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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να αποτελέσει μια 
τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και ψυχολογική επανάσταση, με εμφανείς ηθικές 
επιπτώσεις, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη ενσωμάτωση της ρομποτικής στα ανθρώπινα 
συστήματα απαιτεί ισχυρή πολιτική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο μεγιστοποίησης 
των οφελών και ελαχιστοποίησης των κινδύνων για την κοινωνία και εξασφάλισης μιας 
ασφαλούς και δίκαιης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική ωρίμανση της τεχνητής νοημοσύνης συνεπάγεται 
από ηθική και δεοντολογική άποψη τη μεγαλύτερη επανάσταση μετά την ατμομηχανή 
και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, και θα πρέπει να συζητηθεί σε βάθος από την 
κοινωνία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες έντασης υψηλής τεχνολογίας 
η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί το κλειδί για να γίνει η Ευρώπη μια «ήπειρος νεοφυών 
επιχειρήσεων» με την εκμετάλλευση των τελευταίων τεχνολογιών για τη δημιουργία 
ανάπτυξης στην Ευρώπη, ιδίως στους τομείς της τεχνολογίας της υγείας, των 
υπηρεσιών και προγραμμάτων υγειονομικής περίθαλψης, της ανακάλυψης φαρμάκων, 
της ρομποτικής και της ρομποτικά υποβοηθούμενης χειρουργικής, της αγωγής για 
χρόνιες παθήσεις, όπως επίσης της ιατρικής απεικόνισης και των ιατρικών αρχείων, 
καθώς και της εξασφάλισης βιώσιμου περιβάλλοντος και παραγωγής ασφαλών 
τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος η Ευρώπη υστερεί σημαντικά 
έναντι της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας όσον αφορά την έρευνα και τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να 
συμβάλει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες και 
να αντιμετωπίσει κοινωνικές προκλήσεις όπως η γήρανση του πληθυσμού με τη 
βελτίωση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας των τεχνολογιών υγείας όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένας ευρύς κατάλογος πιθανών εφαρμογών της 
τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής στην ιατρική περίθαλψη, όπως: διαχείριση 
ιατρικών αρχείων και δεδομένων, διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων εργασιών (ανάλυση 
δοκιμών, ακτίνες Χ, σπινθηρογραφίες, εισαγωγή δεδομένων), σχεδιασμός θεραπείας, 
ψηφιακή παροχή συμβουλών (όπως ιατρικές συμβουλές με βάση το προσωπικό ιατρικό 
ιστορικό και τις κοινές ιατρικές γνώσεις), εικονικές νοσοκόμες, διαχείριση φαρμάκων, 
παρασκευή φαρμάκων, ιατρική ακρίβειας (καθώς η γενετική και η γονιδιωματική 
αναζητούν μεταλλάξεις και συνδέσεις με τις ασθένειες από τις πληροφορίες στο DNA), 
παρακολούθηση της υγείας, ανάλυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ.· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβασιμότητα δεν σημαίνει ίδιες υπηρεσίες και μέσα για 
όλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβασιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης βασίζεται 
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σε ανοικτό προγραμματισμό και σχεδιασμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες, οι 
επιθυμίες και οι εμπειρίες των χρηστών πρέπει να αποτελούν το σημείο έναρξης του 
σχεδιασμού·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν έντονοι ηθικοί, ψυχολογικοί και νομικοί 
προβληματισμοί σχετικά με την αυτονομία των ρομπότ, στην προφανή έλλειψη 
ανθρώπινης συμπόνοιας, και τον αντίκτυπό τους στη σχέση ιατρού-ασθενή οι οποίοι 
ακόμα δεν έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, την ευθύνη των πράξεών τους 
και τις νέες οικονομικές και εργασιακές σχέσεις που θα προκύψουν· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η έννοια της «αυτονομίας» αυτής καθεαυτής μπορεί να αποδοθεί πλήρως 
μόνο στον άνθρωπο· λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ένα συνεκτικό νομικό και 
δεοντολογικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγείας πρέπει να 
βασίζεται πάντα στην αρχή που θέλει τον άνθρωπο να χρησιμοποιεί τις μηχανές·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν μελετηθεί 
αρκετά·

1. τονίζει ότι οποιαδήποτε επαναστατική τεχνολογική πρόοδος, ειδικότερα στο πεδίο της 
τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, θα πρέπει να υπηρετεί την ανθρώπινη 
ευημερία·

2. τονίζει ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και τα ρομπότ είναι καινοτόμα 
τεχνολογικά μέσα για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, την ανάπτυξη της 
οικονομίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε σχέση με την υγεία, το 
περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, και την ασφάλεια των τροφίμων, μεταξύ πολλών 
άλλων, με τον ανθρώπινο παράγοντα να είναι πάντα υπεύθυνος για τη χρήση τους·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ένα πλήρως ολοκληρωμένο 
σχέδιο δράσης της ΕΕ με στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «οικοσυστήματος 
τεχνητής νοημοσύνης» για την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών κοινωνικοοικονομικής 
ανάπτυξης και την πλήρη αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας, προστασίας, 
πρόληψης των βλαβών και μετριασμού των κινδύνων, ηθικής ευθύνης των ανθρώπων, 
διακυβέρνησης και ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης και των ρομπότ, 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και διάθεσης αποβλήτων συσκευών τεχνητής 
νοημοσύνης1· τονίζει ότι αυτό το «οικοσύστημα» θα πρέπει να είναι ανοικτό στις 
ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΠΜΕ) και των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και να έχει συσταθεί σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, ιδίως τις ομάδες ασθενών, αλλά να λαμβάνει επίσης υπόψη τις ανησυχίες άλλων 
ομάδων όπως οι οργανώσεις πρόνοιας, οι εκκλησίες και οι φιλοσοφικές σχολές·

4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη χρήση «μαζικών δεδομένων» στην υγεία με 
στόχο τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών που μπορεί να προσφέρει -όπως η 
εξατομικευμένη βελτίωση της υγείας ασθενών καθώς και οι επιδόσεις των συστημάτων 
δημόσιας υγείας των κρατών μελών- χωρίς να υποβαθμίζονται τα ηθικά πρότυπα ούτε 

                                               
1 Βλ. ιδίως τη δήλωση της ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία στην επιστήμη και τις νέες τεχνολογίες 
σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τα «αυτόνομα» συστήματα, του Μαρτίου του 2018.
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να υπονομεύεται η ιδιωτικότητα ή η ασφάλεια των πολιτών·

5. προειδοποιεί με έμφαση έναντι οποιασδήποτε προσπάθειας δημιουργίας μηχανημάτων 
που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη με κάποιο είδος «προσωπικότητας» και έναντι 
της πλήρους κατάργησης της ευθύνης που υπέχουν οι παραγωγοί και τα άτομα που τα 
χειρίζονται·

6. τονίζει, ωστόσο, ότι το υφιστάμενο σύστημα για την έγκριση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης· 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την πρόοδο που σημειώνεται σε αυτές τις 
τεχνολογίες και να προτείνει αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο, εάν είναι αναγκαίο, 
προκειμένου να καθοριστεί το πλαίσιο για τον προσδιορισμό της αντίστοιχης ευθύνης 
του χρήστη (ιατρός/επαγγελματίας), του παραγωγού της τεχνολογικής λύσης, και του 
μηχανισμού υγειονομικής περίθαλψης που προσφέρει τη θεραπεία· τονίζει την ιδιαίτερη 
σημασία που έχει το ζήτημα της νομικής ευθύνης για τον τομέα της υγείας σε σχέση με 
τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι 
οι χρήστες δεν θα καλούνται πάντοτε να επιστρέψουν τη διαγνωστική λύση ή τη 
θεραπευτική αγωγή που προτείνει ένα τεχνολογικό μέσο, διότι φοβούνται ότι θα 
υποβληθούν σε αγωγή αποζημίωσης εάν, βάσει της εν επιγνώσει επαγγελματικής 
κρίσης τους, θα καταλήξουν σε συμπεράσματα τα οποία αποκλίνουν ακόμη και εν 
μέρει· 

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν μεγαλύτερα κονδύλια στην έρευνα 
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής και να παροτρύνουν τους 
ειδικούς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τις ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές 
εταιρείες ώστε να δημιουργήσουν καινοτόμες θέσεις εργασίας με στόχο την ενίσχυση 
της έρευνας για ζητήματα δημόσιας υγείας· παράλληλα, τονίζει τη σημασία μιας 
οικουμενικής επαγγελματικής στρατηγικής η οποία συμβαδίζει με την πρόοδο της 
τεχνητής νοημοσύνης στο επαγγελματικό πλαίσιο της υγείας·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δημιουργία ταλέντων στους 
τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής με συγκεκριμένα μέτρα (για 
παράδειγμα, μέσω της δημιουργίας φυτωρίων και τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων) 
που αυξάνουν τον αριθμό των ατόμων που έχουν εκπαιδευτεί στους εν λόγω τομείς, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσία γυναικών και στην προσέλκυση 
σπουδαστών από άλλους κλάδους· 

9. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία νομικά μέτρα για την 
απαγόρευση των μεθόδων ευθανασίας και επιλογής μέσω της αυξανόμενης χρήσης 
διεπαφών ανθρώπου-μηχανής στο ανθρώπινο σώμα οι οποίες αποσκοπούν στη 
βελτιστοποίηση·

10. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει δυνατή την πρόσβαση σε επιχορηγήσεις στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων-πλαισίων της ΕΕ και σε άλλες διαθέσιμες μορφές χρηματοδότησης 
της έρευνας σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν σχέδια μεγάλης εμβέλειας που 
επιδιώκουν να προσελκύσουν βασικούς συμφεροντούχους και κύριους παράγοντες από 
τους τομείς της πληροφορικής, των μαθηματικών, της φυσικής, της ιατρικής 
πληροφορικής, της κλινικής ψυχολογίας, της βιολογικής μηχανικής και της 
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φαρμακευτικής για να ανοίξουν κέντρα βιοϊατρικής και βιονικής έρευνας στον τομέα 
της τεχνητής νοημοσύνης σε όλη την Ευρώπη· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης (όπως 
ο αντίκτυπός τους στη σχέση ιατρού-ασθενούς και η αποδυνάμωση του ανθρώπινου 
παράγοντα στην ιατρική περίθαλψη) και να υποστηρίξουν την έρευνα σχετικά με τους 
κινδύνους και τις δεοντολογικές ανησυχίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, 
που θα μπορούσε να βοηθήσει να προσδιοριστεί κατά πόσον και υπό ποιες συνθήκες η 
χρήση μιας δεδομένης τεχνολογικής λύσης θα μπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλη και 
σύμφωνη με τις θεμελιώδεις αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ισότητας και 
θα μπορούσε, κατά συνέπεια, να εγκριθεί·

12. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για τις 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που σχετίζονται με την υγεία στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα· χαιρετίζει εν προκειμένω τη δήλωση συνεργασίας που υπεγράφη από 
24 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία με στόχο την τόνωση των επενδύσεων στην 
τεχνητή νοημοσύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
εξετάσουν εάν τα προγράμματα κατάρτισης του ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού 
πρέπει να επικαιροποιηθούν και να τυποποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να 
εξασφαλιστούν υψηλά επίπεδα ικανοτήτων και ίσοι όροι ανταγωνισμού στα διάφορα 
κράτη μέλη όσον αφορά τη γνώση και τη χρήση των πλέον προηγμένων τεχνολογικών 
εργαλείων χειρουργικής ρομποτικής, βιοϊατρικής και βασιζόμενης στην τεχνητή 
νοημοσύνη βιοϊατρικής απεικόνισης.
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