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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. kadangi dirbtinis intelektas sukels technologinę, ekonominę, socialinę ir psichologinę 
revoliuciją ir, žinoma, sukels moralinį atgarsį ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje;

B. kadangi vis augančiam robotikos integravimui į žmonių sistemas būtinos griežtos 
politikos gairės, kaip visuomenei padidinti naudą ir sumažinti riziką bei užtikrinti saugų 
ir nešališką dirbtinio intelekto vystymą;

C. kadangi dirbtinio intelekto rinkos branda etiniu ir moraliniu požiūriu yra didžiausia 
revoliucija nuo garo variklio ir kompiuterio išradimo laikų, todėl apie tai reikia išsamiai 
diskutuoti socialiniu lygiu;

D. kadangi dirbtinis intelektas yra pagrindinė priemonė pramonėje ir paslaugų, susijusių su 
aukštosiomis technologijomis, srityje, ir kuri, pasinaudojant naujausiomis 
technologijomis augimui Europoje skatinti, ypač sveikatos technologijų, sveikatos 
priežiūros paslaugų ir programų, vaistų atradimo, robotizuotų chirurginių operacijų ir 
visiškai arba iš dalies robotizuotos chirurgijos, lėtinių ligų gydymo, medicininio 
vizualizavimo ir įrašų srityse, padėtų Europai tapti „startuolių žemynu“ ir taip pat 
užtikrintų tvarią aplinką ir saugią maisto gamybą; kadangi šiuo metu Europa atsilieka 
nuo Šiaurės Amerikos ir Azijos kalbant apie mokslinius tyrimus ir patentus dirbtinio 
intelekto srityje;

E. kadangi dėl dirbtinio intelekto technologijų vystymo sveikatos technologijos taps 
tikslesnės ir veiksmingesnės teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, tai gali padėti 
gerinti žmonių, sergančių lėtinėmis ligomis, ir neįgaliųjų gyvenimą ir spręsti socialines 
problemas, kaip antai visuomenės senėjimas;

F. kadangi yra platus galimo dirbtinio intelekto ir robotikos panaudojimo spektras 
medicininės priežiūros srityje, pavyzdžiui: tvarkyti medicininius įrašus ir duomenis, 
atlikti pasikartojančius darbus (tyrimų, rentgeno tyrimų, kompiuterinės tomografijos 
tyrimų analizė, duomenų įvestys), parengti gydymo planus, vykdyti skaitmenines 
konsultacijas (pvz., gydytojo konsultacijos, pagrįstos asmens ligos istorija ir bendromis 
medicinos žiniomis), virtualių slaugytojų, gydymo vaistais valdymo, vaistų kūrimo, 
tiksliosios medicinos (kai genetikoje ir genomikoje iš DNR informacijos ieškoma ligų 
mutacijų ir sąsajų), sveikatos tikrinimus, sveikatos priežiūros sistemos analizes ir t. t.; 

G. kadangi prieinamumas nebūtinai reiškia tas pačias paslaugas ir prietaisus visiems; 
kadangi galimybės naudotis dirbtiniu intelektu ir robotika yra pagrįstos įtraukiu 
planavimu ir projektavimu; kadangi naudotojo poreikiai, pageidavimai ir patirtis turėtų 
tapti išeities tašku projektuojant;

H. kadangi robotų, kurie aiškiai neturi empatijos, autonomiškumas ir jų poveikis gydytojo 
ir pacientų santykiams kelia didelį susirūpinimą dėl etinių, psichologinių ir teisinių 
aspektų, kurie dar nebuvo tinkamai išnagrinėti ES lygmeniu, ypač kalbant apie pacientų 
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asmens duomenų apsaugą, atsakomybę ir naujus ekonominius ir darbo santykius, kurie 
dėl to susiformuos; kadangi visiškas autonomiškumas gali būti būdingas tik žmonėms; 
kadangi reikia sukurti tvirtą teisinę ir etišką dirbtinio intelekto sistemą;

I. kadangi dirbtinio intelekto įdiegimas, ypač sveikatos srityje turi visada būti grindžiamas 
atsakomybės principu „žmogus valdo mašinas“;

J. kadangi dirbtinio intelekto keliama rizika nebuvo pakankamai nagrinėta;

1. pabrėžia, kad bet kokia revoliucinė technologijos pažanga, ypač dirbtinio intelekto ir 
robotikos srityje, turėtų tarnauti žmonių gerovei;

2. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto sistemos ir robotai yra naujoviškos technologinės
priemonės, kuriomis siekiama pagerinti žmonių gyvenimą, skatinti ekonomikos augimą 
ir spręsti daugelį problemų, susijusių, be daugelio kitų, su sveikatos, aplinkos, klimato 
kaitos ir maisto saugos aspektais, kai už jų naudojimą visada atsako juos valdantis 
žmogus;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares sudaryti išsamų ES veiksmų planą, kuriuo būtų 
siekiama sukurti Europos „dirbtinio intelekto ekosistemą“ siekiant visapusiškai 
išnaudoti atsiveriančias socialinės ir ekonominės plėtros galimybes, kartu nuodugniai 
išnagrinėjant klausimus, susijusius su sauga, saugumu, žalos prevencija ir rizikos 
mažinimu, žmonių moraline atsakomybe, dirbtinio intelekto ir robotų valdymu ir 
reguliavimu, aplinkosauginiu tvarumu ir dirbtinio intelekto prietaisų šalinimu1; 
pabrėžia, kad ši „ekosistema“ turėtų būti atvira labai mažų įmonių (LMĮ), mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) ir kartu su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, 
ypač pacientų grupėmis, įsteigtų įmonių poreikiams, taip pat atsižvelgiant į kitoms 
grupėms, pvz., socialinės gerovės asociacijoms, bažnyčioms ir filosofijos fakultetams, 
susirūpinimą keliančius klausimus;

4. ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas didžiųjų duomenų naudojimui sveikatos srityje 
siekiant kuo labiau padidinti jų teikiamas galimybes, kaip antai gerinti pavienių 
pacientų sveikatą, taip pat gerinti valstybių narių visuomenės sveikatos sistemų 
veikimą, nemažinant etikos standartų ir nekeliant pavojaus piliečių privatumui ar 
saugai;

5. griežtai prieštarauja bandymams įrengti mašinose, kuriose naudojamas dirbtinis 
intelektas, tam tikros rūšies „asmenybę“, taip atleidžiant nuo atsakomybės gamintojus ir 
žmones, valdančius mašinas;

6. tačiau pabrėžia, kad esama medicinos prietaisų patvirtinimo sistema gali netikti 
dirbtinio intelekto technologijoms; ragina Komisiją atidžiai stebėti šių technologijų 
pažangą ir prireikus siūlyti reglamentavimo sistemos pakeitimus, kad būtų galima 
sukurti sistemą, pagal kurią nustatomas atitinkamas civilinės atsakomybės paskirstymas 
tarp naudotojo (gydytojo ar specialisto), technologinio sprendimo gamintojo ir sveikatos 
priežiūros įstaigos, teikiančios gydymo paslaugas; atkreipia dėmesį į tai, kad, kalbant 
apie dirbtinio intelekto naudojimą sveikatos sektoriuje, teisinė atsakomybė už žalą yra 

                                               
1 Žr. visų pirma 2018 m. kovo mėn. Europos mokslo ir naujųjų technologijų etikos grupės paskelbtą pareiškimą 
dėl Dirbtinio intelekto, robotikos ir autonominių sistemų.
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centrinė problema; taigi pabrėžia, kad būtina užtikrinti, kad naudotojai nebūtų visada 
priversti priimti diagnostikos sprendimą ar gydymą, kurį pasiūlo technologinė 
priemonė, bijodami susidurti su civiline atsakomybe, jeigu jų išvados, padarytos 
remiantis žiniomis pagrįstu profesiniu vertinimu, bent iš dalies nuo to skirtųsi; 

7. ragina Komisiją ir valstybes nares skirti didesnį finansavimą moksliniams tyrimams 
dirbtinio intelekto ir robotikos srityje ir skatinti dirbtinio intelekto ekspertus ir Europos 
bei ne Europos įmones kurti naujoviškas darbo vietas vykdant daugiau visuomenės 
sveikatos problemų mokslinių tyrimų; tačiau tvirtina, kad bendra užimtumo strategija 
turi būti suderinta su dirbtinio intelekto pažanga profesinės sveikatos priežiūros srityje;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti talentus dirbtinio intelekto ir robotikos srityse 
imantis praktinių priemonių (pavyzdžiui, steigiant inkubatorius ir remiant startuolius), 
kad būtų padidintas kvalifikuotų darbuotojų skaičius, ypač daug dėmesio skiriant 
moterų dalyvavimui ir pritraukiant studentus iš kitų sričių; 

9. ragina Tarybą ir Komisiją imtis visų būtinų teisinių priemonių, kad būtų uždrausti 
eutanazijos ir selekcijos metodai daugiau naudojantis žmogaus ir mašinos sąsajų 
optimizacija žmogaus kūne;

10. ragina Komisiją suteikti prieigą prie dotacijų pagal ES bendrąsias programas ir kitų 
rūšių dirbtinio intelekto moksliniams tyrimams skirtų dotacijų;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares paruošti didelio masto planus, kuriais būtų siekiama 
pritraukti suinteresuotuosius subjektus ir pagrindinius IT, matematikos, fizikos, 
medicinos informacinių technologijų, klinikinės psichologijos, bioinžinerijos ir 
farmacijos sričių dalyvius, kad visoje Europoje būtų atidaryti dirbtinio intelekto 
biomedicinos ir bionikos mokslinių tyrimų centrai; ragina Komisiją ir valstybes nares 
rimtai atsižvelgti į dirbtinio intelekto keliamą riziką (pvz., jo poveikį gydytojo ir 
paciento santykiams ir iškylančiu pavojumi nužmoginti medicininę priežiūrą) ir remti su 
dirbtiniu intelektu susijusios rizikos ir susirūpinimą keliančių etikos aspektų mokslinius 
tyrimus, nes tai galėtų padėti nustatyti, ar tam tikras technologinis sprendimas ir 
kokiomis sąlygomis jis galėtų būti laikomas tinkamu, ir laikantis pagrindinių žmogaus 
orumo ir lygybės principų jam naudoti galėtų būti suteiktas leidimas;

12. ragina valstybes nares ir Komisiją padidinti su sveikata susijusių dirbtinio intelekto 
technologijų finansavimą viešajame ir privačiajame sektoriuose; atsižvelgdamas į tai, 
palankiai vertina deklaraciją dėl bendradarbiavimo, pasirašytą 24 ES valstybių narių ir 
Norvegijos, kuria siekiama padidinti investicijų į dirbtinio intelekto sritį poveikį 
Europos lygmeniu; ragina valstybes nares ir Komisiją apsvarstyti, ar turėtų būti 
atnaujintos ir visos Europos mastu standartizuotos sveikatos ir sveikatos priežiūros 
personalo mokymo programos, kad būtų užtikrintas aukštas žinių lygis ir vienodos 
sąlygos valstybėse narėse, kiek tai susiję su pažangiausių technologinių priemonių 
robotizuotoje chirurgijoje, biomedicinoje ir dirbtiniu intelektu pagrįstose biomedicinos 
vizualizavimo priemonėse žiniomis ir naudojimu.
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