folkesundheden ved at advare borgerne om 
tidligere kontakt med en person, som er 
blevet test positiv for virusset; opfordrer til 
en fælles EU-tilgang til AI-baserede 
mobilapps, hvis udvikling skal forblive 
under statslig kontrol;

mobilapps, der skal beskytte 
folkesundheden ved at advare borgerne om 
tidligere kontakt med en person, som er 
blevet test positiv for virusset; opfordrer til 
en fælles EU-tilgang til AI-baserede 
mobilapps, herunder offentliggørelse af 
den underliggende kildekode og sikring 
af, at udviklingen af sådanne apps fortsat 
forbliver under statslig kontrol;

Or. en

Ændringsforslag 17
Martin Schirdewan

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at adskillige 
medlemsstater under covid-19-
sundhedskrisen har iværksat udviklingen 
af mobilapps, der skal beskytte 
folkesundheden ved at advare borgerne 
om tidligere kontakt med en person, som 
er blevet test positiv for virusset; opfordrer 
til en fælles EU-tilgang til AI-baserede 
mobilapps, hvis udvikling skal forblive 
under statslig kontrol;

2. bemærker, at det endnu ikke er 
bevist, at mobilapps til beskyttelse af den 
offentlige sundhed, der er lanceret under 
covid-19-krisen, er effektive; opfordrer 
medlemsstaterne til kun at lancere 
sådanne mobilapps, hvis den frivillige, 
gennemsigtige og midlertidige karakter af 
appsene er sikret, og når lokaliseringsdata 
er udelukket fra delokaliseret indsamling 
på udstyret;

Or. en

Ændringsforslag 18
David Cormand
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om, at 
proportionalitetsprincippet skal overholdes, 
og at spørgsmål om årsagssammenhæng og 

3. minder om, at 
proportionalitetsprincippet i international 
ret skal overholdes, og at spørgsmål om 
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ansvar skal afklares for at fastslå, i hvilket 
omfang staten som aktør i folkeretten, men 
også ved udøvelsen af sine egne beføjelser, 
rent faktisk kan overføre disse beføjelser 
til AI-baserede systemer, som har en vis 
autonomi;

årsagssammenhæng og ansvar skal afklares 
for at fastslå, i hvilket omfang staten som 
aktør i folkeretten, men også ved udøvelsen 
af sine egne beføjelser, rent faktisk kan 
handle med hjælp af disse AI-baserede 
systemer, samtidig med at de forbliver 
ansvarlige og underlagt demokratisk 
kontrol, navnlig af parlamentet; opfordrer 
til at styrke ansvarligheden hos sådanne 
private aktører i henhold til international 
ret i betragtning af visse private aktørers 
udelte beslutningsprocedure og kontrol i 
forbindelse med udviklingen af sådanne 
teknologier;

Or. en

Ændringsforslag 19
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor Rónai

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om, at 
proportionalitetsprincippet skal overholdes, 
og at spørgsmål om årsagssammenhæng og 
ansvar skal afklares for at fastslå, i hvilket 
omfang staten som aktør i folkeretten, men 
også ved udøvelsen af sine egne beføjelser, 
rent faktisk kan overføre disse beføjelser til 
AI-baserede systemer, som har en vis 
autonomi;

3. minder om, at princippet om 
ikkeforskelsbehandling og 
proportionalitetsprincippet og kravet om 
en begrundelse skal overholdes, og at 
spørgsmål om årsagssammenhæng og 
ansvar samt om gennemsigtighed og 
forklarlighed skal afklares for at fastslå, i 
hvilket omfang staten som aktør i 
folkeretten, men også ved udøvelsen af 
sine egne beføjelser, rent faktisk kan 
overføre disse beføjelser til AI-baserede 
systemer, som har en vis autonomi;

Or. en

Ændringsforslag 20
Dominik Tarczyński
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Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om, at 
proportionalitetsprincippet skal overholdes, 
og at spørgsmål om årsagssammenhæng og 
ansvar skal afklares for at fastslå, i hvilket 
omfang staten som aktør i folkeretten, men 
også ved udøvelsen af sine egne beføjelser, 
rent faktisk kan overføre disse beføjelser til 
AI-baserede systemer, som har en vis 
autonomi;

3. minder om, at 
proportionalitetsprincippet skal overholdes, 
og at spørgsmål om årsagssammenhæng og 
ansvar skal afklares for at fastslå, hvis og i 
hvilket omfang en stat som aktør i 
folkeretten, men også ved udøvelsen af 
sine egne beføjelser, rent faktisk kan 
overføre oprindelige beføjelser til AI-
baserede systemer;

Or. en

Ændringsforslag 21
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om, at 
proportionalitetsprincippet skal overholdes, 
og at spørgsmål om årsagssammenhæng og 
ansvar skal afklares for at fastslå, i hvilket 
omfang staten som aktør i folkeretten, men 
også ved udøvelsen af sine egne beføjelser, 
rent faktisk kan overføre disse beføjelser til 
AI-baserede systemer, som har en vis 
autonomi;

3. minder om, at 
proportionalitetsprincippet skal overholdes, 
og at spørgsmål om årsagssammenhæng og 
ansvar skal afklares for at fastslå, i hvilket 
omfang staten som aktør i folkeretten, men 
også ved udøvelsen af sine egne beføjelser, 
rent faktisk kan overføre disse beføjelser til 
AI-baserede systemer, som har en vis 
autonomi, uden at skabe yderligere risici;

Or. en

Ændringsforslag 22
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 3



AM\1206239DA.docx 15/30 PE652.520v01-00

DA

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om, at 
proportionalitetsprincippet skal overholdes, 
og at spørgsmål om årsagssammenhæng og 
ansvar skal afklares for at fastslå, i hvilket 
omfang staten som aktør i folkeretten, men 
også ved udøvelsen af sine egne beføjelser, 
rent faktisk kan overføre disse beføjelser til 
AI-baserede systemer, som har en vis 
autonomi;

3. minder om, at 
proportionalitetsprincippet skal overholdes, 
og at spørgsmål om årsagssammenhæng og 
ansvar skal afklares for at fastslå, i hvilket 
omfang staten som aktør i folkeretten, men 
også ved udøvelsen af sine egne beføjelser, 
rent faktisk kan overføre disse beføjelser til 
AI-baserede systemer, som har en vis 
autonomi, uden at krænke de forpligtelser, 
der følger af folkeretten, såsom en 
retfærdig rettergang;

Or. en

Ændringsforslag 23
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Sándor Rónai

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer derfor indtrængende 
medlemsstaterne til at vurdere de risici, der 
er forbundet med AI-baserede teknologier, 
inden man automatiserer aktiviteter knyttet 
til udøvelsen af offentligretlige beføjelser 
såsom en forsvarlig retspleje; opfordrer 
medlemsstaterne til at overveje, om der er 
behov for beskyttelsesforanstaltninger som 
omhandlet i direktiv (EU) 2018/958, som 
f.eks. en kvalificeret erhvervsudøvendes 
tilsyn og regler om erhvervsmæssig etik;

4. opfordrer derfor indtrængende 
medlemsstaterne til at vurdere de risici, der 
er forbundet med AI-baserede teknologier, 
inden man automatiserer de liberale 
tjenesteydelser knyttet til udøvelsen af 
offentligretlige beføjelser som f.eks. risici i 
forbindelse med forbrugerbeskyttelse, 
modtagere af tjenesteydelser og 
arbejdstagere, sikring af sunde og sikre 
arbejdsvilkår, god retspleje og sikring af 
høje standarder for uddannelse og 
miljøbeskyttelse; opfordrer 
medlemsstaterne til at overveje, om der er 
behov for beskyttelsesforanstaltninger som 
omhandlet i direktiv (EU) 2018/958, som 
f.eks. en kvalificeret erhvervsudøvendes 
tilsyn;

Or. en
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Ændringsforslag 24
David Cormand
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer derfor indtrængende 
medlemsstaterne til at vurdere de risici, 
der er forbundet med AI-baserede 
teknologier, inden man automatiserer 
aktiviteter knyttet til udøvelsen af 
offentligretlige beføjelser såsom en 
forsvarlig retspleje; opfordrer 
medlemsstaterne til at overveje, om der er 
behov for beskyttelsesforanstaltninger som 
omhandlet i direktiv (EU) 2018/958, som 
f.eks. en kvalificeret erhvervsudøvendes 
tilsyn og regler om erhvervsmæssig etik;

4. understreger behovet for at 
investere i menneskelige færdigheder som 
løftestang for det forhold, at kunstig 
intelligens skal være en støtte til 
menneskelige beslutninger i stedet for at 
erstatte mennesker, ved at styrke og 
opskalere menneskelig ekspertise; 
opfordrer medlemsstaterne til at overveje, 
om der er behov for 
beskyttelsesforanstaltninger som 
omhandlet i direktiv (EU) 2018/958, som 
f.eks. en kvalificeret erhvervsudøvendes 
tilsyn og regler om erhvervsmæssig etik;

Or. en

Ændringsforslag 25
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer derfor indtrængende 
medlemsstaterne til at vurdere de risici, der 
er forbundet med AI-baserede teknologier, 
inden man automatiserer aktiviteter knyttet 
til udøvelsen af offentligretlige beføjelser 
såsom en forsvarlig retspleje; opfordrer 
medlemsstaterne til at overveje, om der er 
behov for beskyttelsesforanstaltninger som 
omhandlet i direktiv (EU) 2018/958, som 
f.eks. en kvalificeret erhvervsudøvendes 
tilsyn og regler om erhvervsmæssig etik;

4. opfordrer derfor indtrængende 
medlemsstaterne til at vurdere de risici, der 
er forbundet med AI-baserede teknologier, 
inden man automatiserer aktiviteter knyttet 
til udøvelsen af offentligretlige beføjelser 
såsom en forsvarlig retspleje; opfordrer 
medlemsstaterne til at overveje, om der er 
behov for beskyttelsesforanstaltninger som 
omhandlet i direktiv (EU) 2018/958, som 
f.eks. en kvalificeret erhvervsudøvendes 
tilsyn og overvågning og regler om 
erhvervsmæssig etik;
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Or. en

Ændringsforslag 26
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer derfor indtrængende 
medlemsstaterne til at vurdere de risici, der 
er forbundet med AI-baserede teknologier, 
inden man automatiserer aktiviteter knyttet 
til udøvelsen af offentligretlige beføjelser 
såsom en forsvarlig retspleje; opfordrer 
medlemsstaterne til at overveje, om der er 
behov for beskyttelsesforanstaltninger som 
omhandlet i direktiv (EU) 2018/958, som 
f.eks. en kvalificeret erhvervsudøvendes 
tilsyn og regler om erhvervsmæssig etik;

4. opfordrer derfor indtrængende 
medlemsstaterne til at vurdere de risici, der 
er forbundet med AI-baserede teknologier, 
inden man automatiserer aktiviteter knyttet 
til udøvelsen af offentligretlige beføjelser 
såsom en forsvarlig retspleje; opfordrer 
medlemsstaterne til at overveje, om der er 
behov for beskyttelsesforanstaltninger, som 
f.eks. en kvalificeret erhvervsudøvendes 
tilsyn og regler om erhvervsmæssig etik;

Or. en

Ændringsforslag 27
Clara Ponsatí Obiols

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer derfor indtrængende 
medlemsstaterne til at vurdere de risici, der 
er forbundet med AI-baserede teknologier, 
inden man automatiserer aktiviteter knyttet 
til udøvelsen af offentligretlige beføjelser 
såsom en forsvarlig retspleje; opfordrer 
medlemsstaterne til at overveje, om der er 
behov for beskyttelsesforanstaltninger som 
omhandlet i direktiv (EU) 2018/958, som 
f.eks. en kvalificeret erhvervsudøvendes 
tilsyn og regler om erhvervsmæssig etik;

4. opfordrer derfor indtrængende 
medlemsstaterne til at vurdere de risici, der 
er forbundet med AI-baserede teknologier, 
inden man automatiserer aktiviteter knyttet 
til udøvelsen af offentligretlige beføjelser 
såsom en forsvarlig retspleje; opfordrer 
medlemsstaterne til at overveje, om der er 
behov for beskyttelsesforanstaltninger som 
omhandlet i direktiv (EU) 2018/958, som 
f.eks. en kvalificeret erhvervsudøvendes 
tilsyn og regler om erhvervsmæssig etik,  
navnlig for at sikre, at denne 
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automatisering ikke på nogen måde 
påvirker eller griber ind i borgernes 
grundlæggende rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 28
Andreas Schwab

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer derfor indtrængende 
medlemsstaterne til at vurdere de risici, der 
er forbundet med AI-baserede teknologier, 
inden man automatiserer aktiviteter knyttet 
til udøvelsen af offentligretlige beføjelser 
såsom en forsvarlig retspleje; opfordrer 
medlemsstaterne til at overveje, om der er 
behov for beskyttelsesforanstaltninger som 
omhandlet i direktiv (EU) 2018/958, som 
f.eks. en kvalificeret erhvervsudøvendes 
tilsyn og regler om erhvervsmæssig etik;

4. opfordrer derfor indtrængende 
medlemsstaterne til at vurdere de risici, der 
er forbundet med AI-baserede teknologier, 
inden man automatiserer aktiviteter knyttet 
til udøvelsen af offentligretlige beføjelser 
såsom en forsvarlig retspleje; opfordrer 
medlemsstaterne til at overveje, om der er 
behov for beskyttelsesforanstaltninger som 
omhandlet i direktiv (EU) 2018/958, som 
f.eks. en kvalificeret erhvervsudøvendes 
tilsyn og regler om erhvervsmæssig etik; 
understreger behovet for, at 
medlemsstaterne gennemfører dette 
direktiv korrekt, og opfordrer 
Kommissionen til nøje at overvåge dette;

Or. en

Ændringsforslag 29
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Stéphanie Yon-
Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. minder om, at den første offensive 
brug af våben baseret på kunstig 
intelligens har været cyberangreb, som 
direkte eller indirekte påvirker EU's 



AM\1206239DA.docx 19/30 PE652.520v01-00

DA

borgere og virksomheder, med teknikker, 
der spænder fra politisk hacking til tyveri 
af forretningshemmeligheder; opfordrer 
derfor indtrængende medlemsstaterne og 
Kommissionen til at tage disse trusler 
alvorligt og investere kraftigt i at opnå et 
højt niveau af generelle digitale 
færdigheder, sikkerhedsforskning og 
anvendelse af open source-teknologi for 
at mindske afhængigheden af 
tredjelandsleverandører og styrke det 
indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 30
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sándor Rónai

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. understreger, at robotter som 
mekaniske genstande bør falde ind under 
definitionen af maskiner i direktivet om 
maskiner (2006/42/EF), og at de bør 
udformes og samles i overensstemmelse 
med de standarder og 
sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat 
heri, samt med bestemmelserne om 
markedsføring og ibrugtagning af 
maskiner;

Or. en

Ændringsforslag 31
Andreas Schwab

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. insisterer på, at det er vigtigt at 
tilpasse digitale færdigheder til 
videnskabelige fremskridt, der omfatter 
AI-baserede løsninger for personer, der 
udøver lovregulerede erhverv, herunder 
aktiviteter i forbindelse med udøvelsen af 
statslige myndigheders beføjelser, såsom 
justitsforvaltningen; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til at 
tage behørigt hensyn hertil som en del af 
gennemførelsen af direktiv 2005/36/EF;

Or. en

Ændringsforslag 32
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. understreger, at selvkørende biler, 
skibe og andre transportmidler i sidste 
ende kan operere på tværs af grænserne, 
og at dette kan rejse nye spørgsmål om 
fortolkning og anvendelse af folkeretten; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til 
at samarbejde med internationale 
partnere om dette spørgsmål;

Or. en

Ændringsforslag 33
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs

Udkast til udtalelse
Punkt 4 c (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4c. mener, at udviklingen af kunstig 
intelligens også indebærer muligheder for 
at forbedre den globale 
markedsovervågning og tage fat på 
spørgsmål om produktsikkerhed, 
varemærkeforfalskning og 
forbrugerbeskyttelse på en langt mere 
effektiv måde og i stor skala;

Or. en

Ændringsforslag 34
Clara Ponsatí Obiols

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at medlemsstaterne og 
Kommissionen bør fremme AI-teknologier, 
der arbejder for mennesker; opfordrer 
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
Kommissionen at udvikle AI-applikationer 
med henblik på at automatisere og lette e-
forvaltningstjenester, f.eks. inden for 
skatteadministration; understreger, at 
forklarlige algoritmer er vigtige for at 
sikre, at virksomheder og forbrugere drager 
fordel af bedre, ikkediskriminerende og 
pålidelige offentlige tjenester til en lavere 
pris.

5. mener, at medlemsstaterne, 
regionale og lokale myndigheder og 
Kommissionen bør fremme AI-teknologier, 
der arbejder for mennesker; opfordrer 
medlemsstaterne og regionale og lokale 
myndigheder til i tæt samarbejde med 
Kommissionen at udvikle AI-applikationer 
med henblik på at automatisere og lette e-
forvaltningstjenester, f.eks. inden for 
skatteadministration; opfordrer til, at 
sådanne e-forvaltningstjenester også 
tilbydes på EU's regionale sprog og 
mindretalssprog; understreger, at 
forklarlige algoritmer er vigtige for at 
sikre, at virksomheder og forbrugere drager 
fordel af bedre, ikkediskriminerende og 
pålidelige offentlige tjenester til en lavere 
pris.

Or. en

Ændringsforslag 35
David Cormand
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for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at medlemsstaterne og 
Kommissionen bør fremme AI-teknologier, 
der arbejder for mennesker; opfordrer 
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
Kommissionen at udvikle AI-applikationer 
med henblik på at automatisere og lette e-
forvaltningstjenester, f.eks. inden for 
skatteadministration; understreger, at 
forklarlige algoritmer er vigtige for at 
sikre, at virksomheder og forbrugere drager 
fordel af bedre, ikkediskriminerende og 
pålidelige offentlige tjenester til en lavere 
pris.

5. mener, at medlemsstaterne og 
Kommissionen bør fremme AI-teknologier, 
der arbejder for mennesker; opfordrer 
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
Kommissionen at udvikle AI-applikationer 
med henblik på at automatisere og lette e-
forvaltningstjenester, f.eks. inden for 
skatteadministration; understreger, at 
forklarlige, menneskeligt læsbare og 
veldokumenterede algoritmer, der 
respekterer forpligtelsen til information 
og gennemsigtighed, er meget vigtige for 
at sikre, at virksomheder og forbrugere kan 
have tillid til og drager fordel af bedre, 
ikkediskriminerende og pålidelige 
offentlige tjenester til en rimelig pris.

Or. en

Ændringsforslag 36
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at medlemsstaterne og 
Kommissionen bør fremme AI-teknologier, 
der arbejder for mennesker; opfordrer 
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
Kommissionen at udvikle AI-applikationer 
med henblik på at automatisere og lette e-
forvaltningstjenester, f.eks. inden for 
skatteadministration; understreger, at 
forklarlige algoritmer er vigtige for at 
sikre, at virksomheder og forbrugere drager 
fordel af bedre, ikkediskriminerende og 
pålidelige offentlige tjenester til en lavere 

5. mener, at medlemsstaterne og 
Kommissionen bør fremme AI-teknologier, 
der arbejder for mennesker; opfordrer 
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
Kommissionen at udvikle open-source-
applikationer med henblik på at 
automatisere og lette e-
forvaltningstjenester, f.eks. inden for 
skatteadministration; understreger, at 
forklarlige algoritmer, åbne data og 
offentlig kildekode  er vigtige for at sikre, 
at virksomheder og forbrugere drager 
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pris. fordel af innovative, ikkediskriminerende 
og pålidelige offentlige tjenester til en 
lavere pris overalt i EU og på en 
kompatibel måde.

Or. en

Ændringsforslag 37
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at medlemsstaterne og 
Kommissionen bør fremme AI-teknologier, 
der arbejder for mennesker; opfordrer 
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
Kommissionen at udvikle AI-applikationer 
med henblik på at automatisere og lette e-
forvaltningstjenester, f.eks. inden for 
skatteadministration; understreger, at 
forklarlige algoritmer er vigtige for at 
sikre, at virksomheder og forbrugere drager 
fordel af bedre, ikkediskriminerende og 
pålidelige offentlige tjenester til en lavere 
pris.

5. mener, at medlemsstaterne og 
Kommissionen bør fremme AI-teknologier, 
der arbejder for mennesker; opfordrer 
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
Kommissionen at udvikle AI-applikationer 
med henblik på at automatisere og lette e-
forvaltningstjenester, f.eks. inden for 
skatteadministration, told og 
forbrugerbeskyttelse; understreger, at 
forklarlige algoritmer er vigtige for at 
sikre, at virksomheder og forbrugere drager 
fordel af bedre, pålidelige offentlige 
tjenester, der ikke diskriminerer mellem 
europæiske borgere, og til en lavere pris.

Or. fr

Ændringsforslag 38
Dominik Tarczyński

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at medlemsstaterne og 
Kommissionen bør fremme AI-teknologier, 
der arbejder for mennesker; opfordrer 
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
Kommissionen at udvikle AI-applikationer 

5. mener, at medlemsstaterne og 
Kommissionen bør fremme AI-teknologier, 
der arbejder for mennesker; opfordrer 
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
Kommissionen at udvikle AI-applikationer 
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med henblik på at automatisere og lette e-
forvaltningstjenester, f.eks. inden for 
skatteadministration; understreger, at 
forklarlige algoritmer er vigtige for at 
sikre, at virksomheder og forbrugere drager 
fordel af bedre, ikkediskriminerende og 
pålidelige offentlige tjenester til en lavere 
pris.

med henblik på at automatisere og lette e-
forvaltningstjenester, f.eks. inden for 
skatteadministration, eller for at anmelde 
og godkende erhvervsaktiviteter på tværs 
af grænserne; understreger, at forklarlige 
algoritmer er vigtige for at sikre, at 
virksomheder og forbrugere drager fordel 
af bedre, ikkediskriminerende og pålidelige 
offentlige tjenester til en lavere pris.

Or. en

Ændringsforslag 39
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor Rónai

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at medlemsstaterne og 
Kommissionen bør fremme AI-teknologier, 
der arbejder for mennesker; opfordrer 
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
Kommissionen at udvikle AI-applikationer 
med henblik på at automatisere og lette e-
forvaltningstjenester, f.eks. inden for 
skatteadministration; understreger, at 
forklarlige algoritmer er vigtige for at 
sikre, at virksomheder og forbrugere drager 
fordel af bedre, ikkediskriminerende og 
pålidelige offentlige tjenester til en lavere 
pris.

5. mener, at medlemsstaterne og 
Kommissionen bør fremme AI-teknologier, 
der arbejder for mennesker; opfordrer 
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
Kommissionen at udvikle AI-applikationer 
med henblik på at automatisere og lette e-
forvaltningstjenester, f.eks. inden for 
skatteadministration; understreger, at 
forklarlige, fordomsfrie og gennemsigtige 
algoritmer er vigtige for at sikre, at 
virksomheder og forbrugere drager fordel 
af bedre, ikkediskriminerende og pålidelige 
offentlige tjenester til en lavere pris.

Or. en

Ændringsforslag 40
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel, Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 5
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at medlemsstaterne og 
Kommissionen bør fremme AI-teknologier, 
der arbejder for mennesker; opfordrer 
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
Kommissionen at udvikle AI-applikationer 
med henblik på at automatisere og lette e-
forvaltningstjenester, f.eks. inden for 
skatteadministration; understreger, at 
forklarlige algoritmer er vigtige for at 
sikre, at virksomheder og forbrugere drager 
fordel af bedre, ikkediskriminerende og 
pålidelige offentlige tjenester til en lavere 
pris.

5. mener, at medlemsstaterne og 
Kommissionen bør fremme AI-teknologier, 
der arbejder for mennesker; opfordrer 
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
Kommissionen at udvikle AI-applikationer 
med henblik på at automatisere og lette e-
forvaltningstjenester, f.eks. inden for 
skatteadministration; understreger, at 
forklarlige algoritmer er vigtige for at 
sikre, at virksomheder og forbrugere drager 
fordel af bedre, tilgængelige, hurtige, 
ikkediskriminerende og pålidelige 
offentlige tjenester til en lavere pris.

Or. en

Ændringsforslag 41
Martin Schirdewan

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at medlemsstaterne og 
Kommissionen bør fremme AI-teknologier, 
der arbejder for mennesker; opfordrer 
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
Kommissionen at udvikle AI-applikationer 
med henblik på at automatisere og lette e-
forvaltningstjenester, f.eks. inden for 
skatteadministration; understreger, at 
forklarlige algoritmer er vigtige for at sikre, 
at virksomheder og forbrugere drager 
fordel af bedre, ikkediskriminerende og 
pålidelige offentlige tjenester til en lavere 
pris.

5. mener, at medlemsstaterne og 
Kommissionen bør fremme AI-teknologier, 
der arbejder for mennesker; opfordrer 
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
Kommissionen at udvikle AI-applikationer 
med henblik på at automatisere og lette e-
forvaltningstjenester, f.eks. inden for 
skatteadministration; understreger, at 
forklarlige algoritmer er væsentlige for at 
sikre, at virksomheder og forbrugere drager 
fordel af bedre, ikkediskriminerende og 
pålidelige offentlige tjenester til en lavere 
pris.

Or. en

Ændringsforslag 42
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle
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Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. insisterer på, at medlemsstaterne 
og Kommissionen beskytter europæiske 
virksomheder mod politiske sanktioner 
pålagt af udenlandske stater i forbindelse 
med offentlige udbud og på det militære 
og civile område; den ekstraterritoriale 
anvendelse af en udenlandsk ret må ikke 
være et påskud til at anvende kunstig 
intelligens i forbindelse med 
tjenesteydelser på europæisk jord, selv om 
de helt eller delvis er købt eller udviklet 
ved brug af teknologier uden for Europa.

Or. fr

Ændringsforslag 43
Dominik Tarczyński

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. bemærker, at offentlige 
indkøbsprogrammer, der støtter fælles 
indkøb af forsvarsprodukter, udelukker 
indkøb af forsvarsprodukter, som er 
forbudt i henhold til gældende 
international ret; bemærker endvidere, at 
Parlamentet i sin holdning til den 
fremtidige europæiske forsvarsfond 
præciserer denne udelukkelse for så vidt 
angår autonome våbensystemer, uden at 
dette berører muligheden for at anskaffe 
systemer til tidlig varsling eller 
modforanstaltninger, der anvendes til 
defensive formål.

Or. en
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Ændringsforslag 44
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor 
Rónai

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. minder om, at Parlamentet i sin 
beslutning af 16. februar 2017 om 
civilretlige bestemmelser om robotteknik 
forudså muligheden for, at kunstig 
intelligens kunne blive et selvstændigt 
område for civilretlige spørgsmål, hvilket 
ville have betydelige konsekvenser for det 
indre markeds funktion; opfordrer derfor 
indtrængende Kommissionen til at 
overvåge og analysere udviklingen af 
dette spørgsmål i både international ret og 
medlemsstaternes nationale ret.

Or. en

Ændringsforslag 45
David Cormand
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. mener, at kunstig intelligens og 
netværkssystemer bør tage sigte på 
retssikkerhed for borgere og forbrugere; 
understreger derfor, at reglerne om 
konflikt mellem lovgivninger og 
jurisdiktioner bør finde anvendelse, 
samtidig med at der tages hensyn til 
forbrugernes interesser og risikoen for 
forumshopping, og at der bør gøres en 
indsats for at bekæmpe uberettiget 
geografisk blokering.

Or. en
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Ændringsforslag 46
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. kræver en ajourføring af den 
europæiske konkurrencelovgivning og 
lovgivning om offentlige indkøb med 
henblik på at fremme fremkomsten af 
aktører på området kunstig intelligens, 
der har hjemsted i Europa;

Or. fr

Ændringsforslag 47
David Cormand
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. understreger, at AI-
netværkssystemer, navnlig når de er 
udformet med henblik på anvendelse på 
det militære område eller i spørgsmål om 
national sikkerhed, kan krænke 
rettigheder eller interesser og forårsage 
skader, der skader enkeltpersoner eller 
samfundet som helhed, og skal overholde 
etiske og tekniske standarder, der skal 
fastlægges af de kompetente 
tilsynsmyndigheder på EU-plan og 
nationalt plan, men også i hele verden; 
opfordrer til, at der oprettes 
jurisdiktionsmyndigheder, der har 
kompetence til at behandle sådanne 
overtrædelser og sikre passende 
klageadgang:

Or. en
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Ændringsforslag 48
David Cormand
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5c. minder om sin beslutning af 12. 
september 2018 om autonome 
våbensystemer; gentager sit krav om et 
forbud mod fremstilling, udvikling og 
anvendelse af fuldautomatiske våben, som 
gør det muligt at udføre angreb uden 
menneskelig involvering; opfordrer 
indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til at iværksætte en bred 
international politisk dialog med henblik 
på at etablere globale standarder for og 
juridiske og etiske begrænsninger for 
udvikling, udbredelse og anvendelse af 
stadig mere autonome våbensystemer, 
f.eks. i form af en bindende international 
aftale.

Or. en

Ændringsforslag 49
David Cormand
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5d. opfordrer Unionen til at etablere 
en europæisk 
markedsovervågningsstruktur for 
systemer, der er baseret på AI, for at stille 
vejledning, udtalelser og ekspertise til 
rådighed for medlemsstaternes 
myndigheder.
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Or. en


