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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre právne 

veci, aby ako gestorský výbor: 

– zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže starnutie je výsledkom predlžujúcej sa strednej dĺžky života vďaka pokroku 

v oblasti životných podmienok a modernej medicíne a pre európske spoločnosti je 

jedným z najväčších politických, sociálnych a hospodárskych problémov 21. storočia; 

keďže do roku 2025 bude mať viac ako 20 % Európanov 65 alebo viac rokov, pričom 

mimoriadne prudko stúpne počet osôb starších ako 80 rokov, čo povedie k zásadne 

zmenenej rovnováhe medzi generáciami v našich spoločnostiach, a keďže je v záujme 

spoločnosti, aby starší ľudia zostali čo najdlhšie zdraví a aktívni; 

B. keďže predaj a výroba robotov medzi rokmi 2010 až 2014 výrazne vzrástli, pričom len 

v roku 2014 došlo k nárastu o takmer 30 %, a to najmä v odvetviach zdravotníctva 

a starostlivosti; 

C. keďže v starnúcej spoločnosti sa zvyšuje prevalencia a incidencia zdravotného 

postihnutia, chronických chorôb, rizika mŕtvice, poškodení mozgu a zhoršených 

schopností; 

D. keďže spoločnosti a systémy zdravotníctva sa budú musieť prispôsobiť procesu 

starnutia a požiadavkám zdravotnej starostlivosti o starších ľudí, aby dokázali 

poskytovať primeranú starostlivosť a zostali finančne udržateľné; 

E. keďže kyberneticko-fyzické systémy (CPS) sú technické systémy sieťovo prepojených 

počítačov, robotov a umelej inteligencie, ktoré interagujú s fyzickým prostredím a majú 

veľa spôsobov uplatnenia v odvetví zdravotnej starostlivosti; 

F. keďže so zreteľom na povahu CPS treba dosiahnuť konkrétne a podrobnejšie normy 

rovnaké pre celú Úniu; 

G. keďže takéto systémy poskytnú základ a podklad pre vznikajúce a budúce inteligentné 

služby a prinesú pokrok v oblasti personalizovanej zdravotnej starostlivosti, reakcie na 

núdzové situácie a telemedicíny; 

H. keďže používanie robotickej alebo technologicky vyspelej diagnostiky alebo liečebných 

nástrojov by za žiadnych okolností nemalo viesť k väčšej zodpovednosti lekárov alebo 

zdravotníkov, ktorí ich musia používať; keďže sa preto považuje za vhodné zvýšiť 

zodpovednosť príslušných zdravotníckych zariadení alebo výrobcov; 

I. keďže hospodársky a spoločenský potenciál CPS je omnoho väčší, než sme si pôvodne 

predstavovali, a do rozvoja tejto technológie plynú na celom svete veľké investície; 

J. keďže používanie tejto technológie by nemalo oslabovať ani poškodzovať vzťah medzi 

lekárom a pacientom, ale malo by lekárom poskytnúť pomoc pri diagnostikovaní 

a/alebo liečbe pacientov; 
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K. keďže CPS vyvolávajú veľké očakávania a majú veľký potenciál a keďže účinky novo 

zavádzaných technológií nikdy nie je možné predpovedať v plnej miere a tieto 

technológie možno úspešne integrovať len vtedy, ak sa spoločnosť dokáže prispôsobiť 

novému spôsobu interakcie s technológiou; 

1. uznáva, že prijatie nových technológií v oblasti zdravotnej starostlivosti, a to pod 

podmienkou, že dôraz sa bude klásť na vzťah medzi pacientom a lekárom a slobodnú 

vôľu, môže priniesť významné výhody z hľadiska starostlivosti o pacienta a účinnosti 

a presnosti liečby, ako aj zníženia rizika ľudskej chyby, čo povedie k zvýšeniu kvality 

života a predĺženiu strednej dĺžky života; 

2. domnieva sa, že hoci robotika môže spoločnosti priniesť prospech, zároveň môže 

dramaticky zmeniť medziľudskú interakciu a môže tak mať skutočný vplyv na súčasné 

spoločenské štruktúry; zdôrazňuje preto, že je naliehavo potrebná rozsiahla 

a informovaná verejná diskusia o tejto novej technologickej revolúcii; 

3. považuje za zásadne dôležité, aby Únia vypracovala regulačný rámec založený na 

etických zásadách a zodpovedajúci zložitosti robotiky a jej rôznym sociálnym, 

zdravotníckym a bioetickým dôsledkom; 

4. zdôrazňuje, že inovácie umožňujúce lepšiu diagnostiku a lepší pohľad na možnosti 

liečby, starostlivosti a rehabilitácie vedú k presnejším lekárskym rozhodnutiam 

a rýchlejšiemu zotaveniu, a preto by mohli zmierniť nedostatok zdravotníckych 

pracovníkov v oblasti starostlivosti a rehabilitácie; 

5. zdôrazňuje, že zvýšenie dopytu po CPS má potenciál vytvoriť v Únii veľký počet 

vysoko kvalifikovaných pracovných miest; 

6. považuje prítomnosť robotov za užitočnú v záujme podpory práce lekárov alebo 

zdravotníckych asistentov a zlepšenia ľudskej skúsenosti s diagnostikou a liečbou, 

pričom však nemožno odhliadať od potreby zabezpečiť, aby nedošlo k dehumanizácii 

lekárskej praxe a postupov v oblasti starostlivosti o pacientov; 

Roboty určené na opatrovanie 

7. poznamenáva, že CPS sú schopné zmeniť k lepšiemu život ľudí so zdravotným 

postihnutím, keďže vyspelé technológie možno použiť na prevenciu, pomoc, 

monitorovanie a poskytovanie spoločnosti; 

8. konštatuje, že CPS budú pravdepodobne mať zásadný vplyv na sektor zdravotnej 

starostlivosti s potenciálom znížiť celkové náklady na zdravotnú starostlivosť tým, že sa 

zdravotníckemu personálu umožní presunúť dôraz z liečby na prevenciu; 

9. zdôrazňuje, že výskum a vývoj robotov určených na opatrovanie starších ľudí sa 

postupne stal rozšírenejším a lacnejším a vytvára produkty, ktoré majú väčšiu funkčnosť 

a spotrebitelia ich viac prijímajú; berie na vedomie širokú škálu využitia takýchto 

technológií, ktoré poskytujú prevenciu, pomoc, monitorovanie, stimuláciu a spoločnosť 

starším ľuďom, ako aj osobám trpiacim demenciou, kognitívnymi poruchami alebo 

stratou pamäti; 
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10. zdôrazňuje, že hoci CPS majú potenciál zvýšiť mobilitu a posilniť spoločenské kontakty 

osôb so zdravotným postihnutím a starších ľudí, ľudskí opatrovatelia budú naďalej 

potrební a budú pre nich naďalej predstavovať dôležitý zdroj sociálnej interakcie, ktorý 

nemožno úplne nahradiť; berie na vedomie, že technológie CPS alebo roboty môžu len 

výrazne zvýšiť ľudskú starostlivosť a lepšie zacieliť proces rehabilitácie, aby 

zdravotnícki pracovníci a opatrovatelia mohli venovať viac kvalitného času stanoveniu 

diagnózy a hľadaniu lepších možností liečby; 

Zdravotnícke roboty 

11. konštatuje, že v oblasti zdravotnej starostlivosti sa už využívajú rané formy robotov 

a vyspelých CPS pomôcok, napr. pomôcky elektronického zdravotníctva a chirurgické 

roboty, a v blízkej budúcnosti sa táto technológia bude ďalej vyvíjať, lebo má potenciál 

znižovať aj náklady na zdravotnú starostlivosť tým, že zdravotníckemu personálu 

umožní presunúť dôraz z liečby na prevenciu a že uvoľní viac rozpočtových 

prostriedkov na lepšie prispôsobenie sa rôznorodým potrebám pacientov, kontinuálnu 

odbornú prípravu zdravotníckych pracovníkov a výskum; 

12. zdôrazňuje, že častejšie využívanie CPS by mohlo viesť k zdravšej spoločnosti, keďže 

liečebné postupy budú menej invazívne, čo povedie k rýchlejšiemu zotaveniu a zníženiu 

počtu absencií na pracovisku súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou; 

13. konštatuje, že zdravotnícke robotické zariadenia sa naďalej vyvíjajú a pravdepodobne sa 

budú častejšie využívať v chirurgických postupoch, čím sa posunú hranice lekárstva; 

14. berie na vedomie, že chirurgické roboty boli navrhnuté s cieľom rozšíriť schopnosti 

ľudských chirurgov nad rámec bežnej laparoskopie a rozvoj chirurgických robotov tkvie 

v túžbe prekonať tieto obmedzenia a rozšíriť prínosy minimálne invazívnej chirurgie, 

jemných pohybov a presnosti; 

15. zdôrazňuje, že CPS umožňujú telechirurgiu, ktorá prináša množstvo výhod, ako je 

väčšia presnosť pohybov ruky, odstránenie chvenia pri pohybe ruky, priblíženie obrazu, 

ktorý možno ihneď analyzovať a posúdiť, lepšia zručnosť a diaľkové operácie, pričom 

však základnou požiadavkou na lekárov musí byť získanie zručností a akreditácie na 

uskutočňovanie lekárskych zákrokov s jednotlivými prístrojmi CPS; 

16. poznamenáva, že v uplynulých rokoch nastali významné zmeny vo vzdelávaní 

a odbornej príprave zdravotníckych pracovníkov; okrem toho konštatuje, že tým, že sa 

zdravotná starostlivosť stáva čoraz komplexnejšou, atmosféra v akademických 

zdravotníckych strediskách poskytuje príležitosť na zlepšenie celostného prístupu 

k zdraviu a prehodnotenie spôsobu, akým sa zabezpečuje medicínske vzdelávanie 

a celoživotné vzdelávanie, pričom treba zachovať kľúčovú schopnosť lekárov udržať si 

odborné znalosti a právomoc nad robotmi; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

presadzovali vysoké normy odbornej prípravy a špecializácie lekárov a zdravotníkov, 

ktorí používajú alebo plánujú využívať nové robotické technológie, a podporovali voľný 

pohyb chirurgov, ktorí chcú tieto technológie využívať na vykonávanie operácií; 

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili finančné nástroje pre výskumné projekty 

v oblasti robotiky určenej na sociálne a zdravotné núdzové stavy; 
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18. považuje za zásadne dôležité, aby sa rešpektovala zásada dohľadu nad autonómiou 

robotov, podľa ktorej počiatočné plánovanie liečby a konečné rozhodovanie o jej 

uskutočnení bude vždy závisieť od rozhodnutia ľudského chirurga; 

 Klinické posudzovanie a klinické vyšetrovanie 

19. zdôrazňuje, že zdravotnícke CPS by mali spĺňať prísne normy stanovené pre 

zdravotnícke pomôcky, a to prostredníctvom účinných postupov overovania 

a certifikácie, ktoré umožňujú posúdenie bezpečnosti a účinnosti navrhovanej 

technológie primerane vyškoleným personálom už od fázy návrhu; 

20. zdôrazňuje význam odlišovania chirurgických robotov od protéz a exoskeletov od 

robotických spoločníkov, ktorých funkciou je pomáhať osobám so zdravotným 

postihnutím alebo osobám, ktoré sa o seba dočasne nemôžu postarať; zdôrazňuje 

význam toho, aby oba druhy robotov podliehali kontrolám uskutočňovaným v súlade 

s čo najpresnejšími a najpodrobnejšími normami; 

21. víta politickú dohodu o nariadení o zdravotníckych pomôckach (2012/0266(COD)), 

ktorú spoluzákonodarcovia dosiahli v júni 2016; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 

postupy skúšania nových robotických zdravotníckych pomôcok sú bezpečné, a to najmä 

v prípade pomôcok implantovaných do ľudského tela, pred dátumom nadobudnutia 

účinnosti uvedeného nariadenia; okrem toho konštatuje, že musí existovať úplná 

transparentnosť voči pacientom, pokiaľ ide o ich vlastné údaje, a voči verejnosti, pokiaľ 

ide o neúspešné a úspešné skúšky, a že zodpovednosť za neúspešné skúšky a CPS musí 

byť pacientom a verejnosti jasná; 

Etika 

22. zdôrazňuje, že zatiaľ čo rozvoj technológie rastie exponenciálne, sociálne systémy 

v Únii nedokážu reagovať rovnako rýchlo a systémy zdravotnej starostlivosti reagujú 

ešte pomalšie; zdôrazňuje, že tento vývoj má výrazný vplyv na civilizáciu, ako ju 

poznáme, a je preto zásadne dôležité, aby technologický pokrok sprevádzalo posúdenie 

dlhodobých morálnych a etických dôsledkov nových technológií pred a počas celého 

ich vývoja; 

23. pokiaľ ide o etické normy, zdôrazňuje význam zaistenia toho, aby robotické výrobky 

rešpektovali základné práva jednotlivcov a spoločnosti, ktoré by mali byť chránené na 

úrovni EÚ, a to zaistením všetkých potrebných technických opatrení zabezpečujúcich 

dodržiavanie práv už od etapy návrhu, a to v súlade so zásadou ochrany súkromia už 

v štádiu návrhu; 

24. upozorňuje na riziká spojené s možnosťou pirátskeho napadnutia, vypnutia alebo 

vymazania pamäte CPS integrovaných do ľudského tela, keďže by to mohlo ohroziť 

ľudské zdravie a v extrémnych prípadoch aj ľudské životy, a preto zdôrazňuje, akú 

prioritu musí mať ochrana týchto systémov; 

25. berie na vedomie zraniteľnosť pacientov s osobitnými potrebami vrátane detí, starších 

ľudí a osôb so zdravotným postihnutím a zdôrazňuje, že ktorýkoľvek používateľ si 

môže vytvoriť citovú väzbu k CPS a robotom; zdôrazňuje etické hľadiská súvisiace 

s možným vznikom takejto väzby; nabáda Komisiu, aby sa začala zamýšľať nad tým, 
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ako zabrániť negatívnemu vplyvu CPS na samostatnosť a nezávislosť zraniteľných 

osôb; 

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby presadzovali rozvoj podporných technológií, a to 

aj prostredníctvom systémov zodpovednosti odlišných od tých, ktoré platia v súčasnosti, 

s cieľom uľahčiť rozvoj a prijímanie týchto technológií osobami, ktoré ich potrebujú, 

a to v súlade s článkom 4 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, 

ktorého je Únia zmluvnou stranou; 

27. zdôrazňuje význam toho, aby sa v rámci starostlivosti zachoval vzťah medzi lekárom 

a pacientom, najmä pokiaľ ide o oznamovanie lekárskej diagnózy a liečby; 

28.  konštatuje, že používanie CPS vyvoláva otázku vylepšovania ľudí, ktoré je vymedzené 

ako vylepšenie existujúcich prirodzených ľudských schopností alebo dodanie nových 

schopností, čo jednotlivcom umožňuje prekonať zdravotné postihnutie;  

Vplyv na životné prostredie 

29. uznáva potrebu minimalizovať možnú ekologickú stopu robotiky, keďže sa očakáva, že 

používanie CPS a robotov povedie k zvýšeniu celkovej spotreby energie a množstva 

elektrického a elektronického odpadu; zdôrazňuje potrebu maximalizovať potenciál na 

to, aby procesy efektívnejšie využívali zdroje, zvýšiť energetickú efektívnosť podporou 

využívania technológií výroby energie z obnoviteľných zdrojov pre robotiku, 

podporovať používanie a opätovné používanie druhotných surovín a znížiť tvorbu 

odpadu; vyzýva preto Komisiu, aby do každej politiky Únie v oblasti robotiky začlenila 

zásady obehového hospodárstva; 

30. takisto konštatuje, že používanie CPS bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, 

najmä v oblastiach poľnohospodárstva a dodávky potravín, predovšetkým vďaka 

menšej veľkosti strojov a zníženému využívaniu hnojív, energie a vody, ako aj vďaka 

presnému poľnohospodárstvu; 

31. zdôrazňuje, že CPS povedú k vytvoreniu energetických systémov a systémov 

infraštruktúry, ktoré dokážu kontrolovať tok elektrickej energie od výrobcu 

k spotrebiteľovi, a povedú tiež k vytvoreniu výrobcov-spotrebiteľov energie, ktorí ju 

vyrábajú aj spotrebúvajú; umožnia sa tým významné environmentálne prínosy; 

– zaradil do prílohy k návrhu uznesenia tieto odporúčania: 

Bezpečnosť 

 Bezpečnosť robotických zdravotníckych pomôcok je predpokladom ich zavedenia 

v odvetví zdravotnej starostlivosti. Účinnosť a bezpečnosť robotov určených na 

opatrovanie a zdravotníckych robotov by sa mala posudzovať na základe osobitných, 

veľmi podrobných bezpečnostných záruk a štandardných postupov osvedčovania 

s osobitným dôrazom na ich používanie osobami s postihnutím alebo v núdzových 

situáciách; vyzýva Komisiu, aby prijala podrobné spoločné špecifikácie pre robotické 

zdravotnícke pomôcky; osobitná pozornosť by sa mala venovať bezpečnosti CPS sietí, 
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aby sa odstránila akákoľvek možnosť pirátskeho napadnutia týchto systémov a krádeže 

citlivých osobných údajov. 

 Bezpečnosť CPS systémov implantovaných do ľudského tela je základnou požiadavkou, 

keďže akákoľvek chyba v nich môže viesť k úmrtiu, a v tejto súvislosti je dôležité 

poskytovať informácie a jednoznačne regulovať otázky zodpovednosti vrátane otázky, 

komu tieto implantované CPS patria, kto má nad nimi právomoc a kto môže zmeniť ich 

implantáciu, a striktne zakázať akékoľvek experimenty na ľuďoch bez ich súhlasu. 

Súkromie 

 Zdravotnícke CPS a využitie robota ako „elektronického zdravotného záznamu“ 

vyvolávajú otázky, pokiaľ ide o právne predpisy o súkromí pacientov, lekárskom 

služobnom tajomstve a ochrane údajov v oblasti verejného zdravia. Pravidlá Únie 

v oblasti ochrany údajov by sa mali prispôsobiť tak, aby zohľadňovali rastúcu zložitosť 

a prepojenosť robotov určených na opatrovanie a zdravotníckych robotov, ktoré môžu 

spracúvať veľmi citlivé osobné informácie a údaje o zdravotnom stave; mali by byť 

v súlade so zásadou ochrany súkromia už v štádiu návrhu, ako je uvedená v nariadení 

(EÚ) 2016/679 o ochrane údajov. Mali by sa zlepšiť kódexy správania týkajúce sa 

lekárskeho služobného tajomstva, pokiaľ ide o údaje o zdravotnom stave uchovávané 

v CPS, ku ktorým môžu mať prístup tretie strany. 

 Poisťovne a iní poskytovatelia služieb by nemali mať možnosť využívať údaje 

elektronického zdravotníctva na zavedenie diskriminácie pri určovaní cien, keďže by to 

bolo v rozpore so základným právom na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia. 

Etické komisie pre výskum 

 Etické komisie pre výskum by mali zohľadňovať etické otázky, ktoré vyvoláva vývoj 

robotických zdravotníckych pomôcok a CPS v mnohých oblastiach zdravotnej 

starostlivosti a poskytovania pomoci osobám so zdravotným postihnutím a starším 

ľuďom. Mali by sa náležite zohľadniť otázky ako rovnaký prístup k robotickej 

preventívnej zdravotnej starostlivosti, privilegovaný vzťah medzi pacientom a lekárom 

v rámci starostlivosti a náchylnosť predovšetkým pacientov s osobitnými potrebami 

(napríklad ľudí so zdravotným postihnutím), ale nielen ich (napríklad aj detí, osamelých 

ľudí atď.), na vytvorenie si citovej väzby k robotom. 

 Etické komisie pre výskum a Komisiu by sa mali začať zamýšľať nad vypracovaním 

kódexu správania pre výskumníkov/dizajnérov a používateľov zdravotníckych CPS, 

ktorý by mal vychádzať zo zásad zakotvených v Charte základných práv Únie (napr. 

ľudská dôstojnosť a ľudské práva, rovnosť a spravodlivosť, prínosy a škody, dôstojnosť, 

nediskriminácia a nestigmatizácia, samostatnosť a individuálna zodpovednosť, 

informovaný súhlas, súkromie a sociálna zodpovednosť, ako aj práva starších ľudí, 

integrácia osôb so zdravotným postihnutím, právo na zdravotnú starostlivosť a právo na 

ochranu spotrebiteľov) a z existujúcich etických postupov a kódexov. 

 Treba podotknúť, že robotika môže viesť k vysokej miere neistoty v otázkach 

zodpovednosti a ručenia. 
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