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SUGESTII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

afaceri juridice, competentă în fond: 

– includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât îmbătrânirea populației este rezultatul unei speranțe de viață mai mari, datorate 

progresului condițiilor de viață și medicinei moderne, și este una dintre cele mai mari 

provocări de ordin politic, social și economic din secolul al XXI-lea pentru societățile 

europene; întrucât, până în 2025, peste 20 % dintre europeni vor avea 65 de ani sau mai 

mult, cu o creștere deosebit de rapidă a numărului celor în vârstă de peste 80 de ani, 

ceea ce va duce la un echilibru complet diferit între generații în societățile noastre, și 

întrucât este în interesul societății ca persoanele mai în vârstă să rămână sănătoase și 

active cât mai mult timp posibil; 

B. întrucât vânzarea și producția de dispozitive robotizate au cunoscut o creștere 

importantă între 2010 și 2014, de aproape 30 % doar în anul 2014, în special în sectorul 

sănătății și cel al îngrijirii; 

C. întrucât, într-o societate care îmbătrânește, crește prevalența și incidența dizabilităților, 

bolilor cronice, riscului de atacuri cerebrale, leziunilor cerebrale și abilităților 

diminuate; 

D. întrucât societățile și sistemele de sănătate vor trebui să se adapteze la procesul de 

îmbătrânire și la cerințele specifice îngrijirii sănătății persoanelor în vârstă, astfel încât 

să poată furniza îngrijiri corespunzătoare și să rămână sustenabile din punct de vedere 

financiar; 

E. întrucât sistemele cyber-fizice (CPS) sunt sisteme tehnice de computere, roboți și 

elemente de inteligență artificială conectate în rețea, care interacționează cu lumea fizică 

și au numeroase aplicații în sectorul îngrijirii sănătății; 

F. întrucât este necesar să se atingă standarde specifice și mai detaliate, identice în toate 

țările Uniunii Europene, ținându-se seama de natura CPS; 

G. întrucât astfel de sisteme vor asigura fundamentul și baza serviciilor inteligente 

emergente sau viitoare și vor aduce progrese în sectorul îngrijirilor medicale 

personalizate, al răspunsului la urgențe și al telemedicinei; 

H. întrucât folosirea instrumentelor de diagnosticare sau de tratare robotizate sau de înaltă 

tehnologie nu ar trebui să ducă în niciun caz la creșterea responsabilității medicilor sau 

a personalului medical care trebuie să le folosească; în acest sens, se consideră necesară 

creșterea responsabilității unităților medicale sau a producătorilor implicați; 

I. întrucât potențialul economic și societal al CPS este mult mai vast decât ceea ce s-a 

imaginat până acum și se fac investiții majore la nivel mondial pentru dezvoltarea 

tehnologiei; 

J. întrucât utilizarea acestor tehnologii nu trebuie să reducă sau să afecteze relația medic-
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pacient, ci trebuie să îi ofere medicului asistență în diagnosticarea și/sau tratarea 

pacienților; 

K. întrucât CPS suscită așteptări mari și au un potențial ridicat, iar efectele tehnologiilor 

nou introduse nu vor fi niciodată complet previzibile și pot fi integrate cu succes numai 

dacă societatea se poate adapta la un nou mod de interacțiune cu tehnologia, 

1. admite faptul că adoptarea unor noi tehnologii în sectorul îngrijirii sănătății este 

susceptibilă, cu condiția privilegierii relației pacient-doctor și a liberului arbitru, să 

aducă beneficii majore în termeni de îngrijire a pacienților și eficacitate și precizie a 

tratamentelor, inclusiv prin reducerea riscului erorii umane, conducând astfel la o mai 

bună calitate a vieții și la o speranță de viață mai mare; 

2. consideră că, deși robotica poate aduce beneficii societății, aceasta poate, în același 

timp, să modifice în mod semnificativ modul în care oamenii interacționează unii cu 

alții și, prin urmare, poate avea un impact real asupra structurilor societale actuale; prin 

urmare, subliniază nevoia urgentă a unei dezbateri publice extinse și documentate cu 

privire la această nouă revoluție tehnologică; 

3. consideră esențial ca Uniunea să creeze un cadru normativ bazat pe principii etice, care 

să țină seama de complexitatea roboticii și de numeroasele sale implicații sociale, 

medicale și bioetice; 

4. subliniază că inovarea care oferă diagnostice mai bune și o mai bună cunoaștere a 

opțiunilor în materie de tratamente, îngrijire și reabilitare duce la decizii medicale mai 

exacte, la timpi de refacere mai scurți și, în consecință, ar putea atenua neajunsurile ce 

decurg, în cadrul proceselor de îngrijire și reabilitare, din penuria de profesioniști în 

domeniul sănătății; 

5. subliniază că creșterea cererii de unități CPS are potențialul de a crea în Uniune un 

număr mare de locuri de muncă care necesită o înaltă calificare; 

6. consideră utilă prezența roboților pentru a veni în sprijinul muncii medicilor sau 

asistenților, cu scopul de a îmbunătăți experiența oamenilor în diagnosticare și tratare, 

ținând cont, cu toate acestea, de importanța faptului ca practica medicală și practicile de 

îngrijire a pacienților să nu fie dezumanizate; 

Roboții de utilitate și asistență personală 

7. constată că CPS sunt capabile să schimbe în bine viața persoanelor care suferă de 

dizabilități, deoarece tehnologiile inteligente pot fi utilizate în scopul profilaxiei, 

asistenței, monitorizării și însoțirii; 

8. remarcă faptul că CPS ar putea avea un impact major asupra sectorului îngrijirii 

sănătății, cu potențialul de a scădea costurile globale ale îngrijirii sănătății, permițându-

le profesioniștilor din domeniul medical să își axeze atenția mai degrabă asupra 

prevenției, decât asupra tratamentului; 

9. subliniază că cercetarea și dezvoltarea din domeniul roboților destinați îngrijirii 

vârstnicilor s-a generalizat și s-a ieftinit de-a lungul timpului, permițând realizarea unor 
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produse mai funcționale și acceptate în mai mare măsură de consumatori; remarcă gama 

largă de aplicații ale acestor tehnologii, care le oferă vârstnicilor și celor afectați de 

demență, de tulburări cognitive și de pierderi de memorie beneficii legate de profilaxie, 

asistență, monitorizare, stimulare și însoțire; 

10. subliniază că, deși CPS pot mări mobilitatea și sociabilitatea persoanelor cu dizabilități 

și a vârstnicilor, îngrijitorii umani vor continua să fie necesari și vor constitui o sursă 

importantă de interacțiune socială pentru aceștia, care nu va putea fi înlocuită în 

totalitate; remarcă faptul că tehnologiile CPS sau roboții nu pot decât să amplifice 

considerabil îngrijirea umană și să imprime un caracter mai strict orientat procesului de 

reabilitare, astfel ca personalul medical și îngrijitorii să poată aloca mai mult timp de 

calitate diagnosticării și adoptării unor opțiuni mai bune privind tratamentele; 

Roboții medicali 

11. constată că, în sectorul îngrijirii sănătății, sunt deja în uz unele forme timpurii de roboți 

și dispozitive CPS inteligente, cum sunt dispozitivele e-sănătate și roboții chirurgicali și 

că, în viitorul apropiat, această tehnologie va continua să se dezvolte, având potențialul 

de a reduce și costul îngrijirii sănătății, permițând personalului medical să își transfere 

atenția de la tratament la profilaxie și făcând disponibil un buget mai mare pentru o mai 

bună ajustare la diversitatea nevoilor pacienților, pentru formarea permanentă a 

profesioniștilor din domeniul sănătății și pentru cercetare; 

12. subliniază că utilizarea sporită a CPS ar putea avea ca rezultat o societate mai sănătoasă 

pe măsură ce procedurile devin mai puțin invazive, conducând la un timp de recuperare 

mai rapid și reducând absenteismul datorat îngrijirilor de sănătate; 

13. constată că dispozitivele medicale robotizate continuă să evolueze și cel mai probabil 

vor fi din ce în ce mai frecvent utilizate în procedurile chirurgicale, avansând frontierele 

medicinei; 

14. constată că s-a preconizat ca roboții chirurgicali să mărească capacitatea chirurgilor 

umani dincolo de limitele laparoscopiei convenționale, iar dezvoltarea roboților 

chirurgicali își are rădăcinile în dorința de a depăși aceste limite și de a extinde 

beneficiile chirurgiei minim invazive, a mișcărilor de finețe și de precizie; 

15. subliniază că CPS vor permite telechirurgia, cu numeroase avantaje, precum o precizie 

mai mare a mișcărilor mâinii, eliminând tremurul mâinii în mișcare, mărirea imagistică, 

pe care o pot analiza și evalua imediat, o dexteritate ameliorată și chirurgia de la 

distanță, în timp ce o cerință fundamentală trebuie să fie aceea ca doctorii să obțină 

competențe și acreditare pentru efectuarea intervențiilor medicale cu dispozitive CPS 

individuale; 

16. constată că, în ultimii ani, au survenit schimbări semnificative în ceea ce privește 

educația medicală și sectorul formativ; constată, de asemenea, că, pe măsură ce 

îngrijirea medicală a devenit din ce în ce mai complexă, atmosfera din centrele 

academice de îngrijire a sănătății oferă oportunitatea de a consolida o abordare holistică 

a sănătății, de a regândi modul în care se asigură educația medicală și învățarea pe tot 

parcursul vieții, menținând totodată competențele esențiale ale medicilor pentru 

păstrarea cunoștințelor lor de specialitate și a autorității lor asupra roboților; invită 
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Comisia și statele membre să promoveze standarde înalte de pregătire și specializare 

pentru personalul medical și paramedical care utilizează sau intenționează să utilizeze 

noi tehnologii robotizate și încurajează libera circulație a chirurgilor care intenționează 

să utilizeze astfel de tehnologii pentru a realiza operații; 

17. invită Comisia și statele membre să consolideze instrumentele financiare pentru 

proiectele de cercetare în domeniul roboticii pentru urgențe sociale și în materie de 

sănătate; 

18. consideră fundamentală respectarea principiului autonomiei supravegheate a roboților, 

pe baza căruia planificarea inițială a tratamentului și decizia finală privind efectuarea sa 

rămân mereu la latitudinea unui chirurg uman; 

 Evaluarea clinică și investigațiile clinice 

19. subliniază că CPS medicale trebuie să satisfacă standardele înalte stabilite pentru 

echipamentele medicale, prin proceduri de verificare și certificare eficace, care să 

permită evaluarea de către un personal instruit în mod corespunzător a siguranței și a 

eficacității tehnologiei propuse, chiar din faza de proiectare; 

20. subliniază că este important să se facă o distincție între roboți chirurgicali și proteze, 

precum și între exoschelete și roboți de companie, a căror funcție este de a asista 

persoanele care suferă de dizabilități sau pe cele care se află în incapacitate temporară; 

subliniază importanța supunerii ambelor tipuri unor controale care să fie efectuate în 

conformitate cu cele mai precise și detaliate standarde posibile; 

21. salută acordul politic referitor la Regulamentul privind dispozitivele medicale, la care 

au ajuns colegiuitorii în iunie 2016; invită Comisia să garanteze că procedurile pentru 

testarea unor noi dispozitive medicale robotizate sunt sigure, în special în cazul 

dispozitivelor implantate în corpul uman, înainte de data la care respectivul regulament 

devine aplicabil; observă în continuare că trebuie să existe o transparență deplină față de 

pacienți cu privire la datele lor personale și față de public cu privire la testele clinice 

eșuate și la cele reușite, iar responsabilitatea pentru testele eșuate și CPS trebuie să fie 

clară pacienților și publicului; 

Etică 

22. subliniază că, în timp ce tehnologia se dezvoltă exponențial, sistemele sociale din 

Uniune nu pot răspunde la fel de rapid, iar sistemele de îngrijire a sănătății răspund încă 

și mai lent; subliniază că aceste evoluții exercită un puternic impact asupra civilizației, 

așa cum o cunoaștem, și că, din această cauză, este imperativ ca progresul tehnologic să 

fie însoțit de evaluări ale implicațiilor morale și etice ale noilor tehnologii, înainte și pe 

parcursul dezvoltării lor; 

23. subliniază importanța, în ceea ce privește standardele etice, de a garanta faptul că 

produsele robotice respectă drepturile fundamentale ale individului și ale societății, care 

trebuie protejate la nivelul Uniunii, prevăzând orice măsuri tehnice necesare care să 

garanteze respectarea acestora încă din faza de proiectare, în conformitate cu așa-numita 

abordare de confidențialitate încă din faza de concepție; 
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24. atrage atenția asupra riscurilor aferente posibilității ca sistemele CPS integrate în corpul 

uman să fie piratate sau dezactivate sau să le fie șterse memoriile, deoarece acest lucru 

ar putea pune în pericol sănătatea umană și, în cazuri extreme, chiar viața umană și 

subliniază, prin urmare, prioritatea care trebuie acordată protejării respectivelor sisteme; 

25. recunoaște vulnerabilitatea pacienților cu nevoi speciale, inclusiv copii, vârstnici și 

persoane cu dizabilități, și subliniază că orice utilizator ar putea dezvolta o legătură 

emoțională cu CPS și roboții; subliniază considerentele etice pe care le implică acest 

eventual atașament; încurajează Comisia să înceapă un proces de reflecție asupra 

modului în care se poate asigura că CPS nu vor avea un impact negativ asupra 

autonomiei și independenței persoanelor vulnerabile; 

26. solicită Comisiei și statelor membre să promoveze dezvoltarea tehnologiilor de asistare 

și prin regimuri de răspundere diferite de cele aplicabile în momentul de față, pentru a 

favoriza dezvoltarea și adoptarea acestor tehnologii de către cei care au nevoie de ele, în 

conformitate cu articolul 4 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu 

handicap, la care Uniunea a subscris; 

27. evidențiază importanța menținerii relației pacient-doctor în procesul de îngrijire, în 

special în ceea ce privește comunicarea diagnosticului și a tratamentului medical; 

28.  remarcă faptul că utilizarea CPS ridică problema consolidării capacităților umane, care 

este definită ca o consolidare a aptitudinilor umane naturale existente sau dobândirea de 

noi aptitudini, permițându-le indivizilor să depășească dizabilitățile;  

Impactul asupra mediului 

29. confirmă nevoia reducerii la minimum a eventualei amprente ecologice și ambientale a 

roboticii, deoarece se preconizează că utilizarea CPS și a roboților va determina o 

creștere generală a consumului de energie și a cantității de deșeuri electrice și 

electronice; evidențiază necesitatea maximizării posibilității de sporire a eficienței 

proceselor în raport cu resursele, de a mări eficiența energetică prin promovarea 

utilizării energiilor din surse regenerabile pentru robotică, de a utiliza și de a reutiliza 

materiile prime secundare și de a reduce deșeurile; prin urmare, încurajează Comisia să 

includă principiile economiei circulare în orice politică a Uniunii în domeniul roboticii; 

30. remarcă, de asemenea, că utilizarea CPS va avea un impact pozitiv asupra mediului, în 

special în domeniul agriculturii și al aprovizionării cu produse alimentare, îndeosebi 

prin dimensiunile reduse ale utilajelor și prin utilizarea redusă a îngrășămintelor, 

energiei și apei, precum și prin agricultura de precizie; 

31. subliniază că CPS vor conduce la crearea de sisteme energetice și de infrastructură care 

au capacitatea de a controla fluxul energiei electrice de la producător la consumator și 

vor avea, de asemenea, ca rezultat crearea de „prosumatori” de energie, care produc și, 

în același timp, consumă energie, permițând astfel beneficii majore pentru mediu; 

– de a include următoarele recomandări în anexa la propunerea sa de rezoluție: 
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Siguranța 

 Siguranța dispozitivelor medicale robotizate este o condiție prealabilă pentru 

introducerea lor în sectorul îngrijirii sănătății. Eficacitatea și siguranța roboților 

medicali și a celor utilizați în scopul îngrijirii ar trebui să fie evaluată prin proceduri de 

certificare și în raport cu garanții de siguranță specifice, foarte detaliate, acordând o 

atenție deosebită utilizării lor de către utilizatori cu deficiențe sau în situații de urgență; 

invită Comisia să adopte specificații comune detaliate pentru dispozitivele medicale 

robotizate; ar trebui să se acorde o importanță deosebită siguranței rețelelor CPS cu 

scopul de a înlătura orice posibilitate de manipulare neautorizată a acestora și de 

sustragere de date personale sensibile. 

 Siguranța sistemelor CPS implantate în corpul uman este o cerință fundamentală, 

deoarece orice defect al acestora poate fi fatal și, în acest context, este important să se 

ofere informații și să se reglementeze inechivoc problemele privind răspunderea, 

inclusiv dreptul de proprietate asupra acestor sisteme CPS implantate, cine are drepturi 

asupra lor și cine poate modifica implantarea lor, interzicând cu strictețe orice 

experiment asupra persoanelor fără acordul lor. 

Viața privată 

 CPS medicale și utilizarea roboților ca „sisteme electronice de înregistrare a sănătății” 

pune probleme legate de legislația privind viața privată a pacienților, secretul medical și 

protecția datelor în domeniul sănătății publice. Normele Uniunii privind protecția 

datelor ar trebui adaptate, astfel încât să țină cont de complexitatea și interconectivitatea 

în creștere a roboților medicali care ar putea manipula informații personale și date 

referitoare la sănătate deosebit de sensibile; acestea ar trebui să respecte conceptul de 

confidențialitate încă din faza de concepție, așa cum prevede Regulamentul (UE) nr. 

2016/679 privind protecția datelor. Codurile de conduită privind secretul medical 

trebuie îmbunătățite sub aspectul datelor privind sănătatea stocate pe sisteme CPS care 

pot fi accesate de terți. 

 Companiile de asigurări sau orice alt furnizor de servicii nu ar trebui să fie autorizați să 

folosească datele electronice privind sănătatea pentru a introduce discriminări în 

stabilirea prețurilor, deoarece acest lucru ar fi în contradicție cu dreptul fundamental de 

acces la cel mai înalt standard de sănătate posibil. 

Comitetele pentru deontologia cercetării 

 Comitetele pentru deontologia cercetării trebuie să ia în considerare aspectele etice pe 

care le implică dezvoltarea dispozitivelor medicale robotizate și a CPS în numeroase 

sectoare ale îngrijirii sănătății și ale asistenței acordate persoanelor vârstnice și cu 

dizabilități. Trebuie să fie luate în considerare în mod corespunzător chestiuni ca 

accesul egal la îngrijirea sănătății și la profilaxia robotizată, relația privilegiată dintre 

pacient și doctor în cadrul procesului de îngrijire și susceptibilitatea, mai ales a 

pacienților cu nevoi speciale (de exemplu, persoanele cu dizabilități), dar nu doar a 

acestora (de exemplu, copiii, persoanele solitare etc.), de a dezvolta un atașament 

emoțional față de roboți. 

 Încurajează comitetele pentru deontologia cercetării și Comisia să înceapă un proces de 
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reflecție în vederea elaborării unui cod de conduită pentru cercetători/proiectanți și 

utilizatorii de CPS medicale, care ar trebui să aibă la bază principiile consacrate în Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii (cum ar fi demnitatea umană și drepturile omului, 

egalitatea, justiția și echitatea, dreptul de a avea beneficii și de a nu fi lezat, demnitatea, 

nediscriminarea și nestigmatizarea, autonomia și responsabilitatea individuală, 

consimțământul în cunoștință de cauză, intimitatea și responsabilitatea socială, precum 

și drepturile persoanelor în vârstă, integrarea persoanelor cu dizabilități, dreptul la 

îngrijirea sănătății și dreptul la protecție al consumatorilor) și practicile și codurile etice 

existente. 

 Merită menționat că robotica poate aduce un nivel înalt de incertitudine privind 

aspectele care țin de răspundere și de responsabilitate. 
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Membri supleanți prezenți la votul final Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark 

Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, 

Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, 

Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai 

Țurcanu 

Membri supleanți (articolul 200 alineatul 

(2)) prezenți la votul final 

Nicola Danti, Anna Hedh 

 
 

 


