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44. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
προβλέπονται οι αλλαγές στην κοινωνία, 
λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών που 
μπορεί να επιφέρει η εξέλιξη και η 
ανάπτυξη της ρομποτικής· καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει μια σειρά 
δυνητικών εξελίξεων και τις συνέπειές 
τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των 
κρατών μελών· υποστηρίζει ότι πρέπει να 
ξεκινήσει ένας διάλογος χωρίς 
αποκλεισμούς όσον αφορά τα νέα 
πρότυπα απασχόλησης και τη 
βιωσιμότητα των φορολογικών 
συστημάτων και των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης βάσει της 
ύπαρξης επαρκούς εισοδήματος, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
καθιέρωσης ενδεχομένως ενός γενικού 
βασικού εισοδήματος·

44. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
προβλέπονται οι αλλαγές στην κοινωνία, 
λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών που 
μπορεί να επιφέρει η εξέλιξη και η 
ανάπτυξη της ρομποτικής· καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει μια σειρά 
δυνητικών εξελίξεων και τις συνέπειές 
τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των 
κρατών μελών· υποστηρίζει ότι, στους 
εργαζόμενους που έχασαν την εργασία 
τους λόγω της ρομποτικής, πρέπει να 
προσφέρεται συνεχής κατάρτιση για να 
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε άλλους 
τομείς και κλάδους και να μπορέσουν πιο 
εύκολα να βρουν μια νέα θέση εργασίας·
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στ) τη δημιουργία μακροπρόθεσμα 
ενός ειδικού νομικού καθεστώτος για τα 
ρομπότ, ώστε τουλάχιστον τα πιο 
εξελιγμένα, αυτόνομα ρομπότ να 
αναγνωρίζονται ως ηλεκτρονικά 
πρόσωπα με υποχρέωση επανόρθωσης 
τυχόν ζημίας που προκαλούν, και 
ενδεχομένως εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
αυτής προσωπικότητας σε περιπτώσεις 
στις οποίες τα ρομπότ λαμβάνουν 
αυτόνομα αποφάσεις ή έρχονται με άλλον 
τρόπο σε ανεξάρτητη διάδραση με τρίτα 
μέρη·
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