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Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. wzywa Komisję do 

zaproponowania następujących 

wspólnych unijnych definicji: 

 – sztuczna inteligencja to 

skomputeryzowany system, który może 

stymulować część ludzkich zdolności 

poznawczych, takich jak uczenie się i 

rozwiązywanie problemów; 

 – roboty to zaprogramowane, 

kontrolowane przez komputer fizyczne 

maszyny zdolne do automatycznego 

wykonywania szeregu złożonych 

czynności fizycznych; 

 – systemy cyberfizyczne (CPS) to systemy 

techniczne zbudowane w oparciu o 

bezkonfliktową integrację algorytmów 

obliczeniowych i komponentów fizycznych 

oraz zależne od niej; 

 – systemy autonomiczne to systemy 

fizyczne z wbudowanym źródłem lub 

źródłami energii umożliwiającymi im 

działanie niezależne od jednego lub kilku 

zewnętrznych źródeł energii; 

 – systemy samoprowadzące to 

zaprogramowane kontrolowane przez 

komputer systemy z czujnikami fizycznymi 

przekazującymi informacje o lokalnym 

otoczeniu fizycznym i pozycji systemu 

osobie kontrolującej dany system, zdolne 

do kontrolowania i wykonywania 
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fizycznych samodzielnych ruchów (zmian) 

bez interwencji człowieka; 

 – inteligentne roboty to autonomiczne 

roboty wyposażone w czujniki fizyczne, w 

tym kamery, skanujące lokalne otoczenie 

fizyczne i dostarczające danych 

geolokalizacyjnych robota, funkcję 

gromadzenia danych (uczenia się) 

sprzężoną z zaprogramowaną zdolnością 

do odpowiedniego dostosowania 

zachowania i działań z uwzględnieniem 

zarówno danych środowiskowych, jak i 

danych zarchiwizowanych w samym 

robocie; 

 – roboty humanoidalne to roboty, których 

wygląd częściowo lub całkowicie 

przypomina ciało ludzkie; 

Or. en 
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Śródtytuł 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

Naprawianie i usprawnianie organizmu 

ludzkiego 

Naprawianie organizmu ludzkiego 

Or. en 
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Ustęp 36 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

36. odnotowuje ogromny postęp i 

dalszy potencjał robotyki w dziedzinie 

naprawiania uszkodzonych organów lub 

funkcji ciała ludzkiego i kompensowania 

ich pracy, ale również złożone kwestie 

związane w szczególności z możliwością 

usprawnienia organizmu ludzkiego, 

ponieważ roboty medyczne, a w 

szczególności systemy cyberfizyczne 

(CPS), mogą zmienić rozumienie przez nas 

pojęcia zdrowego organizmu ludzkiego, 

ponieważ mogą być użytkowane 

bezpośrednio na organizmie ludzkim lub 

mogą być do niego wszczepiane; podkreśla 

znaczenie pilnego stworzenia 

posiadających odpowiednie zasoby 

kadrowe komisji etycznych ds. 

zastosowania robotów w szpitalach oraz 

innych placówkach opieki zdrowotnej, 

których zadaniem byłoby rozważenie 

niecodziennych i złożonych problemów 

etycznych dotyczących kwestii 

wpływających na leczenie pacjentów i 

opiekę nad nimi, a także znalezienie 

rozwiązań tych problemów; wzywa 

Komisję i państwa członkowskie, aby 

opracowały wytyczne mające pomóc w 

stworzeniu oraz funkcjonowaniu takich 

komisji; 

36. odnotowuje ogromny postęp i 

dalszy potencjał robotyki w dziedzinie 

naprawiania uszkodzonych organów lub 

funkcji ciała ludzkiego i kompensowania 

ich pracy, ponieważ roboty medyczne, a w 

szczególności systemy cyberfizyczne 

(CPS), mogą zmienić rozumienie przez nas 

pojęcia zdrowego organizmu ludzkiego, 

ponieważ mogą być użytkowane 

bezpośrednio na organizmie ludzkim lub 

mogą być do niego wszczepiane; podkreśla 

znaczenie pilnego stworzenia 

posiadających odpowiednie zasoby 

kadrowe komisji etycznych ds. 

zastosowania robotów w szpitalach oraz 

innych placówkach opieki zdrowotnej, 

których zadaniem byłoby rozważenie 

niecodziennych i złożonych problemów 

etycznych dotyczących kwestii 

wpływających na leczenie pacjentów i 

opiekę nad nimi, a także znalezienie 

rozwiązań tych problemów; wzywa 

Komisję i państwa członkowskie, aby 

opracowały wytyczne mające pomóc w 

stworzeniu oraz funkcjonowaniu takich 

komisji; 

Or. en 
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44. podkreśla znaczenie przewidywania 

zmian w społeczeństwie, z 

uwzględnieniem wpływu rozwoju i 

stosowania robotyki i sztucznej inteligencji 

na zatrudnienie; zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie różnych możliwych 

scenariuszy i ich wpływu na rentowność 

systemów zabezpieczeń społecznych 

państw członkowskich; uważa, że należy 

rozpocząć powszechną debatę na temat 

nowych modeli zatrudnienia i stabilności 

naszych systemów podatkowych i 

socjalnych w oparciu o istnienie 

wystarczającego dochodu, w tym 

ewentualnego wprowadzenia 

podstawowego wynagrodzenia bazowego; ; 

44. podkreśla znaczenie przewidywania 

zmian w społeczeństwie, z 

uwzględnieniem wpływu rozwoju i 

stosowania robotyki i sztucznej inteligencji 

na zatrudnienie; zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie różnych możliwych 

scenariuszy i ich wpływu na rentowność 

systemów zabezpieczeń społecznych 

państw członkowskich; zaleca oferowanie 

pracownikom, którzy stracili pracę z 

powodu robotyzacji, ustawicznych szkoleń 

w celu zwiększenia ich umiejętności w 

innych obszarach i sektorach oraz 

udzielenia im pomocy w znalezieniu nowej 

pracy; 

Or. en 
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Ustęp 59 – litera f 
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f) nadanie robotom specjalnego 

statusu prawnego w perspektywie 

długoterminowej, aby przynajmniej 

najbardziej rozwiniętym robotom 

autonomicznym można było nadać status 

osób elektronicznych odpowiedzialnych za 

naprawianie wszelkich szkód, jakie 

mogłyby wyrządzić, oraz ewentualne 

stosowanie osobowości elektronicznej w 

przypadkach podejmowania przez roboty 

autonomicznych decyzji lub ich 

niezależnych interakcji z osobami 

trzecimi; 

skreśla się 

Or. en 

 


