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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

καλεί την Επιτροπή να προτείνει κοινούς 

ενωσιακούς ορισμούς για τα κυβερνοφυσικά 

συστήματα, τα αυτόνομα συστήματα, τα 

έξυπνα αυτόνομα ρομπότ και τις 

υποκατηγορίες τους, λαμβάνοντας υπόψη τα 

εξής χαρακτηριστικά ενός έξυπνου ρομπότ: 

καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

κοινούς ενωσιακούς ορισμούς: 

- αποκτά αυτονομία μέσω αισθητήρων 

ή/και μέσω ανταλλαγής δεδομένων με το 

περιβάλλον του (διασυνδεσιμότητα) και 

ανταλλάσσει και αναλύει τα εν λόγω 

δεδομένα· 

- η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα 

μηχανοργανωμένο σύστημα ικανό να 

μιμηθεί ένα μέρος των ανθρωπίνων 

γνωστικών λειτουργειών όπως η 

μάθηση και η λύση προβλημάτων· 

- έχει ικανότητα αυτόνομης μάθησης 

μέσω της εμπειρίας και της διάδρασης 

(προαιρετικό κριτήριο)· 

-  τα ρομπότ είναι προγραμματισμένες 

υλικές μηχανές ελεγχόμενες από 

υπολογιστή και ικανές να 

πραγματοποιήσουν αυτόματα 

πολύπλοκες σειρές υλικών πράξεων· 

- έχει ικανότητα να προσαρμόζει τη 

συμπεριφορά και τις δράσεις του στο 

περιβάλλον του· 

-  τα κυβερνοφυσικά συστήματα (CPS) 

είναι τεχνολογικά συστήματα τα οποία 

κατασκευάζονται, και εξαρτώνται, από 

την απρόσκοπτη ένταξη 

υπολογιστικών αλγορίθμων και υλικών 

συστατικών στοιχείων· 

- στερείται ζωής με τη βιολογική -  τα αυτόνομα συστήματα είναι υλικά 
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έννοια· συστήματα με ενσωματωμένη (-ες) 

πηγή (-ές) ενέργειας που του παρέχει (-

ουν) τη δυνατότητα να λειτουργεί 

χωρίς να εξαρτάται από μία ή 

περισσότερες εξωτερικές πηγές 

ενέργειας· 

 -  τα αυτόνομα ρομπότ είναι υλικά 

ρομπότ με ενσωματωμένη (-ες) πηγή (-

ές) ενέργειας που του παρέχει (-ουν) τη 

δυνατότητα να λειτουργεί ανεξάρτητα 

από μία ή περισσότερες εξωτερικές 

πηγές ενέργειας· 

 -  τα αυτοοδηγούμενα συστήματα είναι 

προγραμματισμένα συστήματα 

ελεγχόμενα από υπολογιστή με υλικούς 

αισθητήρες που παρέχουν πληροφορίες 

σχετικά με τον περιβάλλοντα χώρο και 

τη θέση του συστήματος στον υπεύθυνο 

επεξεργασίας του εν λόγω συστήματος, 

και έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν 

και να πραγματοποιούν υλικές 

αυτοπαραγόμενες κινήσεις (shiftings) 

χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· 

 -  τα έξυπνα ρομπότ είναι αυτόνομα 

ρομπότ με υλικούς αισθητήρες που 

περιλαμβάνουν κάμερες, οι οποίες 

σαρώνουν τον περιβάλλοντα χώρο και 

παρέχουν τα δεδομένα θέσης του 

ρομπότ, μια λειτουργία καταγραφής 

στοιχείων (μάθηση) σε συνδυασμό με 

μια προγραμματισμένη ικανότητα να 

προσαρμόζει ανάλογα τη συμπεριφορά 

και τις δράσεις του, λαμβάνοντας 

υπόψη τόσο τα δεδομένα σχετικά με 

τον περιβάλλοντα χώρο όσο και τα 

ιστορικά δεδομένα που έχει 

αποθηκεύσει το ίδιο το ρομπότ· 

 -  τα ανθρωποειδή ρομπότ με μερική ή 

ολική εξωτερική εμφάνιση ανθρωπίνου 

σώματος· 

Or. en 
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Βελτιωτικές επεμβάσεις στον άνθρωπο Βελτιωτικές επεμβάσεις στον άνθρωπο 
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6. επισημαίνει τις τεράστιες προόδους 

και περαιτέρω δυνατότητες της ρομποτικής 

στον τομέα της επισκευής και της 

αποκατάστασης οργάνων που έχουν 

υποστεί βλάβη και ανθρωπίνων 

λειτουργιών, αλλά και τα πολύπλοκα 

ερωτήματα που εγείρονται ιδίως λόγω 

των δυνατοτήτων για βελτιστοποίηση του 

ανθρώπου, καθόσον, τα ιατρικά ρομπότ 

και ιδίως τα κυβερνοφυσικά συστήματα 

(CPS), θα μπορούσαν να αλλάζουν 

ουσιαστικά την αντίληψη περί υγιούς 

ανθρώπινου σώματος, δεδομένου ότι αυτά 

μπορούν να φέρονται άμεσα ή να 

εμφυτευτούν στο ανθρώπινο σώμα· 

υπογραμμίζει τη σημασία της σύστασης 

επειγόντως σε νοσοκομεία και άλλα 

ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, 

κατάλληλα στελεχομένων επιτροπών για 

θέματα ηθικής στον τομέα της ρομποτικής, 

οι οποίες θα είναι επιφορτισμένες με το 

καθήκον να εξετάζουν και να συμβάλλουν 

στην επίλυση ασυνήθιστων, περίπλοκων 

ηθικών ζητημάτων που επηρεάζουν τη 

36. επισημαίνει τις τεράστιες προόδους 

και περαιτέρω δυνατότητες της ρομποτικής 

στον τομέα της επισκευής και της 

αποκατάστασης οργάνων που έχουν 

υποστεί βλάβη και ανθρωπίνων 

λειτουργιών, καθόσον, τα ιατρικά ρομπότ 

και ιδίως τα κυβερνοφυσικά συστήματα 

(CPS), θα μπορούσαν να αλλάζουν 

ουσιαστικά την αντίληψη περί υγιούς 

ανθρώπινου σώματος, δεδομένου ότι αυτά 

μπορούν να φέρονται άμεσα ή να 

εμφυτευτούν στο ανθρώπινο σώμα· 

υπογραμμίζει τη σημασία της σύστασης 

επειγόντως σε νοσοκομεία και άλλα 

ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, 

κατάλληλα στελεχομένων επιτροπών για 

θέματα ηθικής στον τομέα της ρομποτικής, 

οι οποίες θα είναι επιφορτισμένες με το 

καθήκον να εξετάζουν και να συμβάλλουν 

στην επίλυση ασυνήθιστων, περίπλοκων 

ηθικών ζητημάτων που επηρεάζουν τη 

φροντίδα και τη θεραπεία των ασθενών· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές για 
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φροντίδα και τη θεραπεία των ασθενών· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές για 

να βοηθήσουν στη σύσταση και τη 

λειτουργία των εν λόγω επιτροπών· 

να βοηθήσουν στη σύσταση και τη 

λειτουργία των εν λόγω επιτροπών· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

44. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

προβλέπονται οι αλλαγές στην κοινωνία, 

λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών που 

μπορεί να επιφέρει η εξέλιξη και η 

ανάπτυξη της ρομποτικής· καλεί την 

Επιτροπή να αναλύσει μια σειρά 

δυνητικών εξελίξεων και τις συνέπειές 

τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα των 

συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των 

κρατών μελών· υποστηρίζει ότι πρέπει να 

ξεκινήσει ένας διάλογος χωρίς 

αποκλεισμούς όσον αφορά τα νέα 

πρότυπα απασχόλησης και τη 

βιωσιμότητα των φορολογικών 

συστημάτων και των συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης βάσει της 

ύπαρξης επαρκούς εισοδήματος, 

συμπεριλαμβανομένης και της 

καθιέρωσης ενδεχομένως ενός γενικού 

βασικού εισοδήματος· 

44. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

προβλέπονται οι αλλαγές στην κοινωνία, 

λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών που 

μπορεί να επιφέρει η εξέλιξη και η 

ανάπτυξη της ρομποτικής και της τεχνητής 

νοημοσύνης· καλεί την Επιτροπή να 

αναλύσει μια σειρά δυνητικών εξελίξεων 

και τις συνέπειές τους όσον αφορά τη 

βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης των κρατών μελών· κρίνει ότι, 

στους εργαζόμενους που έχασαν την 

εργασία τους λόγω της ρομποτικής 

πρέπει να προσφέρεται συνεχής 

κατάρτιση για να βελτιώσουν τις 

δεξιότητές τους σε άλλους τομείς και να 

τους παρέχεται υποστήριξη για την 

εξεύρεση νέας θέσης εργασίας· 

Or. en 
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στ) τη δημιουργία μακροπρόθεσμα 

ενός ειδικού νομικού καθεστώτος για τα 

ρομπότ, ώστε τουλάχιστον τα πιο 

εξελιγμένα, αυτόνομα ρομπότ να 

αναγνωρίζονται ως ηλεκτρονικά 

πρόσωπα με υποχρέωση επανόρθωσης 

τυχόν ζημίας που προκαλούν, και 

ενδεχομένως εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

αυτής προσωπικότητας σε περιπτώσεις 

στις οποίες τα ρομπότ λαμβάνουν 

αυτόνομα αποφάσεις ή έρχονται με άλλον 

τρόπο σε ανεξάρτητη διάδραση με τρίτα 

μέρη· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


