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Sabiedriskās apspriešanas kopsavilkums par robotikas un mākslīgā intelekta nākotni, īpašu 

uzmanību pievēršot civiltiesību noteikumiem. 

1. Sabiedriskās apspriešanas par robotiku un mākslīgo intelektu kopsavilkums 

Eiropas Parlaments 2017. gada janvārī pieņēma ziņojumu par Civiltiesību noteikumiem par 

robotiku, kurā iekļauti ieteikumi Komisijai par Civiltiesību noteikumiem par robotiku 

(2015/2103 (INL)); referente Mady Delvaux (S&D politiskā grupa, Luksemburga). Šajā 

ziņojumā Eiropas Parlamenta deputāti mudina Eiropas Komisiju pieņemt tiesību aktus, ar 

kuriem precizētu atbildības jautājumus. Turklāt viņi ierosina brīvprātīgu ētikas kodeksu 

robotikas jomā attiecībā uz pētniekiem un konstruktoriem, lai nodrošinātu, ka roboti darbojas 

saskaņā ar juridiskiem un ētikas standartiem un ka robotus konstruēšana un izmantošana 

notiek, respektējot cilvēka cieņu. Turklāt Parlaments aicināja Eiropas Komisiju apsvērt iespēju 

izveidot Eiropas aģentūru robotikas un mākslīgā intelekta jomā.  

Pamatojoties uz šo ziņojumu, Parlamenta Juridiskā komiteja (JURI) komiteja nolēma rīkot 

sabiedrisko apspriešanu konkrēti par robotikas un mākslīgā intelekta nākotni, īpašu uzmanību 

pievēršot civiltiesību noteikumiem. Šīs apspriešanas mērķis bija veicināt visaptverošas 

debates ar plašu ieinteresēto personu loku un uzklausīt viedokļus par to, kā risināt 

problemātiskos ētikas, ekonomikas, juridiskos un sociālos jautājumus, kas saistīti ar robotikas 

un mākslīgā intelekta attīstības tendencēm.  

Sabiedriskā apspriešana tika uzsākta visā pasaulē un no 2017. gada 8. februāra līdz 1. jūnijam 

visās oficiālajās ES valodās bija pieejama ikvienam, kurš vēlējās piedalīties aptaujā. 

Sabiedriskajā apspriešanā bija iekļautas divas atsevišķas anketas, kas pielāgotas to auditorijai: 

viena, kas paredzēta plašai sabiedrībai (15 jautājumi) un viena — speciālistiem, kas ietvēra 17 

vispārīgus un 47 izvēles jautājumus par konkrētām politikas jomām. Apspriešanā bija iekļauti 

dažādi jautājumi ar atbilžu variantiem un ar atvērtiem jautājumiem, lai ļautu pilsoņiem, 

uzņēmumiem un organizācijām sniegt padziļinātu ieguldījumu. 

Apspriešana notika, izmantojot „Opinio” apsekojuma programmatūru, ko uztur Eiropas 

Parlamenta datu centrs. „Opinio” programamtūru izmantoja sabiedriskajai apspriešanai, 

ieinteresēto personu ieguldījumu vākšanai, datu pārvaldībai un virknes ziņojumu 

sagatavošanai, kuri ir pieejami 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/robotics.html. Katrā ziņojumā ir 

uzskaitīti aptaujas jautājumi un parādīts kopsavilkums ar detalizētiem statistikas datiem. Ir 

publicētas arī brīvā formā sniegtās atbildes, ja vien respondents sniedzis Parlamentam savu 

piekrišanu to darīt.  

2. Nozīmīgākie statistikas dati par respondentiem 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//LV
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Uz sabiedrisko apspriešanu atsaucās gandrīz 300 respondentu. Saskaņā ar attiecīgajiem datu 

aizsardzības noteikumiem respondentiem tika piedāvātas šādas iespējas: 

 ieguldījuma publicēšana kopā ar informāciju par personu; 

 ieguldījuma anonimizēta publicēšana (nenorādot vārdu/organizācijas nosaukumu); 

 atteikšanās no publicēšanas, bet ieguldījuma izmantošana statistikas un analītiskiem 

mērķiem. 

1. tabula. Saņemto atbilžu konspektīvs pārskats 

 Privātpersona Valsts iestāde 
vai 
starptautiska 
organizācija 

Organizācija 
vai 
uzņēmums 

Kopā 

Anonīma publikācija 100 0 5 105 

Publikācija kopā ar 
informāciju par personu 

97 1 29 127 

Atteikšanās no 
publicēšanas 

62 1 3 66 

Kopā 259 2 37 298 

No fiziskām personām saņemtās 259 atbildes ģeogrāfiski sadalījās šādi: 

 dalībnieki no 23 ES dalībvalstīm un Norvēģijas. Aktīvākie respondenti bija no Vācijas, 

Francijas un Spānijas, no šīm valstīm attiecīgi saņemti 86, 35 un 28 ieguldījumi.   

 Tika saņemtas 12 atbildes no trešām valstīm (Kanādas, Kolumbijas, Dienvidkorejas, 

Šrilankas, Šveices, Turcijas un Amerikas Savienotajām Valstīm). 

Lielākā daļa respondentu bija vecumā no 25 līdz 54 gadiem (78 %), bet  42 % bija vecumā no 

25 līdz 39 gadiem. Tikai 9 % respondentu bija vecumā no 15 līdz 24 gadiem, un tikai nedaudzas 

personas deklarēja, ka ir vecāki par 65 gadiem (3 %). Lielākā daļa respondentu (72 %) sevi 

identificējuši kā vīrieši, kamēr tikai 27 %  sevi identificējuši kā sievietes (1 % nevēlējās norādīt 

savu dzimumu). Lielākā daļa respondentu ir norādījuši, ka viņu izglītības līmenis atbilst 

maģistra grādam vai ir augstāks (65 %). Turklāt 42 % norādīja, ka viņiem ir vai nu profesionālās 

darbības vai mācību pieredze ārpus savas izcelsmes valsts. 

No organizācijām saņemtās 39 atbildes ģeogrāfiski sadalījās šādi: 

 2 valsts iestādes vai starptautiskas organizācijas, kā arī 

 37 organizācijas un uzņēmumi, no kuriem 20 ir reģistrēti Pārredzamības reģistrā. 

No 37 organizācijām respondenti sadalījās šādi: 

 8 uzņēmumi/MVU/mikrouzņēmumi/individuālie komersanti;  
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 7 nevalstiskās organizācijas; 

 6 nozares asociācijas;  

 5 ideju laboratorijas un 5 konsultatīvie un juridiskie uzņēmumi;  

 1 akadēmiska iestāde; 1 plašsaziņas līdzeklis, 1 tirdzniecības apvienība; 

 2 respondenti savu statusu nav precizējuši un 

 1 nav atbildējis.  

Attiecībā uz ģeogrāfisko sadalījumu — ieguldījumi ir saņemti no 13 ES dalībvalstīm (t. i., 

ieinteresētajām personām lūgts norādīt, kurā valstī tie atrodas un/vai kurā tie veic savu 

darbību). Visaktīvākās dalībvalstis bija Beļģija, Francija, Spānija un Nīderlande attiecīgi 

sniedzot 25 %, 17 %, 11 % un 8 % no kopējiem ieguldījumiem. 

Turklāt 12 respondenti deklarēja, ka ir uzņēmumu grupa, kurai ir filiāles vairāk nekā vienā 

valstī, savukārt 11 no tiem deklarēja, ka tiem ir arī filiāles ārpus ES.  

Kopumā respondenti pārstāv plašu uzņēmējdarbības veidu spektru, sakot no 

mikrouzņēmumiem līdz daudznacionāliem uzņēmumiem ar 500 vai vairāk darbiniekiem. 

2. tabula. Uzņēmuma lielums 

Nodarbināto skaits % respondenti  

1-9 44 

10-49 28 

50-249 6 

250-499 3 

500 vai vairāk 19 

Arī atbildes bijušas diezgan reprezentatīvas un atspoguļo plašu darbību klāstu. Patiešām, ir 

pārstāvētas tādas nozares kā, piemēram, informācija un komunikācija, zinātnes un tehnikas 

joma, finanses un apdrošināšana, transports, veselība, izglītība, nekustamais īpašums, 

viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi, būvniecība un elektroenerģijas/gāzes/ūdens apgāde. 
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3. Pārskats par individuālu ieinteresēto personu paustajiem viedokļiem 

Respondentiem kopumā ir pozitīva attieksme pret robotiku un mākslīgo intelektu.1 Iztaujāti 

par to viedokli attiecībā uz robotiku, kopā 79 % respondentu atbildēja, ka viņu priekšstats ir 

pozitīvs vai ļoti pozitīvs, un tikai 3 % ir negatīvs vai ļoti negatīvs priekšstats. Līdzīgi attieksme 

pret mākslīgo intelektu ir visumā pozitīva (68 %), un tikai 7 % — negatīva. 

3. tabula. Attieksme pret robotiku un mākslīgo intelektu, % no individuālajiem 

respondentiem 

 Robotika Mākslīgais intelekts 

Ļoti negatīva 1 2 

Negatīva 2 5 

Ne pozitīva, ne negatīva 17 22 

Pozitīva 47 40 

Ļoti pozitīva 32 28 

 

Visnotaļ pozitīvas attieksmes gadījumā respondenti sniedza arī niansētāku vērtējumu par savu 

nostāju. Piemēram, no vienas puses, vairākums uzskatīja, ka tehnoloģijai būtu nepieciešama 

rūpīga pārvaldība, ka robotikas izmantošana būtu īpaši lietderīga smagu un bīstamu darba 

pienākumu veikšanai (92 %) un ka tā nodrošinātu efektīvas transporta un piegāžu metodes 

(71 %). No otras puses, daži respondenti ir nobažījušies, ka robotika likvidētu darba vietas 

(34 %) vai radītu nevienlīdzību sabiedrībā (18 %). 

4. tabula. Kādi ir respondentu uzskati par robotiku, % 

 Noteikti 

atbalsta 

Atbalsta Nedz 

atbalsta/

nedz 

noliedz 

Neatbals

ta 

Noteikti 

neatbalst

a 

Tehnoloģija, kura prasa 

rūpīgu pārvaldību 

57 35 4   

Nepieciešama smaga un 

bīstama darba pienākumu 

veikšanai 

57 35 5   

Efektīva transporta un 

piegāžu metode 

37 34 13 9  

                                                 
1 Sīkāka informācija ar grafikiem un diagrammām attiecībā uz atsevišķu ieinteresēto personu ieguldījumu ir 

pieejama Power Point prezentācijā (tikai angļu valodā) Eiropas Parlamenta Juridiskās komitejas tīmekļa vietnē: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/lv/juri/robotics.html 
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Sniedz labumu sabiedrībai, jo 

tā palīdz cilvēkiem 

34 49 11   

Likvidē darbvietas 9 25 31 25 9 

Rada nevienlīdzību 5 13 21 32 24 

 

Lielākās bažas attiecībā uz mākslīgo intelektu joprojām ir saistītas ar privātumu. Patiešām 

apmēram 52 % respondentu minēja to, savukārt tikai 29 % respondentu uzskatīja, ka 

mākslīgais intelekts apdraud cilvēci, bet 16 %, ka mākslīgais intelekts apdraud pamattiesības. 

Lielākā daļa ieinteresēto personu (90 %) uzskatīja, ka ir nepieciešams reglamentēt izstrādi gan 

robotikas, gan mākslīgā intelekta jomā, 6 % iebilda pret šo ideju un 4 % nebija konkrētas 

nostājas. Respondenti, kuri atbalsta minēto tiesību aktu pieņemšanu, cita starpā, minējuši 

nepieciešamību novērst ar ētiku, cilvēktiesībām un privātumu saistītās bažas, kā arī vajadzību 

izvairīties no ražošanas nozares dominējoša stāvokļa.  

No tiem, kas priekšroku dod regulatīvai pieejai, pārliecinošs vairākums (96 %) par vēlamu 

uzskata rīcību ES vai starptautiskā līmenī, nevis dalībvalstu līmenī (4 %). Regulatīvas darbības 

pamatojumam izvirzītie argumenti šajā plašākajā līmenī, cita starpā, ir nepieciešamība: 

 aizsargāt ES vērtības (jo īpaši datu aizsardzību, privātumu un ētiku); 

 nodrošināt ES konkurētspēju pasaules mērogā;  

 nodrošināt ES kā standartu noteicējas pārākumu starptautiskos forumos; 

 izvairīties no dempinga un veicināt godīgu konkurenci iekšējā tirgū. 

Turklāt respondenti uzskatīja, ka salīdzinājumā ar rīcību valsts līmenī ES līmeņa darbība ir 

efektīvāka ne tikai likumdošanā, bet arī pieņemtā regulējuma labākas izpildes nodrošināšanā. 

Respondenti uzskata, ka ES regulatīvās darbības vissteidzamāk būtu nepieciešamas dažādu 

jomu konkrētās nozarēs — sākot no autonomiem transportlīdzekļiem līdz medicīnas 

robotiem, aprūpes robotiem un droniem. 

Tie, kuri iebilda pret likumdošanas darbību, atsaucās uz grūtībām regulēt tehnoloģijas, kas 

strauji attīstās, un viņi apgalvoja, ka regulējumam būtu negatīva ietekme uz konkurētspēju, 

inovāciju un radošumu.  

5. tabula. Pārskats par regulējuma priekšrocībām un trūkumiem atbilstoši ieinteresēto 
personu viedokli 

Pozitīva atbildes Negatīva/cita atbilde 

Izvairīšanās no nozares ļaunprātīgas 
izmantošanas 

Pārspīlēti vai ir pāragri regulēt tehnoloģijas, 
kas strauji attīstās 
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Nepieciešamība risināt ar ētiku, 
cilvēktiesībām, datu aizsardzību un 
privātumu saistītās bažas 

Regulējums kaitē konkurencei 

Nepieciešamība noteikt kopīgus standartus 
nozarē, lai būtu noteiktība  

Regulējums kavē inovāciju un radošumu 

Patērētāju tiesību aizsardzība Skepse attiecībā uz jebkādu 
regulējumu/vajadzību ierobežot vispārējos 
principus 

 
4. Pārskats par organizāciju un uzņēmumu paustajiem viedokļiem 

Tika lūgts, lai ar veikto ieguldījumu novērtē iespējamo robotikas un mākslīgā intelekta 

iespējamo ietekmi viņu organizācijās. Pārmaiņas darba raksturā (20 %) un iespēja radīt jaunu 

produktus/pakalpojumus (20 %) tika identificētas kā tūlītējās sekas kopā ar izmaiņām 

organizatoriskajās struktūrās un darījumdarbības modeļos (14 %). Turklāt 15 % respondentu 

uzskata, ka robotika un mākslīgais intelekts radīs jaunas iespējas uzņēmējiem. 

Saskaņā ar ieinteresēto personu viedokli vissvarīgākie traucēkļi/šķēršļi, kas kavē robotikas un 

mākslīgā intelekta attīstību pilnībā, ir šādi: 

 cilvēkresursi, t. i., darba ņēmēju prasmes vai apmācība (20 %); 

 sabiedrības attieksme un akcepts (14 %); 

 tehniskie jautājumi saistībā ar tehnoloģiju testēšanu un izmantošanu (13 %); 

 tehniski jautājumi, kas saistīti ar tehnoloģiju izstrādi (12 %). 

Mazākā mērā dalībvalstu (10 %) un ES (8 %) tiesiskie regulējumi arī tika uzskatīti par šķēršļiem. 

Ja ES būtu jārīkojas, lai veicinātu inovāciju, produktivitāti un konkurētspēju pasaules mērogā 

robotikas un mākslīga intelekta jomā, respondenti uzskatīja, ka labāka finanšu vide 

ieguldījumiem (17 %) un labāks tiesiskais regulējums (21 %) katrā ziņā būtu lietderīgs. 

Atsaucoties uz tiesisko regulējumu, dažas ieinteresētās personas norādīja, ka ES vajadzētu 

izvairīties no nevajadzīgas birokrātijas un būtu jānodrošina elastīga pieeja (t. i., tiesiskais 

regulējums būtu jāizstrādā, aptverot konkrētu tehnoloģiju pielietojumu, nevis pieņemot 

visaptverošu vispārēju regulējumu, kas aptver visas mākslīgā intelekta un robotikas 

tehnoloģijas). 

Respondenti uzskata, ka rīcība ES līmenī radītu pievienoto vērtību darbībām valsts līmenī, jo 

šāda pieeja palīdz izvairīties no atšķirīgiem valstu standartiem (17 %), stiprina pamattiesību 

un ētikas noteikumu aizsardzību (14 %) un uzlabo pārrobežu uzņēmējdarbības iespējas (11 %). 

Turklāt ES finansējums tika uzskatīts par lietderīgu, lai atbalstītu inovatīvus pētniecības 

projektus (15 %), palīdzētu maziem uzņēmumiem izvērst darbību (13 %) un veicināt 

pārrobežu sadarbību starp pētniekiem un rūpniecības nozarēm. 
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Ieinteresētās personas tika aicinātas arī paust savu viedokli par iespējamo robotikas un 

mākslīgā intelekta izstrādes ietekmi uz viņu uzņēmējdarbību. Kopumā ar šīm tehnoloģijām 

saistītās izredzes ir diezgan pozitīvas. Ieinteresētās personas uzskatīja, ka gala lietotāji cita 

starpā iegūs no pievienotās vērtības efektivitātes ziņā (11 %), no jaunas uzņēmējdarbības 

(11 %) un saņems arī labākas kvalitātes pakalpojumus (10 %). Tajā pašā laikā daži respondenti 

izteica bažas par iespējamo negatīvo ietekmi uz privātumu (6 %) un pamattiesībām (6 %), kā 

arī par to,ka trūks tiks ļoti nepieciešamā augsti  kvalificētā darbaspēka (4 %). 

Ieinteresētās personas uzskatīja, ka starp rūpniecības nozarēm, kas īstermiņā piedzīvos 

visstraujāko ekonomikas izaugsmi (nākamajos trijos līdz piecos gados), būs loģistika un 

transports (19 %), veselības aprūpe (14 %), ražošana (13 %), patērētājiem paredzēti roboti, 

piemēram, mājsaimniecības ierīces, izglītība (13 %) un finanšu pakalpojumi (10 %). Šajās 

nozarēs galvenās politikas jomas, kurās būtu vissteidzamāk  nepieciešama ES rīcība, ir 

autonomie transportlīdzekļi (29 %), medicīnas roboti (16 %), droni (13 %) un tehnoloģijas 

cilvēku „labošanai” un pilnveidošanai (13 %). Visbeidzot, steidzami būtu jārisina tādi aspekti 

kā, piemēram, noteikumi par atbildību (21 %), savienotība, intelektuālais īpašums un datu 

plūsma (20 %) un ētika (19 %).  

Ņemot vērā gan privātpersonu, gan organizāciju sniegtās atbildes,  atbildības jautājums ir 

visneatliekamākā problēma (51 % ir ļoti nobažījies un 30 % ir nobažījušies, savukārt 19 % ir 

neitrāli vai nesaskata nekādas problēmas). Tomēr, lūgti novērtēt pašreizējo ES tiesisko 

regulējumu attiecībā uz atbildību, gan privātpersonu, gan organizāciju viedokļi ir diezgan 

dažādi. Aptuveni 38 % respondentu atbildēja, ka ir nepieciešami grozījumi. Savukārt 18 % 

pauda pretēju viedokli (t. i., spēkā esošajā regulējumā ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas). 

21 % uzskatīja, ka ir nepieciešami daži grozījumi gan attiecībā uz līgumisko, gan 

ārpuslīgumisko atbildību. Visbeidzot 14 % dotu priekšroku nenormatīvam instrumentam 

papildus jau spēkā esošajam regulējumam. 

Konkrētāk ieinteresētajām personām tika jautāts, vai tās atbalstītu viedo robotu regulēšanu 

vai ir pret to, proti, vai ir nepieciešams: 

 izveidot kopēju Eiropas definīciju attiecībā uz viedo robotu un kādi elementi šajā 

definīcijā būtu jāietver; 

 attīstīt robotu ES līmeņa reģistrācijas sistēma un kādai tai vajadzētu būt; 

 ES tiesiskais regulējums, lai sekmētu tādu tehnoloģiju attīstību, kurās tiek ņemti vērā 

sociālie un ētiskie apsvērumi.  

Ja ES līmenī būtu jānosaka ētisku norādījumu sistēma vai rīcības kodekss robotikas 

inženieriem, respondentiem bija jāatbild uz jautājumu, kādi principi būtu jāievēro. Saskaņā ar 

sniegtajām atbildēm izvairīšanās no ļaunuma — doktrīna „pirmkārt, nenodarīt kaitējumu”, 
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saskaņā ar kuru roboti nedrīkst kaitēt cilvēkam — ir vissvarīgākais princips, kuram seko 

atbildība — iepriekšēja novērtēšana un atbildība par to ietekmi uz sociālo, vides un cilvēku 

veselības jomu, kāda robotikai var būt uz pašreizējo un nākamajām paaudzēm, kā arī uz 

rošību. 

Vairākums respondentu (aptuveni 60 %) bija pret īpaša juridiskā statusa piešķiršanu robotiem. 

Ieinteresētās personas nesaskatīja nepieciešamību nedz noteikt obligāto apdrošināšanas 

shēmu par autonomo robotu radīto kaitējumu, nedz arī izveidot kompensāciju fondu. 

Attiecībā uz vajadzību pēc ES rīcības savienojamības. intelektuālā īpašuma tiesību un datu 

plūsmas jomā ieinteresēto personu reakcija bija ļoti dažāda. Saskaņā ar organizāciju viedokli 

prioritāri jautājumi, kas būtu jārisina Eiropas Savienībai, ir datu brīvu aprite, savstarpēji 

savienoti roboti un mākslīgā intelekta tīklu drošība, personas datu aizsardzība un privātums 

cilvēku saziņā ar robotiem un mākslīgo intelektu.  

 
5. Apspriešanas rezultāti un turpmākie pasākumi 

Apspriešanas rezultāti palīdzēs Eiropas Parlamentam risināt ētikas, ekonomikas, juridiskus un 

sociālus jautājumus robotikas un mākslīgā intelekta izmantošanas jomā civilām vajadzībām. 

Tie, iespējams, varēs arī Parlamentam palīdzēt iespējamo turpmāko ES līmeņa pasākumu un 

politiku, tostarp vajadzības gadījumā iespējamu spēkā esošo horizontālo un nozarei specifisko 

tiesību aktu pārskatīšanas vai jaunu tiesību aktu ieviešanas noteikšanā.  

Lūdzam ņemt vērā, ka saņemtās atbildes nav Eiropas Parlamenta un tā dienestu oficiālā 

nostāja. Tādējādi tās nav šķērslis turpmākiem Eiropas Parlamenta lēmumiem par to, vai 

ierosināt tiesību aktu izstrādi šajā jomā, vai veikt jebkādus citus attiecīgus pasākumus.  

Visi ieinteresēto personu sabiedriskās apspriešanas rezultāti tiks izmantoti Eiropas Parlamenta 

Izpētes dienesta gaidāmajā ziņojumā “Eiropas integrācijas trūkuma radītās izmaksas robotikas 

un mākslīgā intelekta jomā”, kuru ir paredzēts publicēt 2018. gada oktobrī, un kurš būs 

pieejams Eiropas Parlamenta ideju laboratorijas tīmekļa vietnē 

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