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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας: 

– να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γήρανση είναι το αποτέλεσμα του αυξημένου προσδόκιμου 

ζωής χάρη στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στην πρόοδο της σύγχρονης 

ιατρικής, και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές 

προκλήσεις του 21ου αιώνα για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως 

το 2025, πάνω από το 20 % των Ευρωπαίων θα έχουν ηλικία 65 ετών ή μεγαλύτερη, με 

ιδιαίτερα γρήγορη αύξηση του αριθμού όσων είναι άνω των 80, πράγμα που θα 

οδηγήσει σε μια θεμελιακά διαφορετική ισορροπία μεταξύ των γενεών στις κοινωνίες 

μας, και ότι είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να 

παραμένουν υγιείς και ενεργοί όσο το δυνατόν περισσότερο· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση που καταγράφηκε στην πώληση και την 

κατασκευή ρομπότ μεταξύ 2010 και 2014, η οποία ανήλθε σχεδόν σε 30 % μόνο για το 

2014 και αφορούσε κυρίως τον τομέα της υγείας και τον τομέα της φροντίδας· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια γηράσκουσα κοινωνία τα ποσοστά επιπολασμού και 

εμφάνισης αναπηριών, χρόνιων ασθενειών, κινδύνου εγκεφαλικού, εγκεφαλικών 

κακώσεων και μειωμένων ικανοτήτων ακολουθούν αυξητική πορεία· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνίες και τα συστήματα υγείας θα πρέπει να 

προσαρμοστούν στη διαδικασία γήρανσης και στις απαιτήσεις της υγειονομικής 

μέριμνας για ηλικιωμένους, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν επαρκή φροντίδα και 

να διατηρήσουν την οικονομική βιωσιμότητά τους· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κυβερνοφυσικά συστήματα (CPS) είναι τεχνικά συστήματα 

απαρτιζόμενα από υπολογιστές δικτύου, ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη που 

αλληλεπιδρούν με τον υλικό κόσμο και έχουν πολλές εφαρμογές στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της φύσης των CPS, υπάρχει ανάγκη θέσπισης 

ειδικών, λεπτομερέστερων προτύπων που να είναι κοινά σε όλη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω συστήματα θα αποτελέσουν το θεμέλιο και τη βάση 

για τις αναδυόμενες και μελλοντικές έξυπνες τεχνολογίες, και θα συμβάλουν στην 

εξέλιξη της εξατομικευμένης υγειονομικής περίθαλψης, της αντιμετώπισης έκτακτων 

περιστατικών και της τηλεϊατρικής· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση διαγνωστικών εργαλείων ή προηγμένης ρομποτικής ή 

τεχνολογικής θεραπείας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιφέρει μείωση της 

ευθύνης των γιατρών ή του ιατρικού προσωπικού που καλείται να κάνει χρήση αυτών, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά συνέπεια κρίνεται σκόπιμη η αύξηση της ευθύνης των 

δομών υγειονομικής περίθαλψης ή των εμπλεκόμενων κατασκευαστών· 
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Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι  το οικονομικό και κοινωνικό δυναμικό των CPS είναι απείρως 

μεγαλύτερο από όσο είχαμε προηγουμένως φανταστεί και ότι πραγματοποιούνται 

μεγάλες επενδύσεις παγκοσμίως για την ανάπτυξη της τεχνολογίας· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των τεχνολογιών δεν πρέπει να θίγει και να 

υπονομεύει τη σχέση γιατρού-ασθενή, αλλά να παρέχει βοήθεια στον γιατρό στη 

διάγνωση και/ή τη θεραπεία του ασθενή· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι τα CPS δημιουργούν πολλές υψηλές προσδοκίες και 

έχουν μεγάλες δυνατότητες, τα αποτελέσματα των νεοεισαγόμενων τεχνολογιών δεν θα 

προβλεφθούν ποτέ εντελώς και μπορούν να ενσωματωθούν επιτυχώς μόνο εάν 

προσαρμοστεί η κοινωνία σε έναν νέο τρόπο αλληλεπίδρασης με την τεχνολογία· 

1. αναγνωρίζει ότι η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης, υπό τον όρο ότι δίνεται πάντοτε προτεραιότητα στη σχέση ασθενή-γιατρού 

και στην ελεύθερη βούληση, είναι πιθανό να επιφέρει σημαντικά οφέλη όσον αφορά τη 

φροντίδα των ασθενών και την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια της θεραπευτικής 

αγωγής, με στόχο και τη μείωση του κινδύνου ανθρώπινου σφάλματος, με αποτέλεσμα 

καλύτερη ποιότητα ζωής και υψηλότερο προσδόκιμο ζωής· 

2. θεωρεί ότι, μολονότι η ρομποτική μπορεί να φέρει κοινωνικά οφέλη, μπορεί 

ταυτόχρονα να αλλάξει ριζικά τους τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν οι 

άνθρωποι μεταξύ τους και, ως εκ τούτου, να έχει πραγματικό αντίκτυπο στις ισχύουσες 

κοινωνικές δομές· συνεπώς, υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη διεξαγωγής εκτενών 

και ενημερωμένων δημόσιων συζητήσεων γύρω από αυτή τη νέα τεχνολογική 

επανάσταση· 

3. θεωρεί αναγκαίο να αναπτύξει η Ένωση ένα κανονιστικό πλαίσιο βάσει ηθικών αρχών 

που θα αντικατοπτρίζουν τον πολύπλοκο χαρακτήρα του τομέα της ρομποτικής και των 

πολυάριθμων επιπτώσεών της στην κοινωνία, την ιατρική και τη βιοηθική· 

4. υπογραμμίζει ότι η καινοτομία, με την παροχή καλύτερων διαγνώσεων και μεγαλύτερης 

κατανόησης σχετικά με τις επιλογές θεραπευτικής αγωγής, φροντίδας και 

αποκατάστασης οδηγεί σε ακριβέστερες ιατρικές αποφάσεις και ταχύτερους χρόνους 

ανάρρωσης, και θα μπορούσε, συνεπώς, να αμβλύνει τις ελλείψεις σε επαγγελματίες 

υγείας που συμμετέχουν στις διαδικασίες περίθαλψης και αποκατάστασης· 

5. τονίζει ότι η αύξηση της ζήτησης μονάδων CPS μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο αριθμό 

θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην Ένωση· 

6. θεωρεί χρήσιμη την παρουσία των ρομπότ ως μέσων στήριξης στο έργο των γιατρών ή 

των βοηθών υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να βελτιωθεί η ανθρώπινη 

διαγνωστική και θεραπευτική εμπειρία, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται η ανάγκη να μη 

χαθεί ο ανθρώπινος χαρακτήρας της ιατρικής πρακτικής και των πρακτικών φροντίδας 

των ασθενών· 

Ρομπότ προσωπικής φροντίδας 

7. επισημαίνει ότι τα CPS είναι ικανά να αλλάξουν προς το καλύτερο τη ζωή των 

ανθρώπων με αναπηρία, δεδομένου ότι οι έξυπνες τεχνολογίες μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πρόληψης, συνδρομής, παρακολούθησης και 

συντροφιάς· 

8. σημειώνει ότι τα CPS θα έχουν κατά πάσα πιθανότητα σημαντικό αντίκτυπο στον 

τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, με δυνατότητες ελάττωσης των συνολικών εξόδων 

υγειονομικής περίθαλψης, δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες υγείας να 

περάσουν από τη θεραπευτική αγωγή στην πρόληψη· 

9. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και ανάπτυξη της ρομποτικής στον τομέα της φροντίδας 

ηλικιωμένων ατόμων έχει γίνει σταδιακά πιο συνήθης και λιγότερο δαπανηρή, και 

παράγει προϊόντα με μεγαλύτερη λειτουργικότητα τα οποία τυγχάνουν ευρύτερης 

αποδοχής από τους καταναλωτές· επισημαίνει το μεγάλο εύρος εφαρμογών των εν 

λόγω τεχνολογιών, που παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης, συνδρομής, παρακολούθησης, 

παροχής κινήτρων και συντροφιάς σε ηλικιωμένους και ανθρώπους που πάσχουν από 

άνοια, γνωστικές διαταραχές και απώλεια μνήμης· 

10. τονίζει ότι παρ’ όλο που τα CPS διαθέτουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την 

κινητικότητα και την κοινωνικότητα των ανθρώπων με αναπηρίες και των 

ηλικιωμένων, οι άνθρωποι πάροχοι φροντίδων θα εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι 

και θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντική και όχι πλήρως αντικαταστάσιμη πηγή 

κοινωνικής συναναστροφής για αυτούς· επισημαίνει ότι οι τεχνολογίες CPS ή τα 

ρομπότ μπορούν μόνο να ενισχύσουν την ανθρώπινη φροντίδα και να καταστήσουν πιο 

στοχευμένη τη διαδικασία αποκατάστασης, ούτως ώστε το ιατρικό προσωπικό και οι 

πάροχοι φροντίδας να μπορούν να διαθέτουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο για τη 

διάγνωση και την εξεύρεση καλύτερων επιλογών θεραπευτικής αγωγής· 

Ρομπότ για ιατρική χρήση 

11. σημειώνει ότι πρώιμες μορφές ρομπότ και έξυπνων συσκευών CPS χρησιμοποιούνται 

ήδη στην υγειονομική περίθαλψη, όπως συσκευές ηλεκτρονικής υγείας (e-Health) και 

χειρουργικά ρομπότ και ότι, στο εγγύς μέλλον, η εν λόγω τεχνολογία θα συνεχίσει να 

εξελίσσεται, και έχει επίσης τη δυνατότητα να μειώσει τις δαπάνες υγειονομικής 

περίθαλψης, επιτρέποντας στους επαγγελματίες της υγείας να μετατοπίσουν την 

έμφαση από τη θεραπεία στην πρόληψη και καθιστώντας διαθέσιμο μεγαλύτερο μέρος 

του προϋπολογισμού για την καλύτερη προσαρμογή στις ποικίλες ανάγκες των 

ασθενών, τη συνεχιζόμενη κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας και την έρευνα· 

12. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη χρήση CPS θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια υγιέστερη 

κοινωνία καθώς οι επεμβάσεις θα καθίστανται λιγότερο επεμβατικές, οδηγώντας σε 

ταχύτερους χρόνους ανάρρωσης και μειώνοντας τις συχνές απουσίες από την εργασία 

για λόγους που συνδέονται με την περίθαλψη· 

13. σημειώνει ότι οι ιατρικές ρομποτικές συσκευές εξακολουθούν να εξελίσσονται και θα 

χρησιμοποιούνται πιθανόν συχνότερα σε χειρουργικές επεμβάσεις, επεκτείνοντας τις 

δυνατότητες της ιατρικής· 

14. αναγνωρίζει ότι τα χειρουργικά ρομπότ προορίζονται για να επεκτείνουν τις ικανότητες 

των ανθρώπων χειρουργών πέρα από τα όρια της συμβατικής λαπαροσκόπησης, και ότι 

η ανάπτυξη χειρουργικών ρομπότ πηγάζει από την επιθυμία να ξεπεραστούν οι εν λόγω 

περιορισμοί και να επεκταθούν τα οφέλη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, των 
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λεπτών χειρισμών και της ακρίβειας· 

15. υπογραμμίζει ότι τα CPS επιτρέπουν την τηλεχειρουργική, με πολλαπλά οφέλη όπως η 

αυξημένη ακρίβεια των κινήσεων των χεριών, η εξάλειψη του τρόμου των χεριών, η 

μεγεθυμένη εικόνα, την οποία μπορούν να αναλύσουν και να αξιολογήσουν αμέσως, η 

βελτιωμένη επιδεξιότητα και η χειρουργική από απόσταση, ενώ παράλληλα οι ιατροί 

πρέπει, ως βασική προϋπόθεση, να λαμβάνουν την απαραίτητη εξειδίκευση και 

πιστοποίηση για τη διεκπεραίωση ιατρικών επεμβάσεων που πραγματοποιούνται με τη 

χρήση συγκεκριμένων συσκευών CPS· 

16. επισημαίνει ότι, τα τελευταία έτη, έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στον τομέα της 

ιατρικής εκπαίδευσης και κατάρτισης· επισημαίνει περαιτέρω ότι, καθώς η ιατρική 

φροντίδα καθίσταται ολοένα και πιο σύνθετη, το κλίμα στα ακαδημαϊκά κέντρα υγείας 

προσφέρει μια ευκαιρία βελτίωσης της ολιστικής προσέγγισης της υγείας, 

αναστοχασμού σχετικά με τον τρόπο παροχής της ιατρικής εκπαίδευσης και της δια 

βίου μάθησης, με παράλληλη διαφύλαξη της βασικής αρμοδιότητας των γιατρών, με 

υπερίσχυση της πραγματογνωσίας και του κύρους τους έναντι των ρομπότ· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν προγράμματα κατάρτισης και 

εξειδίκευσης για το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που χρησιμοποιεί ή σχεδιάζει 

να χρησιμοποιήσει τις νέες ρομποτικές τεχνολογίες, και να ενθαρρύνουν την ελεύθερη 

κυκλοφορία των χειρουργών που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τέτοιες τεχνολογίες 

στις εγχειρήσεις τους· 

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα χρηματοδοτικά μέσα για 

ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της ρομποτικής για την αντιμετώπιση έκτακτων 

κοινωνικών και υγειονομικών αναγκών· 

18. θεωρεί θεμελιώδους σημασίας τον σεβασμό στην αρχή της εποπτευόμενης αυτονομίας 

των ρομπότ, στο πλαίσιο της οποίας ο αρχικός προγραμματισμός της υγειονομικής 

φροντίδας και η τελική επιλογή του τρόπου παροχής της εμπίπτει σταθερά στη σφαίρα 

λήψης αποφάσεων του ανθρώπου χειρουργού· 

 Κλινική εκτίμηση και κλινικές έρευνες 

19. τονίζει ότι τα ιατρικά CPS θα πρέπει να τηρούν τα υψηλά πρότυπα που ορίζονται για 

τον ιατρικό εξοπλισμό, μέσα από διαδικασίες αποτελεσματικής επαλήθευσης και 

πιστοποίησης που επιτρέπουν να αξιολογείται, από κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης τεχνολογίας, ήδη 

από το στάδιο της σχεδίασης· 

20. τονίζει ότι είναι σημαντικό να γίνει διάκριση των χειρουργικών ρομπότ που 

χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση τεχνητών μελών και των ρομποτικών 

εξωσκελετών από τα ρομπότ-συνοδούς τα οποία παρέχουν προσωπική φροντίδα σε 

άτομα με αναπηρία ή προσωρινή ανικανότητα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

υπάγονται αμφότεροι οι τύποι ρομπότ σε ελέγχους που διενεργούνται με βάση όσο το 

δυνατόν πιο ακριβή και λεπτομερή πρότυπα· 

21. χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για τις ιατρικές συσκευές 

(2012/0266(COD)), η οποία επετεύχθη μεταξύ των συν-νομοθετών τον Ιούνιο του 

2016· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει, πριν από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του 
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παρόντος κανονισμού, ότι οι διαδικασίες δοκιμής νέων ιατρικών ρομποτικών συσκευών 

είναι ασφαλείς, κυρίως όταν πρόκειται για συσκευές που εμφυτεύονται στο σώμα των 

ανθρώπων· επισημαίνει περαιτέρω ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για τους 

ασθενείς όσον αφορά τα δεδομένα τους και για το κοινό σχετικά με αποτυχημένες και 

επιτυχείς δοκιμές και ότι πρέπει να είναι σαφής για τους ασθενείς και το κοινό η ευθύνη 

σε  περίπτωση αποτυχίας των δοκιμών και των CPS· 

Δεοντολογία 

22. τονίζει ότι, ενώ η τεχνολογία εξελίσσεται εκθετικά, τα κοινωνικά συστήματα στην 

Ένωση δεν μπορούν να ανταποκριθούν το ίδιο γρήγορα, τα δε συστήματα υγειονομικής 

περίθαλψης έχουν ακόμα βραδύτερη απόκριση· τονίζει ότι οι εν λόγω εξελίξεις έχουν 

σημαντικό αντίκτυπο στον πολιτισμό όπως τον γνωρίζουμε σήμερα και ότι υπάρχει, 

συνεπώς, επιτακτική ανάγκη η τεχνολογική πρόοδος να συνοδεύεται από αξιολογήσεις 

των μακροπρόθεσμων ηθικών και δεοντολογικών επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών 

πριν από και καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους· 

23. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται, βάσει ηθικών προτύπων, ότι τα προϊόντα 

ρομποτικής εγγυώνται τον σεβασμό και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

του ανθρώπου και των κοινωνικών δικαιωμάτων σε επίπεδο Ένωσης, προβλέποντας 

τεχνικά μέτρα τα οποία διασφαλίζουν τον σεβασμό ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού, 

σύμφωνα με την προσέγγιση της λεγόμενης προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από 

τον σχεδιασμό· 

24. επισημαίνει τον κίνδυνο που συνδέεται με το ενδεχόμενο παράνομης πρόσβασης, 

διακοπής λειτουργίας ή διαγραφής δεδομένων σε CPS εμφυτευμένα στο ανθρώπινο 

σώμα, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή σε ακραίες 

περιπτώσεις ακόμα και τη ζωή των ανθρώπων, και τονίζει ως εκ τούτου ότι πρέπει να 

δοθεί προτεραιότητα στην προστασία τέτοιων συστημάτων· 

25. αναγνωρίζει την επισφαλή θέση των ασθενών με ειδικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ανθρώπων με αναπηρίες 

και τονίζει ότι ο κάθε χρήστης μπορεί να αναπτύξει συναισθηματική σύνδεση με CPS 

και ρομπότ· υπογραμμίζει τα θέματα δεοντολογίας που θέτει η πιθανή συναισθηματική 

προσκόλληση σε αυτά· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αρχίσει να σκέφτεται πώς μπορεί 

να διασφαλίσει ότι τα CPS δεν θα επηρεάσουν αρνητικά την αυτονομία και την 

ανεξαρτησία των ευάλωτων ατόμων· 

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη υποστηρικτικών 

τεχνολογιών, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων ευθύνης διαφορετικών από εκείνα 

που εφαρμόζονται επί του παρόντος, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η 

υιοθέτηση των εν λόγω τεχνολογιών από άτομα που την έχουν ανάγκη, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 της Συνθήκης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία 

έχει υπογράψει η Ένωση· 

27. τονίζει ότι είναι σημαντική η διατήρηση της σχέσης φροντίδας ασθενή-ιατρού, ιδίως 

όσον αφορά την ενημέρωση για την ιατρική διάγνωση και τη θεραπευτική αγωγή· 

28.  επισημαίνει ότι η χρήση των CPS εγείρει το ζήτημα των βελτιώσεων στον άνθρωπο, 

που ορίζονται ως βελτιώσεις σε υφιστάμενες φυσικές ανθρώπινες δεξιότητες ή 
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μετάδοση νέων δεξιοτήτων, οι οποίες επιτρέπουν στα άτομα να ξεπεράσουν μια 

αναπηρία·  

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

29. αναγνωρίζει την ανάγκη να ελαχιστοποιηθεί το πιθανό περιβαλλοντικό ή οικολογικό 

αποτύπωμα της ρομποτικής, καθώς η χρήση των CPS και των ρομπότ αναμένεται να 

αυξήσει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας και την ποσότητα των ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών αποβλήτων· τονίζει την ανάγκη να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό 

αποδοτικής χρήσης πόρων από τις διεργασίες, να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση με την 

προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων τεχνολογιών για τη ρομποτική, να προωθηθεί η 

χρησιμοποίηση και επαναχρησιμοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών και να 

περιοριστούν τα απόβλητα· ενθαρρύνει συνεπώς την Επιτροπή να ενσωματώσει τις 

αρχές της κυκλικής οικονομίας σε οποιαδήποτε ενωσιακή πολιτική σχετικά με τη 

ρομποτική· 

30. σημειώνει επίσης ότι η χρήση των CPS θα έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, ιδίως 

στους τομείς της γεωργίας και του εφοδιασμού τροφίμων, κυρίως μέσω της μείωσης 

του μεγέθους των μηχανημάτων και της μείωσης της χρήσης λιπασμάτων, ενέργειας και 

νερού, καθώς και μέσω της γεωργίας ακριβείας· 

31. τονίζει ότι τα CPS θα οδηγήσουν στη δημιουργία συστημάτων ενέργειας και υποδομών 

που θα είναι σε θέση να ελέγχουν τη ροή ηλεκτρικής ενέργειας από τον παραγωγό στον 

καταναλωτή, και θα έχουν επίσης ως αποτέλεσμα τη δημιουργία «παραγωγικών 

καταναλωτών» στον τομέα της ενέργειας, οι οποίοι θα παράγουν, αλλά και θα 

καταναλώνουν ενέργεια· το γεγονός αυτό θα επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά 

οφέλη· 

– να συμπεριλάβει στο παράρτημα της πρότασης ψηφίσματός της τις ακόλουθες συστάσεις: 

Ασφάλεια 

 Η ασφάλεια των ιατρικών ρομποτικών συσκευών αποτελεί προϋπόθεση για την 

εισαγωγή τους στον τομέα της υγειονομικής μέριμνας. Η αποτελεσματικότητα και η 

ασφάλεια των ρομπότ προσωπικής φροντίδας και των ιατρικών ρομπότ θα πρέπει να 

αξιολογούνται βάσει ειδικών, πολύ λεπτομερών δικλίδων ασφαλείας και 

τυποποιημένων διαδικασιών πιστοποίησης, και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όσον 

αφορά τη χρήση τους από χρήστες με αναπηρία ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· 

καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει λεπτομερείς κοινές προδιαγραφές για τις ρομποτικές 

ιατρικές συσκευές· ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια των δικτύων CPS 

με στόχο να καθίσταται αδύνατο να παραβιαστούν και να κλαπούν ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα. 

 Η ασφάλεια των συστημάτων CPS που θα εμφυτεύονται στο σώμα συνιστά βασική 

προϋπόθεση, δεδομένου ότι τυχόν βλάβη τους μπορεί να αποβεί μοιραία, και στο 

πλαίσιο αυτό τονίζει τη σημασία της σχετικής ενημέρωσης και της σαφούς ρύθμισης 

των ζητημάτων ευθύνης, μεταξύ άλλων σε σχέση με το ποιος έχει την κυριότητα των 

εμφυτευμένων συστημάτων CPS, ποιος έχει δικαιώματα επί αυτών και ποιος μπορεί να 

αλλάξει την εμφύτευσή τους, με αυστηρή απαγόρευση διεξαγωγής πειραμάτων σε 
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ανθρώπους χωρίς τη συναίνεσή τους· 

Ιδιωτικότητα 

 Τα ιατρικά CPS και η χρήση ρομπότ ως «ηλεκτρονικών μητρώων υγείας» εγείρουν 

ερωτήματα σχετικά με τη νομοθεσία για την ιδιωτικότητα των ασθενών, το ιατρικό 

επαγγελματικό απόρρητο, και την προστασία δεδομένων στον τομέα της δημόσιας 

υγείας. Οι ενωσιακοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων θα πρέπει να 

προσαρμοστούν για να λάβουν υπόψη την αυξανόμενη πολυπλοκότητα και διασύνδεση 

των ρομπότ προσωπικής φροντίδας και των ιατρικών ρομπότ, τα οποία ενδέχεται να 

χειρίζονται εξαιρετικά ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας· 

πρέπει να συμμορφώνονται με την έννοια της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από 

τον σχεδιασμό, όπως ορίζεται στον κανονισμό 2016/679 σχετικά με την προστασία των 

δεδομένων. Οι κώδικές δεοντολογίας για το ιατρικό επαγγελματικό απόρρητο θα πρέπει 

να βελτιωθούν όσον αφορά τα δεδομένα υγείας που αποθηκεύονται στα CPS και στα 

οποία μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση τρίτα μέρη. 

 Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση δεδομένων ηλεκτρονικής υγείας για την 

εισαγωγή διακρίσεων σχετικά με τον καθορισμό των τιμών από τις ασφαλιστικές 

εταιρείες ή οποιονδήποτε άλλο πάροχο υπηρεσιών, καθώς το γεγονός αυτό θα ερχόταν 

σε αντίθεση με το θεμελιώδες δικαίωμα της πρόσβασης στα υψηλότερα δυνατά 

πρότυπα υγείας· 

Επιτροπές δεοντολογίας στον τομέα της έρευνας 

 Οι επιτροπές δεοντολογίας στον τομέα της έρευνας (REC) θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τα ζητήματα δεοντολογίας που προκύπτουν από την ανάπτυξη ιατρικών 

ρομποτικών συσκευών και CPS σε πολλούς τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και 

της παροχής βοήθειας προς άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους. Θα πρέπει να 

εξεταστούν δεόντως ζητήματα όπως η ισότιμη πρόσβαση σε προληπτική ρομποτική 

υγειονομική μέριμνα, η προνομιακή σχέση φροντίδας γιατρού-ασθενή, και ιδιαίτερα η 

ευαισθησία των ασθενών με ειδικές ανάγκες (όπως, μεταξύ άλλων, τα άτομα με 

αναπηρία) όπως είναι τα παιδιά, οι μοναχικοί άνθρωποι κλπ., ως προς την ανάπτυξη 

συναισθηματικής προσκόλλησης σε ρομπότ. 

 Οι REC και η Επιτροπή ενθαρρύνονται να ξεκινήσουν συζητήσεις σχετικά με την 

κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για τους ερευνητές/σχεδιαστές και τους χρήστες 

ιατρικών CPS, ο οποίος θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές που κατοχυρώνονται στον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης (όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η δικαιότητα, το δικαίωμα σε 

παροχές και προστασία από βλάβες, η αξιοπρέπεια, η απαγόρευση των διακρίσεων και 

του στιγματισμού, η αυτονομία και η ατομική ευθύνη, η εν επιγνώσει συναίνεση, η 

ιδιωτικότητα και η κοινωνική ευθύνη, καθώς και τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, η 

ένταξη των ατόμων με αναπηρία, το δικαίωμα στην υγειονομική μέριμνα και το 

δικαίωμα στην προστασία των καταναλωτών), καθώς και στις υφιστάμενες 

δεοντολογικές πρακτικές και κώδικες δεοντολογίας. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρομποτική μπορεί να επιφέρει μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας 

σε θέματα ευθύνης και υπαιτιότητας. 
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