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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, 
iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā mākslīgais intelekts (AI) kļūs par tehnoloģisku, ekonomisku, sociālu un 
psiholoģisku revolūciju ar acīmredzamām ētiskām sekām ne tikai Eiropā, bet arī visā 
pasaulē;

B. tā kā robotikas arvien lielākā integrācija cilvēku sistēmās prasa stingras politiskas 
norādes par to, kā maksimizēt ieguvumus un minimizēt sabiedrības riskus un nodrošināt 
drošu un taisnīgu mākslīgā intelekta attīstību;

C. tā kā mākslīgā intelekta gatavība tirgum ir gan ētiski, gan morāli lielākā revolūcija kopš 
tvaika dzinēja un datora, kas sabiedrībai ir padziļināti jāizdiskutē;

D. tā kā rūpniecības un pakalpojumu sfērā, kas saistīta ar augstajām tehnoloģijām, 
mākslīgajam intelektam ir izšķiroša nozīme, lai padarītu Eiropu par “jaunuzņēmumu 
kontinentu”, izmantojot jaunākās tehnoloģijas izaugsmes radīšanai Eiropā, jo īpaši tādās 
jomās kā veselības aprūpes tehnoloģijas, veselības pakalpojumi un programmas, zāļu 
atklāšana, robotika un robotizētas operācijas, hronisko slimību ārstēšana un medicīnas 
attēlveidošana un uzskaite, kā arī ilgtspējīgas vides nodrošināšana un nekaitīgas pārtikas 
ražošana; tā kā Eiropa pašlaik atpaliek no Ziemeļamerikas un Āzijas mākslīgā intelekta 
pētniecības un patentu jomā;

E. tā kā mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstība var palīdzēt uzlabot dzīvi cilvēkiem ar 
hroniskām slimībām un invaliditāti un risināt tādas sociālās problēmas kā sabiedrības 
novecošana, veselības aprūpes sniegšanā uzlabojot tehnoloģiju precizitāti un 
efektivitāti;

F. tā kā ir plašs klāsts ar iespējamiem mākslīgā intelekta un robotikas lietojumiem 
medicīniskajā aprūpē, piemēram: medicīnisko ierakstu un datu pārvaldīšana, rutīnas 
pienākumu veikšana (testu analīzes, rentgena uzņēmumi, datortomogrāfija, datu 
ievadīšana), ārstēšanas plāna sagatavošana, digitālas konsultācijas (piemēram, 
medicīniskās konsultācijas, kas pamatojas uz personas medicīnisko vēsturi un 
vispārīgām medicīnas zināšanām), virtuālās medmāsas, medikamentu pārvaldība, 
medikamentu radīšana, precīzijas medicīna (jo ģenētikā un genomikā no DNS 
informācijas tiek meklētas mutācijas un saistība ar slimību), veselības uzraudzība, 
veselības aprūpes sistēmas analīze utt.; 

G. tā kā pieejamība nenozīmē tos pašus pakalpojumus un ierīces visiem; tā kā mākslīgā 
intelekta un robotikas pieejamība ir balstīta uz iekļaujošu plānošanu un projektēšanu; tā 
kā lietotāja vajadzībām, vēlmēm un pieredzei jābūt projekta sākumpunktā;

H. tā kā pastāv nopietnas ētiskas, psiholoģiskas un juridiskas bažas par robotu autonomiju, 
to acīmredzamo cilvēciskās empātijas trūkumu un ietekmi uz ārstu un pacientu 
attiecībām, kas vēl nav pienācīgi pētītas ES līmenī, jo īpaši attiecībā uz pacientu 
personas datu aizsardzību, atbildību un jaunajām ekonomiskajām un darba attiecībām, 
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kas veidosies vēlāk; tā kā “autonomiju” kā tādu var pilnībā attiecināt tikai uz cilvēkiem; 
tā kā mākslīgajam intelektam ir vajadzīgs stingrs juridiskais un ētiskais satvars;

I. tā kā mākslīgā intelekta ieviešana jo īpaši veselības jomā vienmēr jābalsta uz “cilvēks 
darbina mašīnu” atbildības principa;

J. tā kā mākslīgā intelekta riski nav pietiekami pētīti,

1. uzsver, ka jebkādam revolucionāram tehnoloģiskam progresam, jo īpaši mākslīgā 
intelekta un robotikas jomā, būtu jākalpo cilvēku labklājībai;

2. uzsver, ka mākslīgā intelekta sistēmas un roboti ir inovatīvi tehnoloģiski līdzekļi, lai 
uzlabotu cilvēku dzīvi, attīstītu ekonomiku un risinātu problēmas, kas saistītas ar 
veselību, vidi, klimata pārmaiņām un pārtikas nekaitīgumu, daudzu citu aspektu starpā 
vienmēr saglabājot cilvēka atbildību par to izmantošanu;

3. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt pilnībā aptverošu ES rīcības plānu, kura mērķis 
būtu izveidot Eiropas “mākslīgā intelekta ekosistēmu”, lai pilnībā izmantotu 
sociālekonomiskās attīstības iespējas, vienlaikus rūpīgi risinot jautājumus par drošumu, 
drošību, kaitējuma novēršanu un risku mazināšanu, cilvēka morālo atbildību, mākslīgā 
intelekta un robotu pārvaldību un regulējumu, vides ilgtspēju un mākslīgā intelekta 
iekārtu likvidēšanu1; uzsver, ka šai “ekosistēmai” jābūt pieejamai mikrouzņēmumu un 
mazo un vidējo uzņēmumu (MMVU) vajadzībām un izveidotai sadarbībā ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, jo īpaši pacientu grupām, bet arī ņemot vērā citu 
grupu, piemēram, sociālo apvienību, baznīcu un filozofijas fakultāšu, bažas;

4. īpaša uzmanība būtu jāpievērš “lielo datu” izmantošanai veselības jomā, lai 
maksimizētu iespējas, ko tie var sniegt, piemēram, uzlabot pacientu veselību, kā arī 
dalībvalstu sabiedrības veselības aprūpes sistēmas, nepazeminot ētikas standartus un 
neapdraudot iedzīvotāju privātumu vai drošumu;

5. aicina stingri atturēties no jebkāda mēģinājuma aprīkot mākslīgā intelekta mašīnas ar 
zināma veida “personību”, tādējādi atbrīvojot ražotājus un cilvēkus, kas tās vada, no 
atbildības;

6. tomēr uzsver, ka pastāvošā medicīnas ierīču apstiprināšanas sistēma nevarētu būt 
piemērota mākslīgā intelekta tehnoloģijām; aicina Komisiju cieši uzraudzīt šo 
tehnoloģiju attīstību un vajadzības gadījumā ierosināt tiesiskā regulējuma izmaiņas, lai 
izveidotu sistēmu lietotāja (ārsta/profesionāļa), tehnoloģiskā risinājuma ražotāja un 
veselības aprūpi sniedzošās iestādes attiecīgās atbildības noteikšanai; norāda, ka tiesiskā 
atbildība par kaitējumu ir galvenais jautājums veselības aprūpes nozarē, kur notiek 
mākslīgā intelekta izmantošana; tāpēc uzsver vajadzību nodrošināt, ka lietotāji netiks 
vienmēr novesti pie tā, ka viņi atbalstīs tehnoloģiskā instrumenta diagnostisko 
risinājumu vai ārstēšanu, baidoties tikt apsūdzētiem par radītajiem zaudējumiem, ja, 
pamatojoties uz savu profesionālo spriedumu, tie nonāktu pie secinājumiem, kas kaut 
vai daļēji atšķirtos; 

                                               
1 Skatīt jo īpaši Eiropas Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas grupas 2018. gada marta paziņojumu par 
mākslīgo intelektu, robotiku un “autonomajām” sistēmām (“Artificial Intelligence, Robotics and ‘Autonomous’ 
Systems”).
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7. aicina Komisiju un dalībvalstis piešķirt lielāku finansējumu pētījumiem par mākslīgo 
intelektu un robotiku un mudināt mākslīgā intelekta ekspertus un Eiropas un citus 
uzņēmumus radīt inovatīvas darbvietas, uzlabojot pētījumus par sabiedrības veselības 
jautājumiem; tomēr uzskata, ka kopējai nodarbinātības stratēģijai jāiet roku rokā ar 
mākslīgā intelekta progresu profesionālās veselības aprūpes kontekstā;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt talantu attīstību mākslīgā intelekta un robotikas 
jomā, veicot praktiskus pasākumus (piemēram, izveidojot inkubatorus un atbalstot 
jaunuzņēmumus), lai palielinātu apmācītu darbinieku skaitu, īpašu uzmanību pievēršot 
sieviešu dalībai un piesaistot studentus no citām disciplīnām; 

9. aicina Padomi un Komisiju veikt visus nepieciešamos juridiskos pasākumus, lai 
aizliegtu eitanāzijas un selekcijas metodes, vairāk izmantojot optimizējošas cilvēks-
mašīna saskarnes cilvēka ķermenī;

10. aicina Komisiju atļaut mākslīgā intelekta jomas pētniekiem piekļūt ES 
pamatprogrammu grantiem un citiem finansējuma veidiem;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt tālejošus plānus, kuru mērķis ir piesaistīt 
galvenās ieinteresētās personas un galvenos dalībniekus no tādām nozarēm kā IT, 
matemātika, fizika, medicīniskās informācijas tehnoloģijas, klīniskā psiholoģija, 
bioinženierija un farmācija, lai atvērtu mākslīgā intelekta biomedicīniskos un bioniskos 
pētniecības centrus visā Eiropā; tomēr aicina Komisiju un dalībvalstis nopietni ņemt 
vērā mākslīgā intelekta riskus (piemēram, to ietekmi uz ārsta un pacienta attiecībām un 
medicīniskās aprūpes dehumanizāciju) un atbalstīt pētījumus par riskiem un ētikas 
apsvērumiem saistībā ar mākslīgo intelektu, kas varētu palīdzēt noteikt, vai un ar 
kādiem nosacījumiem konkrēta tehnoloģiska risinājuma izmantošanu varētu uzskatīt par 
piemērotu un saskaņā ar cilvēka cieņas un vienlīdzības pamatprincipiem, un līdz ar to 
tas būtu atļaujams;

12. aicina dalībvalstis un Komisiju palielināt finansējumu ar veselības aprūpi saistītām 
mākslīgā intelekta tehnoloģijām publiskajā un privātajā sektorā; šajā kontekstā atzinīgi 
vērtē 24 ES dalībvalstu un Norvēģijas parakstīto sadarbības deklarāciju, lai Eiropas 
līmenī palielinātu investīciju ietekmi mākslīgā intelekta jomā; aicina dalībvalstis un 
Komisiju apsvērt, vai apmācības programmas medicīnas un veselības aprūpes 
darbiniekiem būtu jāatjaunina un jāstandartizē visā Eiropā, lai nodrošinātu augsta 
līmeņa zināšanas un vienlīdzīgus konkurences apstākļus dalībvalstīs attiecībā uz 
zināšanām un visprogresīvāko tehnoloģisko instrumentu izmantošanu robotoperācijās, 
biomedicīnā un uz mākslīgo intelektu balstītā biomedicīnisko attēlu iegūšanā.
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