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Viešųjų konsultacijų dėl robotikos ir dirbtinio intelekto ateities pabrėžiant civilinės teisės 

nuostatas santrauka 

1. Bendrosios viešųjų konsultacijų dėl robotikos ir dirbtinio intelekto aplinkybės 

2017 m. sausio mėn. Europos Parlamentas priėmė pranešimą su rekomendacijomis Komisijai 

dėl robotikai taikomų civilinės teisės nuostatų (2015/2103/(INL); pranešėja Mady Delvaux 

(S&D, Liuksemburgas). Pranešime Europos Parlamento nariai ragina Europos Komisiją priimti 

teisės aktus, paaiškinančius atsakomybės klausimus. Be to, jie siūlo sudaryti savanorišką 

robotikos srities mokslininkų ir kūrėjų etikos kodeksą, siekiant užtikrinti, kad jie veikia 

laikydamiesi teisinių ir etinių standartų ir nepažeidžiamas žmogaus orumas kuriant ir 

naudojant robotus. Parlamentas taip pat paragino Europos Komisiją apsvarstyti galimybę 

įsteigti ES robotikos ir dirbtinio intelekto agentūrą. 

Remdamasis pranešimu, Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas (JURI) nusprendė 

surengti viešąsias konsultacijas konkrečiai dėl robotikos ir dirbtinio intelekto ateities 

pabrėžiant civilinės teisės nuostatas. Šiomis konsultacijomis siekta paskatinti plačias diskusijas 

su įvairiausiais suinteresuotaisiais subjektais ir išgirsti nuomonę, kaip spręsti etinius, 

ekonominius, teisinius ir socialinius klausimus, susijusius su robotikos ir dirbtinio intelekto 

raida. 

Šios viešosios konsultacijos vyko visomis oficialiomis ES kalbomis nuo 2017 m. vasario 8 d. iki 

birželio 1 d. ir jose galėjo dalyvauti visi norintieji iš viso pasaulio. Viešosiose konsultacijose 

naudoti du atskiri klausimynai, pritaikyti tam tikrai auditorijai: vienas – plačiajai visuomenei 

(15 klausimų) ir vienas – specialistams, pastarąjį sudarė 17 bendro pobūdžio ir 47 neprivalomi 

klausimai, susiję su konkrečiomis politikos sritimis. Konsultacijos apėmė įvairius klausimus: ir 

su pasirenkamaisiais atsakymais, ir su atviraisiais atsakymais, kad piliečiai, įmonės ir 

organizacijos galėtų pateikti išsamesnius atsakymus. 

Konsultacijos vykdytos naudojant Europos Parlamento duomenų centre esančią apklausos 

programinę įrangą „Opinio“. „Opinio“ buvo naudojama konsultacijoms paskelbti, 

suinteresuotųjų subjektų atsakymams surinkti, duomenims tvarkyti ir įvairiems pranešimams, 

kurie pateikiami http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/juri/robotics.html, parengti. 

Kiekviename pranešime pateikiami apklausoje naudoti klausimai ir santrauka su išsamiais 

statistiniais duomenimis. Laisvos formos atsakymai taip pat skelbiami, kai respondentas tam 

yra suteikęs Parlamentui leidimą. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0005&language=LT
http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/juri/robotics.html
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2. Pagrindiniai statistiniai duomenys apie respondentus 

Konsultacijoje dalyvavo beveik 300 respondentų. Laikantis atitinkamų duomenų apsaugos 

taisyklių, respondentai galėjo pasirinkti, kad būtų: 

 skelbiamas atsakymas su asmenine informacija; 

 skelbiamas anoniminis atsakymas (be pavardės ir (arba) organizacijos pavadinimo); 

 neskelbiamas atsakymas, bet naudojamas statistiniais ar analitiniais tikslais. 

1 lentelė. Bendra informacija apie gautus atsakymus 

 Privatus 
asmuo 

Viešojo 
sektoriaus 
institucija 
arba 
tarptautinė 
organizacija 

Organizacija 
arba įmonė 

Iš viso 

Skelbti anonimiškai 100 0 5 105 

Skelbti su asmenine 
informacija 

97 1 29 127 

Neskelbti 62 1 3 66 

Iš viso 259 2 37 298 

Iš 259 atsakymų, gautų iš privačių asmenų, atsakymai geografiškai pasiskirstė taip: 

 Dalyviai iš 23 ES valstybių narių ir Norvegijos. Aktyviausi respondentai buvo iš 

Vokietijos, Prancūzijos ir Ispanijos, atitinkamai 86, 35 ir 28 atsakymai. 

 12 atsakymų gauta iš ES nepriklausančių valstybių (Kanada, Kolumbija, Serbija, Pietų 

Korėja, Šri Lanka, Šveicarija, Turkija ir Jungtinės Amerikos Valstijos). 

Didžioji dauguma respondentų buvo 25–54 m. amžiaus (78 proc.), 42 proc. sudarė 25–39 m. 

amžiaus asmenys. Tik 9 proc. respondentų buvo 15–24 m. amžiaus ir labai maža dalis nurodė 

esantys 65 m. amžiaus (3 proc.). Dauguma respondentų (72 proc.) nurodė esantys vyriškos 

lyties ir tik 27 proc. – moteriškos lyties (1 proc. respondentų nenorėjo nurodyti savo lyties). 

Daugumos respondentų tvirtinimu, jų išsilavinimo lygis atitinka magistro ar aukštesnį laipsnį 

(65 proc.). Be to, 42 proc. respondentų nurodė dirbę arba mokęsi kitoje šalyje. 

Iš 39 atsakymų, gautų iš organizacijų, atsakymai geografiškai pasiskirstė taip: 

 2 viešojo sektoriaus institucijos arba tarptautinės organizacijos; 

 37 organizacijos arba įmonės, iš kurių 20 yra užsiregistravusios Skaidrumo registre. 

Tarp 37 organizacijų respondentai pasiskirstė taip: 

 8 įmonės / MVĮ / labai mažos įmonės / individualios įmonės; 



 

3 | psl. 

 

 7 nevyriausybinės organizacijos; 

 6 pramonės asociacijos; 

 5 idėjų kalvės ir 5 konsultacinės bendrovės bei advokatų kontoros; 

 1 akademinė institucija; 1 žiniasklaidos priemonė; 1 profesinė sąjunga; 

 2 – nepatikslino; 

 1 atsakymo nepateikė. 

Kalbant apie geografinį pasiskirstymą atsakymai gauti iš 13 ES valstybių narių (t. y. 

suinteresuotųjų subjektų prašyta nurodyti savo buveinės ir (arba) vykdomos veiklos šalį). 

Aktyviausios valstybės narės – Belgija, Prancūzija, Ispanija ir Nyderlandai, atitinkamai 

25 proc., 17 proc., 11 proc. ir 8 proc. visų atsakymų. 

Be to, 12 respondentų nurodė esantys grupės, įsisteigusios daugiau nei vienoje šalyje; 11 iš jų 

nurodė esantys grupės, įsisteigusios taip pat ES nepriklausančiose šalyse. 

Apskritai, respondentai reprezentuoja platų įmonių rūšių spektrą, nuo labai mažų įmonių iki 

tarptautinių bendrovių su 500 ar daugiau darbuotojų. 

2 lentelė. Įmonės dydis 

Darbuotojų skaičius % respondentų 

1–9 44 

10–49 28 

50–249 6 

250–499 3 

500 arba daugiau 19 

Atsakymuose taip pat atsispindėjo platus veiklos spektras. Iš tikrųjų buvo reprezentuoti šie 

sektoriai: informacija ir ryšiai, mokslinė ir techninė veikla, finansinė ir draudimo veikla, 

transportas, sveikatos priežiūra, švietimas, nekilnojamasis turtas, apgyvendinimo ir maitinimo 

paslaugos, statyba ir elektros energijos, dujų, vandens tiekimas. 
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3. Pavienių suinteresuotųjų subjektų nuomonių apžvalga 

Apskritai respondentų požiūris į robotiką ir dirbtinį intelektą yra teigiamas1. Į klausimą, koks 

jų požiūris į robotiką, iš viso 79 proc. respondentų atsakė, kad jų požiūris teigiamas arba labai 

teigiamas, ir tik 3 proc. nurodė, kad jų požiūris yra neigiamas arba labai neigiamas. Panašus 

požiūris vyrauja ir į dirbtinį intelektą: apskritai teigiamas (68 proc.) ir tik 7 proc. – neigiamas. 

3 lentelė. Pavienių respondentų požiūris į robotiką ir dirbtinį intelektą, % 

 Robotika Dirbtinis intelektas 

Labai neigiamas 1 2 

Neigiamas 2 5 

Nei teigiamas, nei neigiamas 17 22 

Teigiamas 47 40 

Labai teigiamas 32 28 

 

Nors požiūris apskritai buvo teigiamas, respondentai taip pat pateikė kvalifikuotesnį savo 

pozicijos vertinimą. Viena vertus, didžioji dauguma mano, kad būtinas rūpestingas 

technologijų valdymas, ir robotika būtų ypač naudinga atliekant sunkų ir pavojingą darbą 

(92 proc.) ir kad tai užtikrintų veiksmingus vežimo ir pristatymo būdus (71 proc.); kita vertus, 

kai kurie respondentai išreiškė susirūpinimą, kad robotai užims žmonių darbo vietas (34 proc.) 

arba sukurs nelygybę visuomenėje (18 proc.). 

4 lentelė. Kaip respondentai vertina robotiką, % 

 Tvirtai 

pritaria 

Pritaria Nei 

pritaria /  

nei 

nepritari

a 

Nepritari

a 

Visiškai 

nepritari

a 

Būtinas rūpestingas 

technologijų valdymas 

57 35 4   

Būtina sunkiam arba 

pavojingam darbui atlikti 

57 35 5   

Veiksmingas prekių vežimo ir 

pristatymo būdas 

37 34 13 9  

                                                 
1 Išsamesnis pristatymas su vaizdine medžiaga ir diagramomis, kuriose pateikiami pavienių suinteresuotųjų 

subjektų atsakymai, pateikiamas „PowerPoint“ formatu (tik anglų kalba) Europos Parlamento Teisinių reikalų 

komiteto svetainėje http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/juri/robotics.html. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/juri/robotics.html
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Naudinga visuomenei, nes 

padeda žmonėms 

34 49 11   

Eliminuoja darbo vietas 9 25 31 25 9 

Sukuriama nelygybė 5 13 21 32 24 

 

Vienas iš didžiausią susirūpinimą keliančių klausimų, susijusių su dirbtiniu intelektu, išlieka 

privatumo klausimas. Iš tikrųjų tai paminėjo apie 52 proc. respondentų ir tik 29 proc. nurodė, 

kad dirbtinis intelektas kelia grėsmę žmonijai; 16 proc. respondentų mano, kad dirbtinis 

intelektas kelia grėsmę pagrindinėms žmogaus teisėms. 

Didžioji pavienių suinteresuotųjų subjektų dauguma (90 proc.) mano, kad būtina reguliuoti 

raidą tiek robotikos, tiek ir dirbtinio intelekto srityje; 6 proc. šiai idėjai nepritaria ir 4 proc. 

konkrečios pozicijos neužima. Teisėkūros veiksmams pritarę asmenys, be kita ko, paminėjo, 

kad reikia spręsti su etika, žmogaus teisėmis ir privatumu susijusius klausimus, taip pat vengti 

dominuojančios pramonės pozicijos. 

Didžioji reguliavimą palaikančiųjų dauguma (96 proc.) prioritetą teiktų ES arba tarptautinio, o 

ne valstybių narių lygmens veiksmams (4 proc.). Argumentai, remiantys veiksmus šiuo 

aukštesniu lygmeniu, apima, pavyzdžiui, būtinybę: 

 užtikrinti ES vertybių apsaugą (ypač duomenų apsaugą, privatumą ir etiką); 

 užtikrinti ES konkurencingumą pasaulyje; 

 užtikrinti ES kaip standartų rengėjos viršenybę tarptautiniuose forumuose; 

 išvengti lenktynių dėl žemesnių standartų ir skatinti sąžiningą konkurenciją vidaus 

rinkoje. 

Palyginti su nacionaliniu lygmeniu, respondentai taip pat mano, kad ES yra veiksmingesnė ne 

tik teisėkūros srityje, bet ir užtikrindama geresnį priimto reguliavimo įgyvendinimą. 

Respondentų nuomone, ES reguliavimo veiksmų labiausiai reikia konkrečiuose įvairių sričių 

sektoriuose: nuo autonominių transporto priemonių iki medicininių, priežiūros robotų ir 

bepiločių orlaivių. 

Nepritariantieji teisėkūros veiksmams nurodė sunkumus, su kuriais susiduriama 

besiformuojančių technologijų reguliavimo srityje, ir tvirtino, kad reguliavimas turėtų 

neigiamo poveikio konkurencingumui, inovacijoms ir kūrybiškumui. 



 

6 | psl. 

 

5 lentelė. Reguliavimo pranašumų ir trūkumų apžvalga remiantis suinteresuotųjų subjektų 
nuomone 

Teigiamas atsakymas Neigiamas atsakymas / kitas atsakymas 

Išvengiama pramonės piktnaudžiavimo Sunku arba per anksti reguliuoti 
besiformuojančias technologijas 

Būtina atsižvelgti į susirūpinimą dėl etikos, 
žmogaus teisių, duomenų apsaugos ir 
privatumo 

Reguliavimas kenkia konkurencingumui 

Siekiant tikrumo būtina pramonei nustatyti 
bendrus standartus 

Reguliavimas trukdo inovacijoms ir 
kūrybiškumui 

Vartotojų apsauga Skepticizmas bet kokio reguliavimo / 
būtinybės apsiriboti bendrais principais 
atžvilgiu 

 
4. Organizacijų ir įmonių nuomonių apžvalga 

Apklausos dalyvių paprašyta įvertinti galimą robotikos ir dirbtinio intelekto poveikį jų 

organizacijoms. Darbo pobūdžio (20 proc.) ir galimybės kurti naujus produktus ir paslaugas 

(20 proc.) pokyčiai nurodyti kaip tiesioginės pasekmės kartu su organizacinių struktūrų ir 

verslo modelių pokyčiais (14 proc.). Be to, 15 proc. apklausos dalyvių nuomone, robotika ir 

dirbtinis intelektas sukurtų naujų galimybių verslininkams. 

Suinteresuotųjų subjektų nuomone, pagrindinės robotikos ir dirbtinio intelekto visapusiškos 

plėtros kliūtys yra šios: 

 žmogiškieji ištekliai, t. y. darbuotojų įgūdžiai ar mokymai (20 proc.); 

 visuomenės požiūris ir pritarimas (14 proc.); 

 techninės problemos, susijusios su technologijų bandymu ir taikymu (13 proc.); 

 techninės problemos, susijusios su technologijų plėtra (12 proc.). 

Šiek tiek mažesnėmis kliūtimis taip pat laikomos nacionalinės (10 proc.) ir ES (8 proc.) teisės 

sistemos.  

Į klausimą, ar ES turėtų imtis veiksmų skatinti inovacijas, produktyvumą ir visuotinį 

konkurencingumą robotikos ir dirbtinio intelekto srityje, respondentai nurodė, kad iš tikrųjų 

būtų naudinga sukurti geresnę finansinę aplinką investicijoms (17 proc.) ir geresnę 

reguliavimo sistemą (21 proc.). Reguliavimo sistemos klausimu kai kurie suinteresuotieji 

subjektai nurodė, kad ES turėtų vengti nereikalingos biurokratijos ir būti lanksti (t. y. 

reguliavimo sistema turėtų būti sukurta konkrečioms technologinėms prietaikoms, o ne 

apimti visapusišką bendro pobūdžio visų dirbtinio intelekto ir robotikos aspektų reguliavimą). 

Respondentų nuomone, be nacionalinio lygmens veiksmų ES veiksmai duoda papildomos 

naudos, nes padeda išvengti skirtingų nacionalinių standartų (17 proc.), didinti pagrindinių 



 

7 | psl. 

 

teisių apsaugą ir stiprinti etikos taisykles (14 proc.) ir sudaro sąlygas tarpvalstybinėms verslo 

galimybėms (11 proc.). Be to, manoma, kad ES finansavimas yra naudingas, nes padeda remti 

inovacinius mokslinių tyrimų projektus (15 proc.), padeda mažoms įmonėms plėsti savo veiklą 

(13 proc.) ir vystyti tarpvalstybinį mokslininkų ir įmonių bendradarbiavimą. 

Suinteresuotųjų subjektų taip pat paprašyta pateikti nuomonę dėl galimo robotikos ir 

dirbtinio intelekto technologijų plėtros poveikio. Apskritai lūkesčiai gana teigiami. 

Suinteresuotųjų subjektų nuomone, galutiniai naudotojai, be kitų dalykų, gautų naudos iš 

pridėtinės vertės veiksmingumo požiūriu (11 proc.), iš naujų verslo galimybių (11 proc.) ir jie 

taip pat gautų geresnės kokybės paslaugas (10 proc.) Kartu kai kurie respondentai susirūpinę 

dėl galimo neigiamo poveikio privatumui (6 proc.) ir pagrindinėms teisėms (6 proc.), taip pat 

būtinos aukštos kvalifikacijos darbo jėgos trūkumo (4 proc.). 

Suinteresuotųjų subjektų teigimu, trumpuoju laikotarpiu (per ateinančius trejus–penkerius 

metus) ekonomikos augimas bus sparčiausias šiuose sektoriuose: logistika ir transportas 

(19 proc.), sveikatos priežiūra (14 proc.), gamyba (13 proc.), plataus vartojimo robotai (t. y. 

buitiniai prietaisai, švietimas) (13 proc.) ir finansinės paslaugos (10 proc.). Šiuose sektoriuose 

svarbiausios politikos sritys, kuriose labiausiai reikės ES įsikišimo, bus autonominės transporto 

priemonės (29 proc.), medicininiai robotai (16 proc.), bepiločiai orlaiviai (13 proc.) ir žmogaus 

„taisymo“ ir tobulinimo technologijos (13 proc.). Galiausia klausimai, kuriuos reikėtų spręsti 

skubiausiai, apima atsakomybės taisykles (21 proc.), junglumą, intelektinę nuosavybę ir 

duomenų srautą (20 proc.) ir etiką (19 proc.). 

Atsižvelgus į privačių asmenų ir organizacijų pateiktus atsakymus, didžiausią susirūpinimą 

kelia atsakomybė (51 proc. kelia didelį susirūpinimą, 30 proc. – kelia susirūpinimą, o 

19 proc. – laikosi neutralaus požiūrio arba nekelia jokio susirūpinimo). Tačiau paprašyti 

įvertinti dabartinę ES atsakomybės reguliavimo sistemą, tiek privačių asmenų, tiek 

organizacijų pateikta nuomonė yra gana skirtinga. Apie 38 proc. respondentų nuomone, 

nereikia jokių pakeitimų, o 18 proc. mano priešingai (t. y. būtini reikšmingi dabartinių taisyklių 

pakeitimai); 21 proc. respondentų nuomone, reikalingi tam tikri dabartinių taisyklių dėl 

sutartinės ir nesutartinės atsakomybės pakeitimai, 14 proc. pritartų dabartines taisykles 

papildančioms ne teisėkūros priemonėms. 

Konkrečiau, suinteresuotųjų subjektų buvo klausiama, ar jie remtų pažangiųjų robotų 

reguliavimą: 

 bendrą Europos pažangiojo roboto apibrėžtį ir kokius aspektus ji turėtų apimti; 

 ES lygmens patobulintų robotų registracijos sistemą ir kokia ji turėtų būti; 

 ES lygmens socialiniu ir etikos požiūriu atsakingos technologinės plėtros sistemą. 
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Tuo atveju, kai respondentai nurodė, jog ES lygmeniu reikėtų parengti orientacinę etikos 

normų sistemą arba robotikos inžinierių elgesio kodeksą, jų paprašyta įvardyti principus, kurių 

reikėtų laikytis. Remiantis gautais atsakymais, svarbiausias principas yra nekenkimo 

principas – doktrina „pirmiausia – nepakenkti“, po to nurodyta atskaitomybė – galimo 

robotikos socialinio, aplinkosauginio ir su žmogaus sveikata susijusio poveikio dabartinei ir 

ateities kartoms numatymas ir atskaitomybė už jį, taip pat sauga. 

Dauguma respondentų (apie 60 proc.) nepritaria tam, kad robotams reikėtų suteikti ypatingą 

juridinį statusą. Suinteresuotųjų subjektų nuomone, nebūtina nustatyti privalomo draudimo 

nuo autonominių robotų padarytos žalos sistemą ar įsteigti privalomą draudimo ir 

kompensacijų fondą. 

Į klausimą dėl būtinybės ES lygmeniu imtis veiksmų, susijusių su junglumu, intelektinės 

nuosavybės teisėmis ir duomenų srautu, suinteresuotųjų subjektų atsakymai skiriasi. 

Organizacijų nuomone, ES pirmenybę turėtų teikti šiems klausimams: laisvas duomenų 

judėjimas, tarpusavyje susietų robotų ir dirbtinio intelekto tinklų saugumas, asmens duomenų 

apsauga, privatumo užtikrinimas žmonių, robotų ir dirbtinio intelekto komunikacijos srityje. 

 
5. Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai 

Konsultacijos rezultatai padės Europos Parlamentui spręsti etinius, ekonominius, teisinius ir 

socialinius klausimus, susijusius su robotikos ir dirbtinio intelekto naudojimu civiliniais tikslais. 

Jie taip pat gali padėti Parlamentui nustatyti galimus tolesnius ES lygmens veiksmus ir būsimas 

politikos priemones, be kita ko, jei reikia, galimai paskatins persvarstyti esamus 

horizontaliuosius ir (arba) konkretiems sektoriams skirtus ES teisės aktus arba priimti naujus 

teisės aktus. 

Prašytume atkreipti dėmesį, kad gauti atsakymai neatspindi oficialios Europos Parlamento ir 

jo tarnybų pozicijos. Todėl jie neturi įtakos jokiems būsimiems Europos Parlamento 

sprendimams teikti pasiūlymą dėl šios srities teisės akto arba imtis kitų susijusių veiksmų. 

Šios viešos konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais rezultatai taip pat bus panaudoti 

rengiant būsimą Europos Parlamento tyrimo tarnybos ataskaitą „Išlaidos dėl ES masto 

veiksmų nebuvimo robotikos ir dirbtinio intelekto srityje“ (angl. Cost of Non-Europe on 

Robotics and Artificial Intelligence), kurią planuojama paskelbti 2018 m. spalio mėn. Europos 

Parlamento ThinkTank interneto svetainėje  

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

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

