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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

A. mając na uwadze, że sztuczna inteligencja (SI) wywoła rewolucję technologiczną, 
gospodarczą, społeczną i psychologiczną o oczywistych konsekwencjach etycznych nie 
tylko w Europie, ale na całym świecie;

B. mając na uwadze, że rosnące stosowanie robotyki w systemach ludzkich wymaga 
zdecydowanych wytycznych politycznych dotyczących sposobów maksymalizacji 
korzyści i minimalizacji ryzyka społecznego oraz zapewnienia bezpiecznego i 
sprawiedliwego rozwoju sztucznej inteligencji;

C. mając na uwadze, że dojrzałość rynkowa sztucznej inteligencji oznacza pod względem 
etycznym i moralnym prawdopodobnie największą rewolucję od czasu wynalezienia 
maszyny parowej i komputera, co pociąga za sobą konieczność szeroko zakrojonej 
dyskusji społecznej;

D. mając na uwadze, że w przemyśle i usługach związanych z zaawansowanymi 
technologiami SI odgrywa kluczową rolę w upowszechnianiu w Europie 
przedsiębiorstw typu start-up przy wykorzystaniu najnowszych technologii do 
generowania wzrostu na tym kontynencie, w szczególności w dziedzinie technologii 
medycznej, usług i programów opieki zdrowotnej, opracowywania nowych leków, 
robotyki i chirurgicznej robotyki medycznej, leczenia chorób przewlekłych, 
obrazowania medycznego i dokumentacji medycznej, a także zapewnienia równowagi 
w środowisku i bezpiecznej produkcji żywności; mając na uwadze, że obecnie Europa 
pozostaje zdecydowanie w tyle za Ameryką Północną i Azją, jeśli chodzi o badania 
naukowe i patenty w dziedzinie sztucznej inteligencji;

E. mając na uwadze, że rozwój technologii SI może przyczynić się do poprawy jakości 
życia osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz stanowić odpowiedź na 
problemy społeczne, takie jak starzenie się społeczeństwa, dzięki temu, że pozwoli 
zwiększyć precyzję i skuteczność technologii medycznej wykorzystywanej w opiece 
zdrowotnej;

F. mając na uwadze szeroką gamę możliwych zastosowań SI i robotyki w opiece 
medycznej obejmujących: zarządzanie dokumentacją medyczną i danymi, 
wykonywanie powtarzalnych zadań (analiza badań, prześwietleń, tomografii 
komputerowej, wprowadzanie danych), planowanie leczenia, konsultacje cyfrowe (takie 
jak konsultacje medyczne oparte na osobistej historii medycznej i powszechnej wiedzy 
medycznej), wirtualne pielęgniarki, zarządzanie leczeniem farmakologicznym, 
tworzenie leków, medycyna precyzyjna (genetyka i genomika szukają bowiem mutacji i 
powiązań chorobowych na podstawie informacji zawartych w DNA), monitorowanie 
stanu zdrowia, analiza systemu opieki zdrowotnej itp.; 

G. mając na uwadze, że dostępność nie oznacza taki samych usług i urządzeń dla 
wszystkich; mając na uwadze, że dostępność SI i robotyki opiera się na planowaniu i 
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projektowaniu sprzyjającym włączeniu społecznemu; mając na uwadze, że punktem 
wyjścia projektu powinny być potrzeby, życzenia i doświadczenia użytkowników;

H. mając na uwadze, że autonomia robotów, ich oczywisty brak ludzkiej empatii oraz ich 
wpływ na stosunki między lekarzem a pacjentem budzą silne obawy o charakterze 
etycznym, psychologicznym i prawnym, które nie zostały jeszcze odpowiednio 
rozwiane na szczeblu Unii, w szczególności w odniesieniu do ochrony danych 
osobowych pacjentów, odpowiedzialności za działania oraz powstania nowych 
stosunków ekonomicznych i stosunków pracy; mając na uwadze, że autonomię jako 
taką można w pełni przypisać wyłącznie istotom ludzkim; mając na uwadze potrzebę 
stworzenia solidnych ram prawnych i etycznych dla sztucznej inteligencji;

I. mając na uwadze, że podstawą stosowania sztucznej inteligencji w obszarze zdrowia 
musi być zawsze zasada odpowiedzialności „człowiek obsługuje maszynę”;

J. mając na uwadze, że ryzyko, jakie stwarza SI nie zostało dostatecznie zbadane;

1. podkreśla, że każdy rewolucyjny postęp technologiczny, w szczególności w dziedzinie 
SI i robotyki, powinien służyć dobrostanowi ludzi;

2. podkreśla, że systemy SI i roboty stanowią innowacyjne środki techniczne służące 
poprawie jakości życia człowieka, rozwojowi gospodarki oraz rozwiązywaniu 
problemów w zakresie m.in. zdrowia, środowiska, zmiany klimatu i bezpieczeństwa 
żywności, przy czym za ich wykorzystanie zawsze powinien odpowiadać czynnik 
ludzki;

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by opracowały prawdziwie kompleksowy plan 
działania UE mający na celu stworzenie europejskiego „ekosystemu sztucznej 
inteligencji” z myślą o pełnym wykorzystaniu możliwości rozwoju społeczno-
gospodarczego, a zarazem gruntownie zajęły się kwestią bezpieczeństwa, ochrony, 
zapobiegania szkodom i ograniczania ryzyka, moralnej odpowiedzialności człowieka, 
zarządzania i regulacji SI i robotów, zrównoważenia środowiskowego i 
unieszkodliwiania urządzeń SI1; podkreśla, że ten „ekosystem” powinien być otwarty na 
potrzeby mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a jego 
tworzenie powinno odbyć się przy udziale wszystkich zainteresowanych stron, 
zwłaszcza grup pacjentów, lecz także z uwzględnieniem obaw innych grup, takich jak 
stowarzyszenia opieki społecznej, kościoły i wydziały filozofii;

4. należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie w ochronie zdrowia dużych 
zbiorów danych w celu zmaksymalizowania możliwości, jakie może ono przynieść –
takich jak poprawa zdrowia poszczególnych pacjentów, a także wyników publicznych 
systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich – bez obniżania standardów 
etycznych i bez uszczerbku dla prywatności lub bezpieczeństwa obywateli;

5. stanowczo ostrzega przed wszelkimi próbami wyposażania maszyn stosujących 
sztuczną inteligencję w swego rodzaju „osobowość” i tym samym zwalniania z 

                                               
1 Zob. w szczególności oświadczenie Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach z 
marca 2018 r. na temat sztucznej inteligencji, robotyki i systemów „autonomicznych”.
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odpowiedzialności producentów czy osób obsługujących te maszyny;

6. podkreśla jednak, że obowiązujący system zatwierdzania wyrobów medycznych może 
nie być odpowiednio dostosowany do technologii SI; wzywa Komisję, by uważnie 
śledziła postępy w dziedzinie tych technologii oraz, w razie konieczności, 
zaproponowała zmiany ram prawnych w trosce o zapewnienie jasnych przepisów 
dotyczących podziału odpowiedzialności cywilnej między użytkownika (lekarza / 
pracownika medycznego), producenta danego rozwiązania technologicznego i placówkę 
opieki zdrowotnej prowadzącą leczenie; zwraca uwagę na szczególne znaczenie kwestii 
odpowiedzialności prawnej za szkody w sektorze opieki zdrowotnej w związku z 
wykorzystaniem SI; podkreśla w związku z tym, że nie można dopuścić do sytuacji, w 
której użytkownik będzie się zawsze skłaniał ku rozwiązaniu diagnostycznemu czy 
leczeniu sugerowanemu przez narzędzie technologiczne z obawy, że zostanie 
pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, gdy po dokonaniu profesjonalnego i 
świadomego osądu sformułuje wnioski choć w części odmienne; 

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by przeznaczały więcej środków na badania w 
dziedzinie SI i robotyki oraz zachęcały ekspertów w dziedzinie SI oraz przedsiębiorstwa 
europejskie i pozaeuropejskie działające w tym obszarze do tworzenia innowacyjnych 
miejsc pracy sprzyjających badaniom nad kwestiami związanymi ze zdrowiem 
publicznym; jednocześnie podkreśla znaczenie kompleksowej strategii zatrudnienia 
towarzyszącej postępom SI w zawodach związanych z opieką zdrowotną;

8. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o wspieranie talentów w sektorze 
sztucznej inteligencji i robotyki za pomocą konkretnych posunięć (na przykład 
tworzenie inkubatorów i wspieranie przedsiębiorstw typu start-up), które zwiększą 
liczbę osób przeszkolonych w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem udziału 
kobiet oraz studentów wywodzących się z innych dyscyplin; 

9. wzywa Radę i Komisję do podjęcia wszelkich środków prawnych niezbędnych do 
zakazania metod eutanazji i selekcji, w których coraz częściej wykorzystuje się w ciele 
ludzkim optymalizujące interfejsy człowiek–maszyna;

10. wzywa Komisję, aby umożliwiła dostęp do grantów z unijnych programów ramowych i 
innych dostępnych form finansowania badań nad SI;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by opracowały dalekosiężne plany mające na 
celu uzyskanie poparcia najważniejszych zainteresowanych stron i podmiotów 
działających w dziedzinie SI, matematyki, fizyki, informatyki medycznej, psychologii 
klinicznej, bioinżynierii oraz farmaceutyki z myślą o otwarciu ośrodków badawczych 
zajmujących się biomedycyną i bioniką w całej Europie; apeluje jednak do Komisji i 
państw członkowskich o poważne potraktowanie zagrożeń płynących z SI (takich jak 
wpływ na relację lekarz–pacjent czy dehumanizacja opieki zdrowotnej) i wsparcie 
badań nad zagrożeniami i obawami związanymi z SI, które pomogłyby rozstrzygnąć, 
czy i w jakich okolicznościach użycie danego rozwiązania technologicznego można 
uznać za stosowne i zgodne z podstawowymi zasadami godności ludzkiej i równości, a 
tym samym dopuszczalne;

12. wzywa państwa członkowskie i Komisję, by zwiększyły finansowanie technologii SI 
związanych z ochroną zdrowia w sektorze publicznym i prywatnym; z zadowoleniem 
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przyjmuje w tym kontekście podpisanie przez 24 państwa członkowskie UE i Norwegię 
deklaracji współpracy mającej na celu zwiększenie wpływu inwestycji w SI na szczeblu 
europejskim; zwraca się do państw członkowskich i Komisji o zastanowienie się, czy 
programy szkoleń personelu medycznego nie powinny być aktualizowane i 
standaryzowane na szczeblu europejskim, aby zapewnić wysoki poziom kompetencji i 
równe szanse poszczególnych państw członkowskich, jeśli chodzi o znajomość i 
wykorzystanie najbardziej zaawansowanych narzędzi technologicznych z zakresu 
robotyki chirurgicznej i biomedycznej oraz diagnostyki obrazowej z użyciem sztucznej 
inteligencji.
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