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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 

αρμόδια επί της ουσίας: 

– να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες 

συστάσεις: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μικτές ομάδες ρομπότ και ανθρώπων θα μπορούσαν να είναι 

κατά 85%1 παραγωγικότερες σε σχέση με ομάδες αποτελούμενες μόνο από ρομπότ ή 

μόνο από ανθρώπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ρομπότ μειώνουν την πιθανότητα 

ανθρώπινου σφάλματος, ενισχύοντας τις ικανότητες των ανθρώπων· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση διατηρεί ηγετική θέση στον τομέα της βιομηχανικής 

ρομποτικής, με μερίδιο προσφοράς και χρήσης που υπερβαίνει το 25%2, ενώ εκτιμάται ότι 

η ανάπτυξη στην εν λόγω αγορά ανέρχεται σε 8 έως 9% ετησίως, γεγονός που καθιστά 

τον συγκεκριμένο τομέα βιομηχανική στρατηγική προτεραιότητα· 

1. πιστεύει ότι η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας 

και θα μπορούσαν, μεσοπρόθεσμα, να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 

ανταγωνιστικότητα μη μεταποιητικών κλάδων όπως η γεωργία, οι μεταφορές, η υγεία, η 

ασφάλεια και οι υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια φιλόδοξη και εγκάρσια 

πολιτική υπέρ της καινοτομίας στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, 

διευκολύνοντας την ένταξη των τεχνολογιών σε αξιακές αλυσίδες, την ανάπτυξη 

καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, και τη συντόμευση του χρόνου από την 

καινοτομία στη βιομηχανική εφαρμογή· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη 

να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία ή να θεσπιστούν ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για 

να διασφαλιστεί μια κοινή προσέγγιση στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής 

νοημοσύνης, που είναι απαραίτητη προκειμένου οι εταιρείες να αναπτύξουν 

δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας στην Ένωση· 

2 διαπιστώνει ότι τρίτες χώρες έχουν αναγνωρίσει τη στρατηγική σημασία της ρομποτικής 

και απειλούν τον ηγετικό ρόλο της Ένωσης στην παγκόσμια αγορά, για παράδειγμα 

εξαγοράζοντας κατασκευαστές από την Ένωση· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 

στρατηγική για τη βιομηχανία, στην οποία θα εξετάζεται ο ρόλος τομέων στρατηγικής 

σημασίας και θα αναλύεται με ποιον τρόπο μπορούν να διατηρηθούν στην Ένωση οι 

θέσεις εργασίας, η ανάπτυξη, η τεχνογνωσία και μεγάλο μέρος της αξιακής αλυσίδας· 

3. τονίζει ότι η καινοτομία στη ρομποτική και στην τεχνητή νοημοσύνη και η ενσωμάτωση 

της τεχνολογίας της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία και την 

κοινωνία προϋποθέτουν ψηφιακή υποδομή που να παρέχει καθολική συνδεσιμότητα· 

καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που να καλύπτει τις προϋποθέσεις 

συνδεσιμότητας για το ψηφιακό μέλλον της Ένωσης και να εξασφαλίζει ότι η πρόσβαση 

σε ευρυζωνικότητα και σε δίκτυα 5ης γενιάς είναι πλήρως σύμφωνη με την αρχή της 

                                                 
1 Σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε από το MIT μετά από δοκιμασίες που πραγματοποίησαν από κοινού οι 

κατασκευαστές αυτοκινήτων BMW και Mercedes-Benz. 
2 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/robotics. 
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ουδετερότητας του δικτύου· 

4. πιστεύει ακράδαντα ότι η διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων, συσκευών και 

υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, με γνώμονα την προστασία της ασφάλειας και της 

ιδιωτικότητας ήδη από τη φάση του σχεδιασμού, είναι ζωτικής σημασίας για τη ροή 

δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, που καθιστά τα ρομπότ και την τεχνητή νοημοσύνη 

περισσότερο ευέλικτα και αυτόνομα· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει ένα ανοικτό 

περιβάλλον, που να καλύπτει από τα ανοικτά πρότυπα και τα καινοτόμα μοντέλα 

αδειοδότησης μέχρι τις ανοικτές πλατφόρμες και τη διαφάνεια, προκειμένου να 

αποφευχθεί ο εγκλωβισμός σε ιδιόκτητα συστήματα που περιορίζουν τη 

διαλειτουργικότητα· τονίζει, επιπλέον, ότι απαιτείται να υπάρχει υψηλό επίπεδο 

ασφάλειας, προστασίας και ιδιωτικότητας των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 

επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, ρομπότ και τεχνητής νοημοσύνης· καλεί, συνεπώς, την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις αρχές της ασφάλειας και της 

ιδιωτικότητας ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού στις πολιτικές τους για τη ρομποτική 

και την τεχνητή νοημοσύνη, στην ενωσιακή στρατηγική για την κυβερνασφάλεια, και να 

περιλάβουν τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη στις συζητήσεις της 

συμβουλευτικής ομάδας υψηλού επιπέδου για την κυβερνασφάλεια, που θα συσταθεί από 

την Επιτροπή· 

5. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε δεδομένα έχει ζωτική σημασία για την καινοτομία στους 

αλγορίθμους μάθησης των μηχανών· καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο 

πλαίσιο και μια στρατηγική ανοιχτής και ελεύθερης ροής δεδομένων ιδίως με την 

πρωτοβουλία «ελεύθερη ροή δεδομένων», σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας 

των δεδομένων και μια μεταρρυθμισμένη νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας· 

τονίζει ότι η πρωτοβουλία «ελεύθερη ροή δεδομένων» θα πρέπει να διευκρινίζει τα 

θέματα της ιδιοκτησίας, της χρησιμοποιησιμότητας και της πρόσβασης των δεδομένων, 

που είναι σημαντικά για την περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας· 

6. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη στήριξή της στο πρόγραμμα SPARC, που 

χρηματοδοτείται από το Ορίζοντας 2000, κατά την ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ, να 

διεξαγάγει μελέτες προβλέψεων, και να προωθήσει την ανοιχτή καινοτομία, ως 

στρατηγικό στόχο, καθώς κι ένα συνεργατικό περιβάλλον μεταξύ των εθνικών 

οργανισμών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, της ερευνητικής κοινότητας, και 

των φορέων τυποποίησης που προσελκύουν ειδικευμένο προσωπικό, που να καλύπτει 

επίσης τον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ εταιριών παγκόσμιας κλίμακας, ΜΜΕ και νεοφυών 

επιχειρήσεων που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καινοτομία και το άνοιγμα 

νέων αγορών στη ρομποτική τεχνολογία σε παγκόσμια κλίμακα· τονίζει τον ρόλο που 

μπορούν να διαδραματίσουν εν προκειμένω οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· 

7. τονίζει ότι η ανάπτυξη ρομποτικής τεχνολογίας θα πρέπει να εστιάζεται στη συμπλήρωση 

των ανθρώπινων ικανοτήτων αντί να τις υποκαθιστά· τονίζει ότι η πρόοδος στη 

ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη θα αυτοματοποιήσει σημαντικό αριθμό θέσεων 

εργασίας, μειώνοντας την έκθεση ανθρώπων σε επικίνδυνες συνθήκες, θα αλλάξει τις 

ζωές ανθρώπων και θα μεταβάλει εργασιακές πρακτικές, και ότι συνεπώς απαιτούνται 

μακροπρόθεσμη αξιολόγηση και μέτρα που να διασφαλίζουν την κατάλληλη 

αντιμετώπιση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών, και δεοντολογικών πτυχών, καθώς και 

των πτυχών της ευθύνης και της εκπαίδευσης· θεωρεί ιδιαίτερα ότι η ανάγκη για 

ψηφιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της γραφής κώδικα προγραμματισμού, θα 
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πρέπει να συμπεριληφθεί σε κάθε μορφή διδασκαλίας και κατάρτισης, από τα πρώτα 

σχολικά έτη μέχρι τη διά βίου μάθηση· 

8. πιστεύει ότι τα ιατρικά ρομπότ εξακολουθούν να ανοίγουν νέους δρόμους όσον αφορά τη 

χειρουργική υψηλής ακρίβειας και την εκτέλεση επαναληπτικών διαδικασιών· θεωρεί ότι 

έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν τα αποτελέσματα των διαδικασιών αποκατάστασης 

και να παρέχουν υλικοτεχνική στήριξη μέσα στα νοσοκομεία· 

9. θεωρεί ότι κάθε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία σε σχέση με τη ρομποτική και την 

τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει, μετά από διαβούλευση με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων 

και στη βάση διαρκούς διαλόγου, να προσφέρει ασφάλεια δικαίου χωρίς να καταπνίγει 

την καινοτομία στο συγκεκριμένο ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό πεδίο· 

10. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει, από κοινού με τους τελικούς χρήστες 

και τους μηχανικούς ρομποτικής, την ερευνητική κοινότητα και τους λοιπούς 

ενδιαφερομένους, κώδικα δεοντολογίας που να καθοδηγεί τις δραστηριότητες ανάπτυξης 

στους τομείς της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης· 

11. θεωρεί ότι οι συστάσεις αναφορικά με τις άδειες θα πρέπει να σέβονται τη συμβατική 

ελευθερία και να αφήνουν περιθώρια για καινοτόμα καθεστώτα αδειοδότησης· εφιστά την 

προσοχή στη θέσπιση νέων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα της 

ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν εμπόδια 

στην καινοτομία και την ανταλλαγή πραγματογνωσίας. 
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