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9.2.2017 A8-0005/9 

Tarkistus  9 

Beatrix von Storch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Robotiikkaa koskevat yksityisoikeudelliset säännöt 

2015/2103(INL) 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. kehottaa komissiota ehdottamaan 

seuraavia yhteisiä unionin määritelmiä: 

 – tekoäly on tietokonejärjestelmä, joka 

pystyy jäljittelemään osaa ihmisen 

kognitiivisista toiminnoista, kuten 

oppimista ja ongelmanratkaisua; 

 – robotit ovat ohjelmoituja 

tietokoneohjattuja fyysisiä koneita, jotka 

pystyvät suorittamaan monimutkaisia 

fyysisten toimintojen sarjoja 

automaattisesti; 

 – kyberfyysiset järjestelmät ovat 

kehitettyjä järjestelmiä, jotka on 

rakennettu soveltaen tietokonealgoritmien 

ja fyysisten komponenttien saumatonta 

integrointia ja jotka ovat riippuvaisia 

niistä; 

 – autonomiset järjestelmät ovat fyysisiä 

järjestelmiä, joissa on yksi tai useampi 

oma energialähde, jonka avulla ne voivat 

toimia yhdestä tai useammasta ulkoisesta 

energialähteestä riippumatta; 

 – itseohjautuvat järjestelmät ovat 

ohjelmoituja tietokoneohjattuja 

järjestelmiä, joissa fyysiset anturit antavat 

tietoa fyysisestä lähiympäristöstä ja 

järjestelmän sijainnista järjestelmän 

ohjaimelle ja jotka voivat hallita ja 

toteuttaa fyysisiä itse aiheutettuja liikkeitä 

(siirtymiä) ilman ihmisen puuttumista 
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toimintaan; 

 – älykkäät robotit ovat autonomisia 

robotteja, joissa on fyysisiä antureita, 

kuten kameroita, jotka kartoittavat 

fyysistä lähiympäristöä ja antavat 

geopaikannustietoa robotista, sekä 

tiedontallennustoiminto (oppiminen) 

yhdistettynä ohjelmoituun kykyyn 

muuttaa käytöstään ja toimintaansa 

vastaavasti ottaen huomioon sekä 

ympäristötiedot että robotin itsensä 

tallentaman tietohistorian; 

 – humanoidirobotit ovat robotteja, joiden 

fyysinen olemus on osittain tai kokonaan 

ihmiskehon kaltainen; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/10 

Tarkistus  10 

Beatrix von Storch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Robotiikkaa koskevat yksityisoikeudelliset säännöt 

2015/2103(INL) 

 

Päätöslauselmaesitys 

Alaotsikko 15 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Ihmisten korjaaminen ja parantelu Ihmisten korjaaminen 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/11 

Tarkistus  11 

Beatrix von Storch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Robotiikkaa koskevat yksityisoikeudelliset säännöt 

2015/2103(INL) 

 

Päätöslauselmaesitys 

36 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

36. panee merkille robotiikan tuottamat 

merkittävät edut ja erittäin hyvät 

mahdollisuudet vaurioituneiden elinten ja 

ihmisten toimintojen korjaamisessa ja 

korvaamisessa, mutta huomauttaa myös 

monimutkaisista kysymyksistä, jotka 

koskevat erityisesti ihmisten parantelun 

mahdollisuuksia, koska lääketieteelliset 

robotit ja erityisesti kyberfyysiset 

järjestelmät saattavat muuttaa ihmisten 

käsitystä terveestä kehosta, koska niitä 

voidaan kantaa suoraan tai ne voidaan 

asentaa ihmiskehoon; korostaa, että on 

tärkeää perustaa kiireellisesti sairaaloihin 

ja muihin terveydenhoitolaitoksiin 

robottietiikkaa käsitteleviä toimikuntia, 

joissa on riittävästi henkilöstöä ja joiden 

tehtävänä on käsitellä ja auttaa 

ratkaisemaan epätavanomaisia ja 

monimutkaisia eettisiä ongelmia, jotka 

liittyvät potilaiden hoitoon; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan 

suuntaviivat, jotka toimivat apuna tällaisten 

toimikuntien perustamisessa ja 

toiminnassa; 

36. panee merkille robotiikan tuottamat 

merkittävät edut ja erittäin hyvät 

mahdollisuudet vaurioituneiden elinten ja 

ihmisten toimintojen korjaamisessa ja 

korvaamisessa, koska lääketieteelliset 

robotit ja erityisesti kyberfyysiset 

järjestelmät saattavat muuttaa ihmisten 

käsitystä terveestä kehosta, koska niitä 

voidaan kantaa suoraan tai ne voidaan 

asentaa ihmiskehoon; korostaa, että on 

tärkeää perustaa kiireellisesti sairaaloihin 

ja muihin terveydenhoitolaitoksiin 

robottietiikkaa käsitteleviä toimikuntia, 

joissa on riittävästi henkilöstöä ja joiden 

tehtävänä on käsitellä ja auttaa 

ratkaisemaan epätavanomaisia ja 

monimutkaisia eettisiä ongelmia, jotka 

liittyvät potilaiden hoitoon; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan 

suuntaviivat, jotka toimivat apuna tällaisten 

toimikuntien perustamisessa ja 

toiminnassa; 

Or. en 
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Tarkistus  12 
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Päätöslauselmaesitys 

44 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

44. korostaa, että on tärkeää ennakoida 

yhteiskunnan muutoksia, kun otetaan 

huomioon, millaisia vaikutuksia robotiikan 

ja tekoälyn kehittämisellä ja käytöllä 

saattaa olla; pyytää komissiota 

analysoimaan erilaisia mahdollisia 

skenaarioita ja niiden seurauksia 

jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien 

kestävyydelle; katsoo, että olisi 

käynnistettävä osallistava keskustelu 

uusista työllisyysmalleista ja vero- ja 

sosiaaliturvajärjestelmiemme 

kestävyydestä riittävän tulotason 

perusteella, mukaan lukien mahdollisesti 

käyttöön otettava yleinen perustulo; ; 

44. korostaa, että on tärkeää ennakoida 

yhteiskunnan muutoksia, kun otetaan 

huomioon, millaisia vaikutuksia robotiikan 

ja tekoälyn kehittämisellä ja käytöllä 

saattaa olla; pyytää komissiota 

analysoimaan erilaisia mahdollisia 

skenaarioita ja niiden seurauksia 

jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien 

kestävyydelle; suosittelee, että robottien 

käytön yleistymisen vuoksi työpaikkansa 

menettäville työntekijöille tarjottaisiin 

jatkuvaa koulutusta, jolla kehitetään 

heidän osaamistaan muilla aloilla ja 

autetaan heitä työpaikan löytämisessä; 

Or. en 
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Tarkistus  13 

Beatrix von Storch 
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Päätöslauselmaesitys 

59 kohta – f alakohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

f) luodaan ajan mittaan roboteille 

erityinen oikeudellinen asema, jotta 

vähintään pisimmälle kehitetyt 

autonomiset robotit voidaan luokitella 

sähköisiksi henkilöiksi, jotka ovat 

vastuussa kaikista mahdollisesti 

aiheuttamistaan vahingoista, ja jotta 

sähköistä henkilöllisyyttä voidaan 

soveltaa tilanteissa, joissa robotit tekevät 

autonomisia päätöksiä tai ovat muilla 

tavoin itsenäisesti vuorovaikutuksessa 

kolmansien osapuolten kanssa; 

Poistetaan. 

Or. en 

 


