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Povzetek javnega posvetovanja o prihodnosti robotike in umetne inteligence s poudarkom na 

pravilih civilnega prava. 

1. Splošni okvir javnega posvetovanja o robotiki in umetni inteligenci 

Januarja 2017 je Evropski parlament sprejel poročilo s priporočili Komisiji o pravilih civilnega 

prava o robotiki (2015/2013/(INL); poročevalka: Mady Delvaux (skupina S&D, Luksemburg). 

V poročilu so poslanci Evropskega parlamenta pozvali Evropsko komisijo, naj sprejme 

zakonodajo, s katero bi razjasnili vprašanja o odgovornosti. Predlagali so tudi prostovoljen 

etični kodeks obnašanja na področju robotike za raziskovalce in načrtovalce, s katerim bi 

zagotovili delovanje v okviru pravnih ter etičnih standardov in načrtovanje ter uporabo 

robotov ob spoštovanju človekovega dostojanstva. Parlament je Evropsko komisijo tudi 

pozval, naj razmisli o ustanovitvi evropske agencije za robotiko in umetno inteligenco.  

Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve (JURI) se je na osnovi poročila odločil 

organizirati javno posvetovanje o prihodnosti robotike in umetne inteligence s poudarkom na 

pravilih civilnega prava. Namen posvetovanja je bil spodbuditi širšo razpravo s številnimi 

deležniki in pridobiti mnenje o tem, kako obravnavati zahtevna etična, gospodarska, pravna 

in socialna vprašanja, povezana z razvojem na področju robotike in umetne inteligence.  

Javno posvetovanje je potekalo v vseh uradnih jezikih EU od 8. februarja do 1. junija  2017 in 

je bilo odprto za vse, ki so želeli sodelovati. Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh ločenih delov, 

ki sta bila prilagojena anketirancem: splošni vprašalnik (15 vprašanj), namenjen širši javnosti, 

in specializirani vprašalnik, sestavljen iz 17 splošnih vprašanj in 47 pomožnih vprašanj o 

specifičnih področjih politik. Vprašalnik je vseboval vprašanja izbirnega tipa in odprta 

vprašanja, na katera so državljani, podjetja in organizacije lahko odgovorili bolj poglobljeno. 

Posvetovanje se je izvedlo s pomočjo programa za ankete Opinio, ki je na strežnikih 

podatkovnega centra Evropskega parlamenta. Prek tega programa je potekala objava 

vprašalnika, v njem so bili zbrani prispevki deležnikov in z njim so se upravljali podatki, 

pripravljena pa je bila tudi vrsta poročil, ki so dostopna na 

http://www.europarl.europa.eu/committees/sl/juri/robotics.html?tab=Rezultati. V vsakem 

poročilu so zapisana vprašanja in povzetki s podrobnimi statističnimi podatki. Če je 

anketiranec dovolil, da Parlament odgovore objavi, so objavljeni tudi odgovori na odprta 

vprašanja.  

2. Osnovni podatki o anketirancih 

Na vprašalnik je odgovorilo skoraj 300 ljudi. V skladu s veljavnimi pravili o varstvu podatkov 

so anketiranci izbirali med naslednjimi možnostmi: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//SL
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 objava odgovorov z osebnimi podatki; 

 anonimna objava odgovorov (brez imena/imena organizacije); 

 brez objave odgovorov, so pa bili uporabljeni za statistično in analitično obdelavo. 

Tabela 1: Kratek pregled prejetih odgovorov 

 Posameznik Javni organ ali 
mednarodna 
organizacija 

Organizacija 
ali podjetje 

Skupaj 

Anonimna objava 100 0 5 105 

Objava z osebnimi 
podatki 

97 1 29 127 

Brez objave 62 1 3 66 

Skupaj 259 2 37 298 

Vprašalnik je rešilo 259 posameznikov iz naslednjih držav: 

 23 držav članic EU in Norveške; največ anketirancev je bilo iz Nemčije (86), Francije 

(35) in Španije (28).   

 12 odgovorov smo dobili iz držav izven EU (Kanada, Kolumbija, Srbija, Južna Koreja, 

Šrilanka, Švica, Turčija in Združene države Amerike). 

Velika večina anketirancev je imela med 25 in 54 let (78 %), 42 % je bilo starih med 25 in 39 

let. Le 9 % je imelo med 15 in 24 let in zgolj nekaj jih je imelo 65 let (3 %). Moških anketirancev 

je bilo več (72 %), žensk je bilo le 27 % (1 % anketirancev spola ni želel označiti). Večina 

anketirancev je imela magisterij ali doktorat (65 %). Poleg tega je 42 % anketirancev 

odgovorilo, da imajo izkušnje iz tujine (izobraževanje ali delo). 

Vprašalnik je rešilo 39 organizacij, in sicer: 

 2 javna organa ali mednarodni organizaciji; ter 

 37 organizacij ali podjetij, od katerih jih je 20 prijavljenih v registru za preglednost. 

Med 37 organizacijami so bili anketiranci razdeljeni, kot sledi: 

 8 podjetij/MSP/mikropodjetij/samostojnih podjetnikov;  

 7 nevladnih organizacij; 

 6 industrijskih združenj;  

 5 možganskih trustov in 5 svetovalnih podjetij in odvetniških pisarn;  

 1 akademska ustanova; 1 medijska hiša; 1 sindikat; 

 2 se nista opredelila ter 
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 1 ni odgovoril.  

Kar zadeva geografsko razporeditev, so bile organizacije iz 13 držav članic EU (deležnike smo 

prosili, naj označijo, kje je njihov sedež in/ali kje opravljajo svojo dejavnost). Največ odgovorov 

smo dobili iz Belgije (25 %), Francije (17 %), Španije (11 %) in Nizozemske (8 %). 

12 organizacij ima poslovne enote v več državah, 11 od teh ima poslovne enote tudi v državah, 

ki niso v EU.  

Anketiranci predstavljajo širok nabor podjetij, vse od mikropodjetij do mednarodnih podjetij 

s 500 ali več zaposlenimi. 

Tabela 2: Velikost organizacije 

Število zaposlenih Delež anketirancev (v %) 

1–9 44 

10–49 28 

50–249 6 

250–499 3 

500 ali več 19 

Anketiranci tudi opravljajo veliko različnih dejavnosti, in sicer: informacijske in 

komunikacijske, znanstvene in tehnične, finančne in zavarovalniške dejavnosti, ter delujejo na 

področju prometa, zdravstva, izobraževanja, poslovanja z nepremičninami, gostinstva, 

gradbeništva in oskrbe z elektriko, plinom in vodo. 

3. Pregled mnenj posameznih deležnikov 

Anketiranci imajo na splošno pozitiven odnos do robotike in umetne inteligence.1 Mnenje 

79 % anketirancev o robotiki je pozitivno ali zelo pozitivno, medtem ko jih ima le 3 % 

negativno ali zelo negativno mnenje. Podobno je tudi odnos do umetne inteligence v 

splošnem pozitiven (68 %), le 7 % anketirancev ima negativen odnos. 

Tabela 3: Odnos do robotike in umetne inteligence, v odstotkih 

 Robotika Umetna inteligenca 

Zelo negativno 1 2 

Negativno 2 5 

Niti pozitivno niti negativno 17 22 

                                                 
1 Bolj podrobna predstavitev v programu PowerPoint z grafi in tabelami o mnenju posameznih deležnikov je na 

voljo (le v angleščini) na spletni strani Odbora za pravne zadeve: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/robotics.html 
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Pozitivno 47 40 

Zelo pozitivno 32 28 

 

Odnos je na splošno pozitiven. Anketiranci so podali tudi bolj kvalificirano oceno. Po eni strani 

je, na primer, velika večina prepričana, da bo tehnologijo treba pazljivo upravljati in da bo 

robotika še posebno koristna za težka in nevarna dela (92 %) ter da bo zagotovila učinkovite 

metode prevoza in dostave (71 %); po drugi strani pa se nekateri anketiranci bojijo, da bodo 

zaradi robotike ukinjena delovna mesta (34 %) ali se bodo povečale neenakosti v družbi 

(18 %). 

Tabela 4: Mnenja anketirancev o robotiki, v odstotkih 

 Povsem 

se 

strinjam 

Strinjam 

se 

Niti se 

strinjam/ 

niti se ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se 

Nikakor 

se ne 

strinjam 

S tehnologijo bo treba 

pazljivo ravnati 

57 35 4   

Potrebni za težka ali nevarna 

dela 

57 35 5   

Učinkoviti kot način 

prevoza/dostave 

37 34 13 9  

Dobri za družbo, saj ljudem 

pomagajo 

34 49 11   

Ogrožajo delovna mesta 9 25 31 25 9 

Ustvarjajo neenakost 5 13 21 32 24 

 

Eden od najbolj izstopajočih zadržkov do umetne inteligence je še vedno zasebnost. Okoli 

52 % anketirancev ima ta zadržek, medtem ko le 29 % anketirancev meni, da je umetna 

inteligenca nevarna za človeštvo, 16 % pa meni, da umetna inteligenca ogroža temeljne 

človekove pravice. 

Velika večina posameznih deležnikov (90 %) misli, da je nujno nadzorovati razvoj tako robotike 

kot umetne inteligence; 6 % je temu nasprotovalo, 4 % pa niso imeli posebnega mnenja. Tisti, 

ki podpirajo zakonodajne ukrepe, so med drugim omenili potrebo po obravnavanju vprašanj 

o etiki, človekovih pravicah ter zasebnosti in izogibanju prevladujočemu položaju v industriji.  
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Med tistimi, ki se strinjajo z regulativnim pristopom, je velika večina (96 %) bolj naklonjena 

ukrepom na ravni EU ali na mednarodni ravni kot ukrepom na ravni držav članic (4 %). 

Argumenti, ki podpirajo regulativni pristop na širši ravni, so bili med drugim: 

 varovanje vrednot EU (predvsem varstvo osebnih podatkov, zasebnost in etika); 

 zagotavljanje svetovne konkurenčnosti EU;  

 zagotavljanje vodilne vloge EU pri določanju standardov na mednarodnih forumih; 

 izogibanje tekmovanju v zniževanju standardov in spodbujanje poštene konkurence 

na notranjem trgu. 

Anketiranci so mnenja, da je EU bolj učinkovita kot države, ne samo pri sprejemanju 

zakonodaje, ampak tudi pri zagotavljanju boljšega izvrševanja uredb. 

Anketiranci menijo, da so regulativni ukrepi EU najnujnejši v posameznih sektorjih na različnih 

področjih, vse od avtonomnih vozil do medicinskih robotov, robotov za nego in brezpilotnih 

zrakoplovov. 

Tisti, ki nasprotujejo zakonodajnim ukrepom, so se sklicevali na težavnost reguliranja 

tehnologij v vzponu. Trdili so, da lahko urejanje negativno vpliva na konkurenčnost, 

inovativnost in ustvarjalnost.  

Tabela 5: Pregled prednosti in slabosti urejanja po mnenju deležnikov 

Pozitiven odziv Negativen odziv/drugo 

Izogibanje zlorabi industrije Močno ali preuranjeno urejanje tehnologij v 
vzponu 

Potreba po obravnavanju vprašanj o etiki, 
človekovih pravicah, varovanju osebnih 
podatkov ter zasebnosti 

Reguliranje škoduje konkurenčnosti 

Potreba po skupnih standardih za stabilnost 
industrije  

Reguliranje otežuje inovativnost in 
ustvarjalnost 

Varstvo potrošnikov Nezaupanje do urejanja/držati se je treba 
splošnih načel 

 
4. Pregled mnenj organizacij in podjetij 

Anketirance smo prosili, naj ocenijo morebitni učinek robotike in umetne inteligence na svojo 

organizacijo. Sprememba načina dela (20 %) in možnost ustvarjanja novih izdelkov ali storitev 

(20 %) sta bili opisani kot takojšnji posledici pa tudi spremembe v organizacijski strukturi in 

poslovnih modelih (14 %). 15 % anketirancev je prepričanih, da bodo podjetniki zaradi 

robotike in umetne inteligence dobili nove priložnosti. 

Najpomembnejše ovire, ki preprečujejo popolni razvoj robotike in umetne inteligence, so po 

mnenju anketirancev: 



6 | P a g e  

 

 človeški viri, na primer znanja in spretnosti ali usposabljanje zaposlenih (20 %); 

 odnos in sprejemanje javnosti (14 %); 

 tehnične težave, povezane s preskušanjem in uporabo tehnologije (13 %); 

 tehnične težave, povezane z razvojem tehnologije (12 %). 

Nekoliko manj jih kot oviro vidi tudi nacionalni (10 %) in evropski (8 %) pravni okvir. 

Če bi EU želela spodbujati inovacije, produktivnost in konkurenčnost na svetovni ravni na 

področju robotike in umetne inteligence, bi po mnenju anketirancev k temu zagotovo 

pripomogla boljše finančno okolje za naložbe (17 %) in boljši regulativni okvir (21 %). V zvezi 

z regulativnim okvirom so nekateri deležniki navedli, da bi se morala EU izogniti nepotrebni 

birokraciji in biti prilagodljiva (na primer regulativni okvir bi moral biti oblikovan glede na 

posamezne tehnološke aplikacije, ne pa kot splošna regulacija celotnega področja robotike in 

umetne inteligence). 

Anketiranci menijo, da ukrepi na ravni EU zvišujejo vrednost ukrepov, sprejetih na nacionalni 

ravni, saj preprečijo različne nacionalne standarde (17 %), izboljšajo varstvo temeljnih pravic 

in etičnih pravil (14 %) in olajšajo čezmejne poslovne priložnosti (11 %). Sredstva EU poleg 

tega pomagajo pri podpiranju inovativnih raziskovalnih projektov (15 %), pri širitvi majhnih 

podjetij (13 %) in izboljšanju čezmejnega sodelovanja raziskovalcev in industrij. 

Deležnike smo tudi prosili za mnenje o vplivu, ki bi ga razvoj robotike in umetne inteligence 

imel na njihovo podjetje. Na splošno so pričakovanja pozitivna. Deležniki menijo, da bi končni 

uporabniki bili na boljšem med drugim zaradi dodane vrednosti v smislu učinkovitosti (11 %), 

novih poslov (11 %) in tudi boljših storitev (10 %). Hkrati so nekateri anketiranci zaskrbljeni 

zaradi morebitnih negativnih učinkov na zasebnost (6 %) in temeljne pravice (6 %) ter zaradi 

pomanjkanja nujno potrebne visoko kvalificirane delovne sile (4 %). 

Po mnenju deležnikov naj bi bile industrijske panoge, ki bodo kratkoročno (v naslednjih 3 do 

5 letih) dosegle najhitrejšo gospodarsko rast, naslednje: logistika in prevoz (19 %), zdravstvo 

(14 %), proizvodnja (13 %), potrošniški roboti, kot jih uporabljamo v gospodinjstvu ter 

izobraževanju (13 %), in finančne storitve (10 %). Znotraj teh sektorjev naj bi bila ključna 

področja politike, na katerih je posredovanje EU najnujnejše: avtonomna vozila (29 %), 

medicinski roboti (16 %), brezpilotni zrakoplovi (13 %) in tehnologije za popravljanje in 

izboljšanje človeka (13 %). Vidiki, s katerimi bi se morali nujno ukvarjati, vključujejo pravila o 

odgovornosti (21 %), povezljivost, intelektualno lastnino in podatkovni tok (20 %) ter etiko 

(19 %). 

Glede na odgovore, ki smo jih prejeli tako od posameznikov kot od organizacij, je odgovornost 

daleč najpomembnejši dejavnik (51 % anketirancev je zelo zaskrbljenih, 30 % je zaskrbljenih, 
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19 % pa je neopredeljenih ali pa jih ne skrbi). Kljub temu pa so bili odgovori tako posameznikov 

kot organizacij na vprašanje o oceni veljavnega regulativnega okvira EU o odgovornosti kar 

različni. Približno 38 % jih je odgovorilo, da spremembe niso potrebne; 18 % se je izreklo o 

nasprotnem (to je, da so potrebne večje spremembe veljavnega okvira o odgovornost); 21 % 

jih meni, da so potrebne nekatere spremembe pravil o pogodbeni in nepogodbeni 

odgovornosti; 14 % anketirancev je za sprejetje nezakonodajnih instrumentov poleg že 

veljavnega okvira. 

Natančneje, deležnike smo vprašali, ali bi podprli regulacijo pametnih robotov ali ne: 

 bi oblikovali skupne evropske opredelitve pametnega robota in katere elemente bi 

takšna definicija morala vsebovati; 

 bi vzpostavili sistem registracije naprednih robotov na ravni EU in kakšen bi moral biti; 

 bi sprejeli okvir na ravni EU za družbeno in etično zaveden tehnološki razvoj.  

Anketirance smo vprašali, katera načela bi morali vključiti, če bi na ravni EU sprejeli vodilni 

etični okvir ali kodeks ravnanja za inženirje robotike. Glede na prejete odgovore je 

najpomembnejše načelo neškodljivost, to je doktrina „predvsem ne škoduj“, po kateri roboti 

ne smejo škodovati človeku, sledi mu odgovornost, torej predvidevanje in odgovornost za 

družbene in okoljske vplive ter za vpliv na zdravje ljudi, ki bi jih robotika lahko imela na sedanje 

in prihodnje generacije, pa tudi načelo varnosti. 

Večina anketirancev (okoli 60 %) nasprotuje ureditvi posebnega pravnega statusa za robote. 

Deležniki ne vidijo potrebe po vzpostavitvi obveznega sistema zavarovanja za škodo, ki jo 

povzročijo samostojni roboti, ali obveznega zavarovalnega in odškodninskega sklada. 

Anketiranci so deljenega mnenja glede nujnosti ukrepanja EU v zvezi s povezljivostjo, 

pravicami intelektualne lastnine in podatkovnim tokom. Po mnenju organizacij bi morale biti 

prednostne naloge EU: prosti pretok podatkov, varnost omrežij povezanih robotov in umetne 

inteligence, varstvo osebnih podatkov in zasebnost v komunikaciji med ljudmi, roboti in 

umetno inteligenco.  

 
5. Rezultati posvetovanja in naslednji koraki 

Rezultati posvetovanja bodo Evropskemu parlamentu pomagali pri obravnavanju etičnih, 

gospodarskih, pravnih in socialnih vprašanj, povezanih s področjem robotike in umetne 

inteligence za civilno uporabo. Prav tako bi lahko Evropskemu parlamentu pomagali opredeliti 

morebitne naslednje korake in prihodnje politike na ravni Evropske unije, po potrebi tudi z 

revizijo veljavne horizontalne in/ali sektorske zakonodaje EU ali uvedbo nove zakonodaje.  

Prosimo, upoštevajte, da dobljeni odgovori ne predstavljajo uradnih stališč Evropskega 

parlamenta in njegovih služb. Zato torej ne vplivajo na prihodnje odločitve Evropskega 
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parlamenta o morebitnih zakonodajnih predlogih na tem področju ali drugih zadevnih 

ukrepih.  

Vsi izidi javnega posvetovanja z deležniki bodo tudi upoštevani v dokumentu Službe za 

parlamentarne raziskovalne storitve z naslovom Poročilo o stroških zaradi neukrepanja na 

ravni EU na področju robotike in umetne inteligence, ki naj bi bil objavljen oktobra 2018 in bo 

na voljo na spletnih straneh Možganskega trusta Evropskega parlamenta: 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/search.html?contributor=eava 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/search.html?contributor=eava

