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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil 

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et elamistingimuste ja meditsiini arengu tõttu on oodatav eluiga pikenenud, 

mille tulemusel on rahvastik vananenud, mis on üks 21. sajandi üks suurimaid Euroopa 

ühiskonna poliitilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme; arvestades, et 2025. 

aastaks on üle 20 % eurooplastest 65-aastased või vanemad, ning 80-aastaste või 

vanemate inimeste osakaal kasvab erakordselt kiiresti, mis muudab oluliselt 

põlvkondade vahelist tasakaalu, ning arvestades, et eakate püsimine võimalikult kaua 

terve ja aktiivsena on ühiskonna huvides; 

B. arvestades, et ajavahemikul 2010–2014 suurenes robotite müük ja tootmine 

märkimisväärselt, kusjuures ainuüksi 2014. aastal oli kasv peaaegu 30 %, eriti 

tervishoiu- ja hooldusabisektoris; 

C. arvestades, et puuete, krooniliste haiguste, rabanduse ohu, ajukahjustuste ning 

vähenenud võimete levimuse ja esinemise määr on vananevas ühiskonnas tõusmas; 

D. arvestades, et vananemisprotsess ja eakate hooldamise vajadus nõuavad ühiskonna ja 

tervishoiusüsteemide kohandamist, et need suudaksid pakkuda piisavat hooldust ja 

jääksid rahaliselt jätkusuutlikuks; 

E. arvestades, et küberfüüsilised süsteemid on võrguarvutitest, robotitest ja tehisintellektist 

koosnevad tehnilised süsteemid, mis suhtlevad füüsilise maailmaga ja millel on 

tervishoiusektoris palju rakendusi; 

F. arvestades, et küberfüüsiliste süsteemide olemuse tõttu tuleb luua täpsed, endisest 

üksikasjalikumad standardid, mis on samad kogu liidus; 

G. arvestades, et sellised süsteemid on uute ja tulevaste nutiteenuste aluseks ning annavad 

eeliseid isiksustatud tervishoius, hädaolukordadele reageerimisel ja telemeditsiinis; 

H. arvestades, et robootiliste või kõrgtehnoloogiliste diagnostika- või raviseadmete 

kasutamisega ei tohiks mitte mingil juhul kaasneda neid kasutavate arstide või 

tervishoiutöötajate vastutuse suurenemine; arvestades, et sel põhjusel peetakse 

soovitavaks asjaomaste tervishoiuasutuste või tootjate vastutuse suurendamist; 

I. arvestades, et küberfüüsiliste süsteemide majanduslikud ja sotsiaalsed võimalused on 

väga palju suuremad, kui varem ette kujutati, ning igal pool maailmas tehakse sellise 

tehnoloogia arendamiseks suuri investeeringuid; 

J. arvestades, et sellise tehnoloogia kasutamine ei tohiks vähendada või kahjustada arsti ja 

patsiendi vahelist suhet, vaid peaks aitama arstidel patsiente diagnoosida ja/või ravida; 

K. arvestades, et küberfüüsilised süsteemid tekitavad arvukalt suuri ootusi ning neil on 

palju potentsiaali, ning et uute tehnoloogiate mõju ei saa kunagi täielikult ette ennustada 

ning nende integreerimine õnnestub vaid siis, kui ühiskond saab kohanduda tehnoloogia 
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uue vastastikuse koostoimega; 

1. võtab teadmiseks, et uute tehnoloogiate kasutuselevõtt tervishoiuvaldkonnas – eeldades, 

et rõhuasetus on arsti ja patsiendi vahelisel suhtel ja vabal tahtel – annab tõenäoliselt 

suuri eeliseid seoses patsientide ravi ja hoolduse tõhususe ja täpsusega, ja mille eesmärk 

on vähendada inimlike eksimuste arvu, mis omakorda suurendab elukvaliteeti ja 

oodatavat eluiga; 

2. on seisukohal, et kuigi robootika võib tuua kaasa ühiskondlikku kasu, võib see samal 

ajal muuta märkimisväärselt inimestevahelist suhtlust, mistõttu võib sellele olla reaalne 

mõju praegustele ühiskondlikele struktuuridele; rõhutab seetõttu, et selle uue 

tehnoloogilise revolutsiooni üle tuleb viivitamata pidada laiaulatuslik ja teadlik avalik 

arutelu; 

3. peab oluliseks, et liit arendaks välja eetilistele põhimõtetele tugineva reguleeriva 

raamistiku, võttes arvesse robootika valdkonna ja sellest tulenevate mitmete 

sotsiaalsete, meditsiiniliste ja bioeetiliste mõjude keerukust; 

4. rõhutab, et innovatsioon, mis võimaldab täpsemat diagnoosi ja paremat ülevaadet ravist, 

hooldusest ja taastusravi võimalustest, võimaldab täpsemaid meditsiinilisi otsuseid ja 

kiiremat paranemist ning võib seega leevendada tervishoiutöötajate puudust hoolduses 

ja taastusravis; 

5. rõhutab, et nõudluse suurenemine küberfüüsiliste süsteemide järele võib tuua kaasa 

rohkete kvaliteetsete töökohtade loomise liidus; 

6. peab kasulikuks arstide või tervishoiuassistentide töö toetamist robotitega, et muuta 

diagnoosimise ja ravimise kogemus inimestel paremaks, unustamata seejuures vajadust 

tagada, et arstide tööd ja patsientide hooldust ei dehumaniseerita; 

Hooldusrobotid 

7. märgib, et küberfüüsilised süsteemid on võimelised muutma puudega inimeste elu 

paremaks, sest nutitehnoloogiaid saab kasutada ennetamise, abistamise, järelevalve ja 

seltsi pakkumise eesmärgil; 

8. märgib, et küberfüüsilised süsteemid avaldavad tervishoiusektorile tõenäoliselt sügavat 

mõju ning võivad vähendada üldiseid tervishoiukulusid, võimaldades 

tervishoiuspetsialistidel keskenduda ravimise asemel rohkem ennetamisele; 

9. toonitab, et eakate hoolduseks mõeldud robotite uurimis- ja arendustegevus on aja 

jooksul muutunud laialdasemaks ja odavamaks, mis võimaldab toota suurema 

funktsionaalsusega ja tarbijatele vastuvõetavamaid tooteid; märgib, et sellistel 

tehnoloogiatel, mis pakuvad ennetust, abi, järelevalvet, stimulatsiooni ja seltsi eakatele 

ja dementsust põdevatele, kognitiivsete häiretega või mälu halvenemise all 

kannatavatele inimestele, on palju rakendusi; 

10. rõhutab, et kuigi küberfüüsilised süsteemid võivad parandada puudega ja eakate 

inimeste liikuvust ja suhtlemisvõimalusi, püsib ikkagi vajadus hooldaja tööd tegevate 

inimeste järele, kes on püsivalt olulised sotsiaalse suhtlemise aspektist ning keda ei saa 
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täielikult asendada; märgib, et küberfüüsiliste süsteemide tehnoloogiad või robotid 

saavad inimeste pakutavat hooldust ainult täiendada ja muuta taastusravi protsessi 

sihipärasemaks, et meditsiinitöötajad ja hooldajad saaksid pühendada rohkem aega 

diagnoosimiseks ja paremateks ravivõimaluste leidmiseks; 

Meditsiinirobotid 

11. märgib, et robotite ja nutikate küberfüüsilistel süsteemidel põhinevate seadmete 

varajased vormid, nagu e-tervishoiu seadmed ja kirurgiarobotid, on tervishoius juba 

kasutusel ning lähitulevikus see tehnoloogia areneb veelgi ja võib vähendada 

tervishoiukulusid, võimaldades meditsiinitöötajatel keskenduda ravimise asemel 

rohkem ennetamisele ning tehes kättesaadavaks rohkem rahalisi vahendeid, mille abil 

saab patsientide erinevate vajadustega paremini kohanduda, tagada tervishoiutöötajate 

järjepideva koolituse ning viia läbi teadusuuringuid; 

12. rõhutab, et küberfüüsiliste süsteemide järjest suurem kasutamine võib tuua kaasa 

tervema ühiskonna, kuna protseduurid muutuvad üha vähem invasiivseks, tuues kaasa 

kiirema paranemise ja vähendades tervishoiuga seotud töölt puudumisi; 

13. märgib, et meditsiinirobotid arenevad edasi ning tõenäoliselt hakatakse neid üha rohkem 

kasutama kirurgilistes protseduurides, millega nihutatakse edasi arstiteaduse piire; 

14. võtab teadmiseks, et kirurgiarobotid on ette nähtud kirurgide suutlikkuse parandamiseks 

tavapärasest laparoskoopiast kaugemale ning et kirurgiarobotite arendamise taustal on 

soov ületada selliseid piiranguid ja suurendada väheinvasiivsest kirurgilisest ravist ning 

peenliigutuste täpsusest tulenevaid eeliseid; 

15. rõhutab, et küberfüüsilised süsteemid võimaldavad telekirurgia läbiviimist, millel on 

palju eeliseid, nagu käeliigutuste suurem täpsus, käeliigutustelt värina kõrvaldamine, 

suurendatud vaade, mida nad saavad kohe analüüsida ja hinnata, paranenud osavus ja 

kaugkirurgia, ning et samal ajal on oluline tagada, et arstid omandavad küberfüüsilistel 

süsteemidel põhinevate seadmete abil arstiabi andmiseks vajaminevad oskused ja load; 

16. märgib, et viimastel aastatel on meditsiinihariduses ja koolitussektoris toimunud 

olulised muutused; märgib lisaks, et arstiabi keerukamaks muutumine pakub 

akadeemilistele meditsiinikeskustele võimalust tõhustada terviklikku lähenemisviisi 

tervisele, vaadata uuesti üles meditsiinihariduse ja elukestva õppe osutamise viis, 

säilitades samal ajal aga arstide põhipädevuse ehk ekspertteadmised ja kontrolli robotite 

üle; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama koolituse ja spetsialiseerumise 

kõrgeid standardeid meditsiini- ja abipersonali jaoks, kes kasutavad või plaanivad 

kasutada uusi robootikatehnoloogiaid, ning toetab nende kirurgide vaba liikumist, kes 

kavatsevad kasutada selliseid tehnoloogiaid operatsioonide läbiviimiseks; 

17. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama sotsiaalsete ja 

tervishoiuhädaolukordadele suunatud robootika teadusprojektide jaoks ette nähtud 

rahastamisvahendeid; 

18. peab erakordselt oluliseks robotite järelevalvega autonoomsuse põhimõtet, mille 

kohaselt teeb esialgse raviplaani ja lõpliku otsuse ravi osutamise kohta alati kirurg; 
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 Kliiniline hinnang ja kliinilised uuringud 

19. rõhutab, et meditsiinilised küberfüüsilised süsteemid peavad vastama 

meditsiiniseadmetele seatud kõrgetele nõuetele, mis tagatakse tõhusa kontrolli ja 

sertifitseerimismenetlustega, mis võimaldavad nõuetekohaselt koolitatud töötajatel 

hinnata kavandatava tehnoloogia ohutust ja tõhusust, seda isegi projekteerimisetapis; 

20. rõhutab, kui oluline on eristada proteeside ja eksoskelettidega seotud kirurgilisi roboteid 

nendest robotitest, kelle ülesanne on aidata puudega isikuid või ajutiselt 

liikumisvõimetuks jäänud inimesi; toonitab, kui oluline on kontrollida mõlemat tüüpi 

vastavalt võimalikult täpsetele ja üksikasjalikele standarditele; 

21. väljendab heameelt poliitilise kokkuleppe üle, mille kaasseadusandjad saavutasid 2016. 

aasta juunis meditsiiniseadmeid käsitleva määruse kohta (2012/0266(COD)); kutsub 

komisjoni üles tagama enne nimetatud määruse kohaldamise kuupäeva, et uute 

meditsiiniliste robotseadmete testimiseks kasutatavad seadmed on ohutud, eriti siis, kui 

on tegemist inimese kehasse paigaldatavate seadmetega; märgib veel, et peab olema 

täielik läbipaistvus patsientide endi andmete puhul ning ebaõnnestunud ja õnnestunud 

uuringute puhul üldsusele, ning et ebaõnnestunud uuringute ja küberfüüsiliste 

süsteemidega seotud vastutus peab olema patsientidele ja üldsusele selge; 

Eetika 

22. rõhutab, et kuigi tehnoloogia areng kasvab kiiresti, ei suuda liidu sotsiaalsüsteemid 

sama kiiresti reageerida ning tervishoiusüsteemid on veelgi aeglasemad; rõhutab, et 

sellistel arengutel on oluline mõju tsivilisatsioonile, nagu me seda tunneme, ja seega 

peab tehnoloogiline areng käima kindlasti koos uute tehnoloogiate pikaajaliste 

moraalsete ja eetiliste tagajärgede hindamisega enne nende arendamist ja nende 

arendamise ajal; 

23. rõhutab, kui oluline on eetiliste standardite seisukohalt tagada, et robootiliste toodete 

puhul austatakse üksikisikute ja ühiskonna põhiõigusi, mida tuleks kaitsta liidu tasandil, 

tagades kõik vajalikud tehnilised meetmed alates nende väljatöötamise etapist vastavalt 

nn lõimitud eraelukaitse lähenemisviisile; 

24. juhib tähelepanu riskidele, et inimese kehasse integreeritud küberfüüsilistesse 

süsteemidesse on võimalik häkkida või need saab välja lülitada või nende mälud saab 

kustutada, kuna sellega seataks ohtu inimese tervis ning äärmuslikel juhtudel isegi elu, 

ning rõhutab, et sel põhjusel peab selliste süsteemide kaitsmine olema esmatähtis; 

25. tunnistab erivajadustega patsientide, sealhulgas laste, eakate ja puudega inimeste 

haavatavust, ning rõhutab, et igal kasutajal võib tekkida emotsionaalne side 

küberfüüsiliste süsteemide ja robotitega; rõhutab nende võimalikust emotsionaalsest 

seotusest tulenevaid eetilisi kaalutlusi; ergutab komisjoni kaaluma, kuidas tagada, et 

küberfüüsilistel süsteemidel ei ole negatiivset mõju haavatavate isikute autonoomsusele 

ja sõltumatusele; 

26. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama tugitehnoloogiate arengut ka praegu 

kohaldatavatest süsteemidest erinevate vastutussüsteemide kaudu, et lihtsustada nende 

tehnoloogiate arengut ja vastuvõttu neid vajavate inimeste poolt, vastavalt ÜRO 
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puuetega inimeste õiguste konventsiooni (mille osaline liit on) artiklile 4; 

27. toonitab patsiendi ja arsti vahelise ravisuhte säilimise tähtsust, eelkõige meditsiinilise 

diagnoosi edastamisel ja ravil; 

28.  märgib, et küberfüüsiliste süsteemide kasutamine tõstatab inimese täiustamise 

küsimuse, mida määratletakse kui inimeste olemasolevate loomulike oskuste täiustamist 

või uute oskuste andmist, mis võimaldab inimesel puudest jagu saada;  

Keskkonnamõju 

29. võtab teadmiseks võimaliku keskkondliku või ökoloogilise jalajälje vähendamise 

vajaduse, mis võib küberfüüsiliste süsteemide ja robotite kasutamisest tingituna tõsta 

üldist energiatarbimist ning suurendada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete hulka; 

rõhutab vajadust maksimeerida potentsiaali ja muuta protsessid ressursitõhusamaks, 

suurendada energiatõhusust, edendades selleks taastuvate loodusvarade kasutamist 

robootikas, edendada teiseste toorainete kasutamist ja uuesti kasutamist ning vähendada 

jäätmete teket; ergutab seepärast komisjoni kaasama ringmajanduse põhimõtted igasse 

robootikaga seotud liidu poliitikameetmesse; 

30. samuti märgib, et küberfüüsiliste süsteemide kasutamisel on positiivne mõju 

keskkonnale, eriti põllumajanduse ja toiduga varustamise valdkonnas, nimelt 

väiksemate masinate ning väetise, energia ja vee vähendatud kasutamise ning 

täppispõllumajanduse abil; 

31. rõhutab, et küberfüüsilised süsteemid toovad kaasa selliste energia- ja taristusüsteemide 

loomise, millega on võimalik kontrollida elektrivoogude liikumist tootjalt tarbijale, ning 

et selle tulemusel tekivad nn energiat tootvad tarbijad, kes nii toodavad kui ka tarbivad 

energiat, mis oleks keskkonnale väga kasulik; 

– lisada oma resolutsiooni ettepaneku lisasse järgmised soovitused: 

Ohutus 

 Meditsiiniliste robotseadmete ohutus on eeltingimus nende kasutuselevõtuks 

tervishoiusektoris. Hooldus- ja meditsiinirobotite tõhusust ja ohutust tuleks hinnata 

konkreetsetest, väga üksikasjalikest ohutuse kaitsemeetmetest ja 

sertifitseerimismenetlustest lähtuvalt, pöörates erilist tähelepanu nende kasutamisele 

puudega kasutajate poolt või hädaabiolukordades; kutsub komisjoni üles võtma 

meditsiiniliste robotseadmete kohta vastu üksikasjalikud ühtsed kirjeldused; erilist 

tähelepanu tuleks pöörata küberfüüsiliste süsteemide võrgustike turvalisusele, et 

välistada igasugused häkkimise ja tundlike isikuandmete varastamise võimalused. 

 Inimeste kehadesse paigutatud küberfüüsiliste süsteemide ohutus on oluline 

eeltingimus, kuna iga neis esinev häire võib olla eluohtlik, ning sellega seoses on 

oluline anda teavet ja reguleerida selgesõnaliselt vastutusküsimused, sealhulgas kelle 

omandisse kuuluvad kehasse paigutatud küberfüüsilised süsteemid, kellel on nendega 

seotud õigused ja kes võib nende paigutamist muuta, keelates rangelt igasugused katsed 
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inimese peal ilma tema loata. 

Privaatsus 

 Meditsiiniliste küberfüüsiliste süsteemide ja robotite kasutamine nn e-tervisloo 

andmekandjana tõstatab küsimusi seaduste kohta, mis puudutavad patsiendi privaatsust, 

arstide ametisaladuse hoidmist ja andmekaitset rahvatervise valdkonnas. Seoses 

hooldus- ja meditsiinirobotite suureneva keerukuse ja vastastikuse ühendatavusega 

konfidentsiaalse isikliku teabe ja tervisandmete tõenäolisel käsitlemisel tuleks 

kohandada liidu andmekaitse-eeskirju. Nende puhul tuleks järgida nn eraelu kavandatud 

puutumatuse kontseptsiooni, nagu on sätestatud andmekaitset käsitlevas määruses (EL) 

nr 2016/679. Seoses küberfüüsilistes süsteemides hoitavate tervisandmetega, millele 

kolmandatel isikutel on juurdepääs, tuleks täiustada arsti ametisaladust puudutavat 

käitumisjuhendit. 

 Kindlustusandjatele või muudele teenuseosutajatele ei tohiks e-tervise andmete 

kasutamist lubada, kuna sellega tekiks diskrimineerimine hindade määramisel, mistõttu 

oleks see vastuolus põhiõigusega omada võimalikult head tervist. 

Teaduseetika komiteed 

 Teaduseetika komiteed peaksid võtma arvesse eetikaküsimusi, mis tulenevad paljudele 

tervishoiu valdkondadele arendatud meditsiiniliste robotseadmete ja küberfüüsiliste 

süsteemide kasutamisest puudega ja eakate inimeste abistamisel. Piisavalt tähelepanu 

tuleks pöörata sellistele küsimustele nagu võrdne juurdepääs roboteid kaasavale 

ennetavale tervishoiule, eelisseisundi andmine patsiendi ja arsti vahelisele ravisuhtele ja 

eelkõige erivajadustega patsientide (näiteks puudega inimesed), kuid mitte ainult nende 

(näiteks lapsed, üksikud inimesed, jne) vastuvõtlikkus emotsionaalse seotuse 

tekkimisele robotiga. 

 Teadusuuringute eetikakomiteesid ja komisjoni ergutatakse alustama arutelu, et 

koostada teadlaste/arendajate ja meditsiiniliste küberfüüsiliste süsteemide kasutajate 

jaoks tegevusjuhend, mis peaks tuginema ELi põhiõiguste hartas sätestatud 

põhimõtetele (nagu inimväärikus ja inimõigused, võrdsus, õiglus ja õiguspärasus, 

diskrimineerimise ja häbimärgistamise vältimine, autonoomia ja individuaalne vastutus, 

teadev nõusolek, eraelu puutumatus ja sotsiaalne vastutus ning eakate õigused, puudega 

inimeste integreerimine ühiskonda, õigus saada tervishoiuteenuseid ning õigus 

tarbijakaitsele) ning kehtivatele eetikatavadele ja seadustikele. 

 Tasub märkida, et robootika võib tuua kaasa suure ebakindluse seoses 

vastutusküsimustega. 
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asendusliikmed 
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