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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej: 

– o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że starzenie się społeczeństwa jest konsekwencją wzrostu długości 

życia wskutek poprawy warunków życia i postępu nowoczesnej medycyny oraz stanowi 

jedno z największych politycznych, społecznych i gospodarczych wyzwań dla 

społeczeństw europejskich w XXI wieku; mając na uwadze, że do 2025 roku ponad 

20 % Europejczyków będzie w wieku co najmniej 65 lat, a liczba osób mających co 

najmniej 80 lat będzie gwałtowanie wzrastać, co doprowadzi do znaczącej zmiany 

proporcji między pokoleniami w społeczeństwach, oraz mając na uwadze, że w interesie 

społeczeństw leży, aby osoby starsze jak najdłużej zachowały zdrowie i pozostały 

aktywne; 

B. mając na uwadze znaczny wzrost sprzedaży i produkcji robotów w latach 2010–2014, 

który tylko w 2014 r. wyniósł prawie 30 %, szczególnie w sektorze służby zdrowia i 

opieki; 

C. mając na uwadze, że w starzejącym się społeczeństwie rosną współczynniki 

chorobowości i występowania niepełnosprawności, chorób przewlekłych, ryzyka udaru, 

urazów mózgu i obniżonej sprawności; 

D. mając na uwadze, że społeczeństwa oraz systemy opieki zdrowotnej będą musiały się 

dostosować do procesu starzenia się społeczeństwa oraz do wymogów związanych z 

opieką zdrowotną nad osobami starszymi, tak aby mogły zapewnić im odpowiednią 

opiekę, a przy tym zachować stabilność finansową; 

E. mając na uwadze, że systemy cyber-fizyczne to systemy techniczne, w których 

komputery sieciowe, roboty oraz sztuczna inteligencja wchodzą w interakcję ze 

światem fizycznym i które mają dużo zastosowań w sektorze opieki zdrowotnej; 

F. mając na uwadze, że ze względu na charakter systemów cyber-fizycznych istnieje 

konieczność osiągnięcia specjalnych, bardziej szczegółowych standardów, takich 

samych w całej Unii; 

G. mając na uwadze, że na tych systemach będą się opierać pojawiające się obecnie na 

rynku i przyszłe usługi inteligentne oraz dzięki nim ulepszony zostanie 

spersonalizowany system opieki zdrowotnej, reakcja w sytuacjach wyjątkowych oraz 

telemedycyna; 

H. mając na uwadze, że w żadnym wypadku wykorzystywanie robotyki lub 

zaawansowanych technologicznie narzędzi diagnostycznych lub leczniczych nie może 

prowadzić do zwiększenia odpowiedzialności personelu medycznego lub lekarzy, 

którzy muszą ich używać, w związku z czym właściwe jest zwiększenie 

odpowiedzialności odpowiednich placówek opieki zdrowotnej lub producentów; 
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I. mając na uwadze, że społeczno-gospodarczy potencjał systemów cyber-fizycznych jest 

znacznie większy, niż przypuszczano, a na całym świecie dokonuje się istotnych 

inwestycji w rozwój tego rodzaju technologii; 

J. mając na uwadze, że wykorzystywanie takich technologii nie może umniejszać 

znaczenia relacji lekarz-pacjent ani nie może jej szkodzić, lecz powinno zapewniać 

lekarzom pomoc w stawianiu diagnozy lub w leczeniu pacjentów; 

K. mając na uwadze, że choć systemy cyber-fizyczne budzą wiele oczekiwań i mają 

znaczny potencjał, to efektów nowo wprowadzonych technologii nigdy nie będzie 

można w pełni przewidzieć i będzie je można pomyślnie wykorzystać tylko wtedy, gdy 

społeczeństwo będzie w stanie dostosować się do nowego sposobu interakcji z 

technologią; 

1. uznaje, że wykorzystanie nowych technologii w sektorze opieki zdrowotnej, pod 

warunkiem wspierania relacji pacjent-lekarz oraz wolnego wyboru, może przynieść 

znaczne korzyści w zakresie opieki nad pacjentami oraz skuteczności i precyzji 

leczenia, mając na celu zmniejszenie ryzyka błędu człowieka, prowadząc tym samym 

do wydłużenia życia i zwiększenia jego jakości; 

2. uważa, że choć robotyka może przynieść korzyści społeczne, to jednocześnie może ona 

drastycznie zmienić sposób interakcji międzyludzkich, a tym samym wywrzeć realny 

wpływ na obecnie istniejące struktury społeczne; podkreśla w związku z tym pilną 

potrzebę podjęcia obszernej i merytorycznej debaty publicznej na temat wspomnianej 

nowej rewolucji technologicznej; 

3. uważa, że zasadnicze znaczenie dla Unii ma wypracowanie przez nią ram prawnych 

opartych na zasadach etycznych, które odzwierciedlałyby złożoność robotyki i jej 

licznych konsekwencji społecznych, medycznych i bioetycznych; 

4. podkreśla, że innowacje zapewniające lepszą diagnozę oraz lepszy wgląd w możliwości 

leczenia, opieki oraz rehabilitacji umożliwiają podejmowanie bardziej trafnych decyzji 

medycznych oraz skrócenie czasu rekonwalescencji, przez co mogą redukować 

niedobory personelu w sektorze opieki zdrowotnej w trakcie procesu opieki oraz 

rehabilitacji; 

5. podkreśla, że wzrost popytu na jednostki systemów cyber-fizycznych może potencjalnie 

stworzyć w Unii wiele miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji; 

6. uważa, że obecność robotów wspomagających pracę lekarzy oraz personelu 

pomocniczego jest pożyteczna, gdyż przyczynia się do poprawy doświadczeń ludzi w 

zakresie diagnostyki i leczenia, wskazując jednak przy tym, że nie może ona prowadzić 

do odczłowieczenia praktyki medycznej i opieki nad pacjentami; 

Roboty do opieki 

7. zwraca uwagę, że systemy cyber-fizyczne mogą na lepsze zmienić życie ludzi 

niepełnosprawnych, ponieważ inteligentne technologie mogą być wykorzystywane w 

profilaktyce, do pomocy, monitorowania oraz zapewniania towarzystwa; 
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8. zauważa, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż systemy cyber-fizyczne będą miały 

znaczny wpływ na sektor opieki zdrowotnej, ponieważ mogą przyczynić się do 

obniżenia całkowitych kosztów opieki zdrowotnej przez umożliwienie pracownikom 

służby zdrowia przeniesienia uwagi z leczenia chorób na zapobieganie im; 

9. podkreśla, że badania i rozwój w sektorze robotów do opieki nad osobami starszymi z 

czasem stały się bardziej powszechne i tańsze, dzięki czemu możliwe jest tworzenie 

produktów o większej funkcjonalności oraz szerzej akceptowanych przez 

konsumentów; zwraca uwagę na szeroki wachlarz zastosowań takich technologii w 

profilaktyce wśród osób starszych oraz cierpiących na demencję, zaburzenia poznawcze 

i utratę pamięci, zapewnianiu im pomocy, monitorowaniu ich, stymulowaniu 

aktywności, a także zapewnianiu im towarzystwa; 

10. podkreśla, że systemy cyber-fizyczne mogą zwiększyć mobilność osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych i korzystnie wpłynąć na ich życie społeczne, 

jednak opieka ludzka wciąż będzie niezbędna, a ponadto kontakt ze sprawującymi 

opiekę będzie nadal stanowić dla takich osób istotne źródło interakcji społecznych, 

których nie można w pełni zastąpić; zwraca uwagę, że technologie systemów cyber-

fizycznych oraz roboty mogą jedynie znacząco wspomóc opiekę ludzką oraz uczynić 

proces rehabilitacji bardziej ukierunkowanym, dzięki czemu personel medyczny oraz 

osoby sprawujące opiekę mogą poświęcić więcej cennego czasu na diagnozę i szukanie 

lepszych możliwości leczenia; 

Roboty medyczne 

11. zwraca uwagę, że wczesne formy robotów i inteligentnych urządzeń systemów cyber-

fizycznych są już wykorzystywane w sektorze opieki zdrowotnej, np. urządzenia 

wykorzystywane w e-zdrowiu czy roboty chirurgiczne, oraz że w niedalekiej 

przyszłości technologie te będą dalej rozwijane, co może się przyczynić także do 

zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej przez umożliwienie pracownikom służby 

zdrowia przeniesienia uwagi z leczenia chorób na zapobieganie im oraz przez 

zapewnienie większej ilości środków budżetowych na rzecz lepszego dostosowania do 

różnorodnych potrzeb pacjentów, kształcenia ustawicznego pracowników służby 

zdrowia i prowadzenia badań naukowych; 

12. podkreśla, że stosowanie na coraz większą skalę systemów cyber-fizycznych mogłoby 

przyczynić się do zdrowszego społeczeństwa, ponieważ zabiegi medyczne stawałyby 

się coraz mniej inwazyjne, co skutkowałoby krótszym czasem rekonwalescencji oraz 

mniejszą liczbą nieobecności w pracy związanej z leczeniem; 

13. zauważa, że zrobotyzowane urządzenia medyczne w dalszym ciągu są rozwijane i 

prawdopodobnie będą częściej używane podczas zabiegów chirurgicznych, 

przyczyniając się do przesuwania coraz dalej granic medycyny; 

14. uznaje, że celem robotów chirurgicznych jest zwiększenie możliwości chirurgów w 

obszarze wykraczającym poza tradycyjną laparoskopię oraz że u podstaw rozwoju 

robotów chirurgicznych leży dążenie do przezwyciężenia takich ograniczeń oraz 

zwiększenia korzyści płynących z minimalnie inwazyjnych operacji, delikatnych 

ruchów i precyzyjności; 
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15. podkreśla, że systemy cyber-fizyczne umożliwiają telechirurgię i niosą za sobą wiele 

korzyści, takich jak większa precyzja ruchu ręki, pozbycie się drżenia ręki, 

powiększenie widzianego obrazu, który można od razu zanalizować i ocenić, a ponadto 

lepsza sprawność oraz chirurgia zdalna, jednocześnie wskazując na potrzebę 

ustanowienia podstawowego wymogu przeszkolenia lekarzy i uzyskania akredytacji do 

wykonywania interwencji medycznych przy użyciu urządzeń systemów cyber-

fizycznych; 

16. zwraca uwagę, że w ostatnich latach dokonano istotnych zmian w sektorze kształcenia 

oraz szkolenia medycznego; ponadto zwraca uwagę, że ponieważ opieka medyczna 

staje się coraz bardziej złożona, atmosfera w medycznych placówkach naukowych 

sprzyja pogłębieniu holistycznego podejścia do zdrowia, przemyśleniu sposobów 

kształcenia medycznego oraz kształcenia przez całe życie, przy zachowaniu głównej 

kompetencji lekarzy i utrzymaniu ich wiedzy eksperckiej oraz autorytetu na poziomie 

przewyższającym roboty; wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania 

wysokich standardów szkolenia i specjalizacji dla personelu medycznego i 

paramedycznego, który korzysta lub zamierza korzystać z nowych technologii 

zrobotyzowanych, a także wspierania swobodnego przepływu chirurgów, którzy 

zamierzają korzystać z takich technologii podczas przeprowadzania operacji; 

17. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzmocnienia instrumentów finansowych 

przeznaczonych na projekty badawcze w dziedzinie robotyki na potrzeby sytuacji 

wyjątkowych w zakresie opieki społecznej i zdrowotnej; 

18. uważa, że zasadnicze znaczenie ma przestrzeganie zasady kontrolowanej autonomii 

robotów, zgodnie z którą o wstępnym planie leczenia i ostatecznym wyborze sposobu 

jego realizacji decyduje zawsze chirurg; 

 Ocena kliniczna i badania kliniczne 

19. podkreśla, że medyczne systemy cyber-fizyczne powinny być zgodne z najwyższymi 

standardami określonymi dla wyposażenia medycznego, co mogą zapewnić skuteczne 

procedury weryfikacji i certyfikacji, pozwalające na ocenę przez odpowiednio 

przeszkolony personel bezpieczeństwa i skuteczności proponowanych technologii 

nawet na etapie projektowania; 

20. podkreśla znaczenie rozróżnienia między robotami chirurgicznymi a protezami i 

egzoszkieletami oraz robotami zapewniającymi towarzystwo i wsparcie osobom 

niepełnosprawnym lub niepełnosprawnym czasowo; podkreśla znaczenie poddawania 

obu rodzajów robotów kontrolom przeprowadzanym zgodnie z jak najbardziej 

dokładnymi i szczegółowymi standardami; 

21. z zadowoleniem przyjmuje polityczne porozumienie dotyczące rozporządzenia w 

sprawie wyrobów medycznych (2012/0266(COD)), które zostało osiągnięte przez 

współustawodawców w czerwcu 2016 r.; wzywa Komisję, aby przed wejściem w życie 

tego rozporządzenia dopilnowała, aby procedury testowania nowych zrobotyzowanych 

urządzeń medycznych były bezpieczne, zwłaszcza w przypadku, gdy urządzenia są 

wszczepiane do ciała ludzkiego; ponadto zwraca uwagę na konieczność zapewnienia 

pacjentom pełnej przejrzystości w odniesieniu do ich własnych danych, a także ogółowi 

społeczeństwa w odniesieniu do skutecznych i nieudanych badań; zwraca również 
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uwagę na fakt, że pacjenci oraz ogół społeczeństwa muszą mieć jasność co do 

odpowiedzialności związanej z nieudanymi badaniami i systemami cyber-fizycznymi; 

Etyka 

22. podkreśla, że obecnie ma miejsce coraz bardziej gwałtowny rozwój w sektorze 

technologii, jednak systemy socjalne w Unii nie są w stanie odpowiednio szybko na 

niego reagować, a reakcja systemów opieki zdrowotnej jest jeszcze wolniejsza; 

podkreśla, że wspomniany rozwój ma znaczny wpływ na obecną cywilizację, dlatego 

konieczne jest, by postępowi technologicznemu towarzyszyło dokonywanie oceny 

długoterminowych konsekwencji moralnych i etycznych, jakie niosą za sobą nowe 

technologie, jeszcze przed etapem ich tworzenia, a także w jego trakcie; 

23. podkreśla, jak ważne w kontekście standardów etycznych jest zagwarantowanie, aby 

wyroby zrobotyzowane nie naruszały podstawowych praw jednostki i praw 

społecznych, które powinny być chronione na szczeblu unijnym, przez zapewnienie 

niezbędnych środków technicznych zapewniających poszanowanie tych praw już w 

fazie projektowania, zgodnie z koncepcją uwzględnienia ochrony prywatności już w 

fazie projektowania; 

24. wskazuje na zagrożenia związane ze złamaniem zabezpieczeń, wyłączeniem lub 

wykasowaniem pamięci systemów cyber-fizycznych zintegrowanych z ciałem ludzkim, 

ponieważ może to zagrażać zdrowiu człowieka, a w skrajnych przypadkach nawet jego 

życiu, dlatego podkreśla priorytetowy charakter ochrony tych systemów; 

25. uznaje, że pacjenci ze specjalnymi potrzebami, w tym dzieci, osoby starsze oraz 

niepełnosprawne, są podatni na zagrożenia, oraz podkreśla, że w przypadku wszystkich 

użytkowników może wytworzyć się więź emocjonalna z systemami cyber-fizycznymi 

oraz robotami; wskazuje na względy etyczne wynikające z możliwego wytworzenia 

takiej więzi emocjonalnej; zachęca Komisję do rozpoczęcia rozważań nad sposobem 

zapewnienia, że systemy cyber-fizyczne nie wpłyną negatywnie na autonomię i 

niezależność osób wymagających szczególnego traktowania; 

26. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania rozwoju technologii 

wspomagających, również poprzez systemy odpowiedzialności inne niż stosowane 

obecnie, aby wspierać rozwój tych technologii i ich przyjmowanie przez podmioty, 

którym są one potrzebne, zgodnie z art. 4 Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych, której Unia jest stroną; 

27. podkreśla znaczenie zachowania relacji pacjent-lekarz w trakcie opieki, w szczególności 

w kontekście informowania o diagnozach medycznych oraz leczeniu; 

28.  zauważa, że korzystanie z systemów cyber-fizycznych wiąże się z kwestią 

udoskonalania organizmu ludzkiego, które jest definiowane jako udoskonalanie 

istniejących naturalnych umiejętności człowieka lub wyposażenie go w nowe 

umiejętności umożliwiające przezwyciężenie niepełnosprawności;  

Wpływ na środowisko 

29. uznaje, że istnieje potrzeba zminimalizowania możliwego śladu środowiskowego lub 
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ekologicznego robotyki, ponieważ przewiduje się, że korzystanie z systemów cyber-

fizycznych oraz robotów zwiększy ogólne zużycie energii oraz ilość odpadów 

elektrycznych i elektronicznych; podkreśla potrzebę zmaksymalizowania potencjału, 

tak aby procesy stały się bardziej zasobooszczędne, aby zwiększyć wydajność zużycia 

energii poprzez zachęcanie do korzystania z odnawialnych technologii dla robotyki, aby 

wspierać wykorzystanie i ponowne wykorzystanie surowców wtórnych oraz zmniejszyć 

ilość odpadów; w związku z tym zachęca Komisję do włączania zasad gospodarki o 

obiegu zamkniętym do każdej unijnej polityki w dziedzinie robotyki; 

30. zauważa również, że stosowanie systemów cyber-fizycznych będzie miało pozytywny 

wpływ na środowisko, zwłaszcza w dziedzinie rolnictwa i zaopatrzenia w żywność, 

głównie dzięki mniejszym rozmiarom maszyn i mniejszemu użyciu nawozów, energii i 

wody, a także dzięki rolnictwu precyzyjnemu; 

31. podkreśla, że stosowanie systemów cyber-fizycznych będzie prowadzić do stworzenia 

systemów energetycznych i infrastrukturalnych, które będą w stanie kontrolować 

przepływ energii elektrycznej od producenta do konsumenta, a także wpłynie na 

powstanie prosumentów energii, którzy jednocześnie wytwarzają i zużywają energię; 

tym samym przyniesie to istotne korzyści dla środowiska; 

– o uwzględnienie w załączniku do jej projektu rezolucji następujących zaleceń: 

Bezpieczeństwo 

 bezpieczeństwo zrobotyzowanych urządzeń medycznych jest warunkiem wprowadzenia 

ich do sektora opieki zdrowotnej; skuteczność oraz bezpieczeństwo robotów do opieki i 

robotów medycznych należy oceniać na podstawie specjalnych, bardzo szczegółowych 

zabezpieczeń i standardowych procedur certyfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

faktu, że będą używane przez osoby niepełnosprawne i w sytuacjach wyjątkowych; 

wzywa Komisję do przyjęcia szczegółowych, wspólnych specyfikacji w zakresie 

zrobotyzowanych urządzeń medycznych; należy zwrócić szczególną uwagę na 

bezpieczeństwo sieci systemów cyber-fizycznych, tak aby wyeliminować wszelką 

możliwość włamania się do nich i kradzieży wrażliwych danych osobowych; 

 podstawowym wymogiem jest bezpieczeństwo systemów cyber-fizycznych 

wszczepionych do ciała ludzkiego, ponieważ ich ewentualna wadliwość może mieć 

śmiertelne skutki, w związku z czym ważne jest dostarczanie informacji i uregulowanie 

w przejrzysty sposób zagadnień dotyczących odpowiedzialności, łącznie z kwestiami, 

kto jest właścicielem wszczepionych systemów cyber-fizycznych, kto ma prawo do 

dysponowania nimi, kto może zmieniać ich ustawienia, surowo zakazując poddawania 

ludzi eksperymentom bez zgody; 

Ochrona prywatności 

 medyczne systemy cyber-fizyczne oraz użycie robotów jako „elektronicznej 

dokumentacji medycznej” budzą wątpliwości dotyczące praw w zakresie prywatności 

pacjentów, tajemnicy lekarskiej oraz ochrony danych w obszarze zdrowia publicznego; 

należy dostosować zasady ochrony danych w Unii do coraz bardziej złożonych i 
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wzajemnie połączonych robotów do opieki i robotów medycznych, które mogą 

przetwarzać wysoce poufne dane osobowe oraz dane medyczne; zasady te powinny być 

zgodne z koncepcją uwzględniania ochrony prywatności już w fazie projektowania, 

określoną w rozporządzeniu (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych; należy 

udoskonalić kodeksy postępowania w zakresie tajemnicy lekarskiej w odniesieniu do 

danych medycznych przechowywanych w systemach cyber-fizycznych, do których 

mają dostęp osoby trzecie; 

 zakłady ubezpieczeń lub jakikolwiek inny usługodawca nie powinni mieć prawa do 

wykorzystywania danych z dziedziny e-zdrowia w celu wprowadzania 

dyskryminacyjnego traktowania podczas ustalania cen, ponieważ byłoby to sprzeczne z 

podstawowym prawem do jak najwyższych standardów w zakresie zdrowia; 

Komisje etyczne ds. badań 

 komisje etyczne ds. badań powinny wziąć pod uwagę kwestie etyczne wynikające z 

rozwoju zrobotyzowanych urządzeń medycznych oraz systemów cyber-fizycznych w 

wielu dziedzinach opieki zdrowotnej oraz zapewniania pomocy osobom 

niepełnosprawnym i starszym; kwestiom, takim jak równy dostęp do robotyki 

wykorzystywanej w profilaktyce zdrowotnej, przywilej relacji pacjent-lekarz w trakcie 

opieki, a także w szczególności podatność pacjentów ze specjalnymi potrzebami (np. 

osób niepełnosprawnych), ale również dzieci, osób samotnych itp., na budowanie więzi 

emocjonalnej z robotami, należy poświęcić należytą uwagę; 

 zachęca się komisje etyczne ds. badań oraz Komisję do podjęcia rozważań w celu 

opracowania kodeksu postępowania dla badaczy/projektantów i użytkowników 

medycznych systemów cyber-fizycznych, który powinien opierać się na zasadach 

zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (takich jak godność 

człowieka i prawa człowieka, równość, sprawiedliwość i równe traktowanie, korzyść i 

szkoda, godność, niedyskryminacja i brak stygmatyzacji, autonomia i odpowiedzialność 

osobista, świadoma zgoda, prywatność i odpowiedzialność społeczna, a także prawa 

osób starszych, integracja osób niepełnosprawnych, prawo do opieki zdrowotnej oraz 

prawo do ochrony konsumentów) oraz na istniejących praktykach i kodeksach 

etycznych; 

 należy zaznaczyć, że robotyka może budzić wiele niepewności w odniesieniu do kwestii 

związanych z zakresem odpowiedzialności. 
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