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POBUDE 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 

odbor, naj v predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker postaja zaradi napredka življenjskih pogojev in sodobne medicine pričakovana 

življenjska doba vse daljša, kar vodi v staranje družbe, ki pomeni za evropske družbe 

enega od največjih političnih, družbenih in gospodarskih izzivov 21. stoletja; ker bo do 

2025 več kot 20 % Evropejcev starih 65 let ali več, zlasti pa se bo hitro povečalo število 

starejših od 80 let, kar bo bistveno spremenilo medgeneracijsko ravnovesje v naših 

družbah, in ker je v interesu družbe, da ostanejo starejši ljudje čim dlje zdravi in aktivni; 

B. ker je proizvodnja in prodaja robotov v letih 2010–2014 močno narasla, samo v letu 

2014 skoraj za 30 %, zlasti na področju zdravstva in oskrbe; 

C. ker se zaradi staranja družbe povečuje prevalenca in pojavnost invalidnosti, kroničnih 

obolenj, tveganja za kap, možganskih poškodb in okrnjenih sposobnosti; 

D. ker se bodo družbe in zdravstveni sistemi morali prilagoditi procesu staranja in 

zahtevam na področju zdravstvenega varstva starejših, da bodo lahko omogočali 

ustrezno nego in oskrbo ter ostali finančno vzdržni; 

E. ker so kibernetsko-fizični sistemi tehnična omrežja računalnikov, robotov in umetne 

inteligence, ki komunicirajo s fizičnim svetom in se lahko na številne načine uporabljajo 

v sektorju zdravstvene oskrbe; 

F. ker je treba zaradi značilnosti kibernetsko-fizičnih sistemov uvesti posebne in bolj 

natančne standarde, ki bodo enaki za vso Unijo; 

G. ker bodo takšni sistemi temelj in osnova nastajajočih in prihodnjih pametnih storitev ter 

bodo prinesli napredek na področja osebnega zdravstvenega varstva, odzivanja v 

urgentnih primerih in telemedicine; 

H. ker ne sme uporaba tehnološko naprednih instrumentov ali robotskih instrumentov za 

postavljanje diagnoze ali zdravljenje v nobenem primeru povečati odgovornosti 

zdravnikov ali zdravstvenega osebja, ki jih morajo uporabljati, je treba povečati 

odgovornost zadevnih zdravstvenih ustanov ali proizvajalcev; 

I. ker je gospodarski in družbeni potencial kibernetsko-fizičnih sistemov veliko večji, kot 

si je bilo doslej mogoče predstavljati, po svetu pa se v razvoj te tehnologije veliko 

vlaga; 

J. ker uporaba tehnologije ne sme omejevati odnosa med zdravnikom in bolnikom ali mu 

škodovati, ampak zdravniku nuditi pomoč pri določanju diagnoze in/ali zdravljenju; 

K. ker so s kibernetsko-fizičnimi sistemi povezana visoka pričakovanja in imajo velik 

potencial, vplivov na novo uvedenih tehnologij pa ne bo nikoli mogoče v celoti 

napovedati, bodo te tehnologije uspešno integrirane le, če se lahko družba prilagodi 

novemu načinu interakcije s tehnologijo; 

1. ugotavlja, da bo sprejetje novih tehnologij na področju zdravstvenega varstva, če bo 
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poudarek na odnosu med zdravnikom in bolnikom in na svobodni volji, najverjetneje 

prineslo velike koristi za nego in oskrbo bolnikov ter učinkovitost in usmerjenost 

zdravljenja, ter bo zmanjšalo tveganje za človeške napake, s tem pa izboljšalo kakovost 

življenja in prispevalo k daljši pričakovani življenjski dobi; 

2. meni, da lahko robotika koristi družbi, obenem pa lahko temeljito spremeni način 

interakcije med ljudmi in zato pomembno vpliva na obstoječe družbene strukture; zato 

poudarja, da je potrebna obsežna in obveščena javna razprava o tej novi tehnološki 

revoluciji; 

3. meni, da mora Unija razviti zakonodajni okvir na podlagi etičnih načel, ki naj odražajo 

zapletenost področja robotike in številne posledice, ki jih lahko ima na družbenem, 

zdravstvenem in bioetičnem področju; 

4. poudarja, da inovacije, ki omogočajo boljše diagnosticiranje in pregled nad možnostmi 

zdravljenja, nege in oskrbe ter rehabilitacije, omogočajo pravilnejše zdravniške 

odločitve in hitrejše okrevanje, tako da bi utegnile ublažiti posledice pomanjkanja 

zdravstvenih delavcev v procesu nege in oskrbe ter rehabilitacije; 

5. poudarja, da bi lahko povečano povpraševanje po enotah s kibernetsko-fizičnimi sistemi 

ustvarilo večje število visokokvalificiranih delovnih mest v Uniji; 

6. meni, da so roboti koristni kot pomoč pri delu zdravnikov ali drugega zdravstvenega 

osebja, da se izboljšajo pridobljene izkušnje pri postavljanju diagnoz in zdravljenju, 

vendar ne smemo pozabiti, da se medicinska praksa in oskrba bolnika ne smeta 

razčlovečiti; 

Roboti za nego in oskrbo 

7. ugotavlja, da bi lahko kibernetsko-fizični sistemi spremenili življenje invalidnih oseb na 

bolje, saj se lahko pametne tehnologije uporabljajo za spremljanje, preprečevanje, 

pomoč in družbo; 

8. ugotavlja, da bodo kibernetsko-fizični sistemi verjetno pomembno vplivali na sektor 

zdravstvenega varstva, saj bi lahko zmanjšali skupne stroške zdravstvenega varstva, 

tako da bi zdravstvenim delavcem omogočili preusmeritev pozornosti od zdravljenja k 

preventivi; 

9. poudarja, da so sčasoma postale raziskave in razvoj na področju robotov za nego in 

oskrbo starejših pogostejše in cenejše, izdelki pa vse bolj funkcionalni in širše sprejeti 

med potrošniki; ugotavlja, da imajo take tehnologije, ki zagotavljajo preprečevanje, 

pomoč, spremljanje, spodbujanje in družbo starejšim ljudem in ljudem, ki trpijo za 

demenco, kognitivnimi motnjami ali izgubo spomina, široko področje uporabe; 

10. poudarja, da bodo človeški negovalci še vedno potrebni ter bodo še naprej pomemben in 

ne popolnoma nadomestljiv vir družbene interakcije, kljub potencialu kibernetsko-

fizičnih sistemov, da izboljšajo mobilnost in družabnost invalidov in starejših; 

ugotavlja, da lahko kibernetsko-fizične tehnologije ali roboti zgolj precej izboljšajo 

človeško nego in oskrbo ter da lahko naredijo proces rehabilitacije bolj ciljno usmerjen, 

da bodo lahko zdravstveno osebje in negovalci več kakovostnega časa namenili 
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diagnostiki in izboljšanim možnostim zdravljenja; 

Medicinski roboti 

11. ugotavlja, da se v zdravstvenem varstvu že zdaj uporabljajo zgodnje oblike robotov in 

pametnih kibernetsko-fizičnih naprav, kot so pripomočki za e-zdravje in kirurški roboti 

in da se bo v bližnji bodočnosti ta tehnologija še naprej razvijala, saj bi lahko tudi 

zmanjšala stroške zdravstvenega varstva, tako da bi zdravstvenim delavcem omogočili 

preusmeritev pozornosti od zdravljenja k preventivi in tako da bi bilo več sredstev na 

voljo za boljše prilagajanje raznolikim potrebam bolnikov, stalno usposabljanje 

zdravstvenih delavcev in raziskave; 

12. poudarja, da bi lahko pogostejša uporaba kibernetsko-fizičnih sistemov privedla do bolj 

zdrave družbe, saj bi postali postopki manj invazivni, okrevanje hitrejše, zmanjšale pa 

bi se tudi bolniške odsotnosti; 

13. ugotavlja, da se medicinski robotski pripomočki še naprej razvijajo in se bodo najbrž 

vse pogosteje uporabljali v kirurških postopkih, s čimer bodo premaknili meje 

medicine; 

14. priznava, da so bili kirurški roboti načrtovani za razširitev zmogljivosti človeških 

kirurgov prek meja konvencionalne laparoskopije in da razvoj kirurških robotov izhaja 

iz želje, da bi premostili takšne omejitve in razširili koristi minimalno invazivnih 

kirurških posegov, drobnih gibov in natančnosti; 

15. poudarja, da kibernetsko-fizični sistemi omogočajo telekirurgijo, ki ima številne 

prednosti, kot so večja natančnost ročnih gibov, odprava tresenja zaradi ročnih gibov, 

povečana slika, ki jo lahko nemudoma razčlenijo in ocenijo, večja spretnost in kirurgija 

na daljavo, hkrati pa mora biti temeljna zahteva, da zdravniki usvojijo znanje in 

pridobijo akreditacijo za izvajanje medicinskih posegov s posameznimi kibernetsko-

fizičnimi sistemi; 

16. ugotavlja, da je prišlo v zadnjih letih do pomembnih sprememb na področju 

zdravstvenega izobraževanja in usposabljanja; nadalje ugotavlja, da zdravstveno varstvo 

postaja vse bolj zapleteno, ozračje v akademskih zdravstvenih središčih pa je tako, da 

omogoča krepitev celostnega pristopa k zdravju in ponoven razmislek o načinu 

izobraževanja in vseživljenjskega učenja v zdravstvu ter ohranitvi temeljne pristojnosti 

zdravnikov, da zadržijo svoje strokovno znanje, izkušnje in avtoriteto nad roboti; poziva 

Komisijo in države članice, naj spodbujajo visoke standarde za usposabljanje in 

specializacijo zdravstvenega in pomožnega osebja, ki uporabljajo ali nameravajo 

uporabljati novo robotsko tehnologijo, ter spodbujajo prosto gibanje kirurgov, ki 

nameravajo pri operacijah uporabljati to tehnologijo; 

17. poziva Komisijo in države članice, naj povečajo obseg finančnih instrumentov za 

raziskovalne projekte na področju robotike za potrebe socialne in zdravstvene pomoči; 

18. meni, da je temeljnega pomena spoštovati načelo nadzorovane samostojnosti robotov, 

na podlagi katerega so začetno programiranje zdravljenja in končne odločitve o 

njegovem poteku vedno v rokah kirurga/človeka; 
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Klinična ocena in klinične raziskave 

19. poudarja, da bi morali medicinski kibernetsko-fizični sistemi izpolnjevati visoke 

standarde, ki se uporabljajo za medicinsko opremo, in sicer z učinkovitimi postopki 

preverjanja in certifikacije, ki ustrezno usposobljenemu osebju omogočajo oceno 

varnosti in učinkovitosti predlagane tehnologije, tudi v fazi načrtovanja; 

20. poudarja pomen ločevanja med kirurškimi roboti in protezami ter eksoskeleti od 

robotov spremljevalcev, ki se uporabljajo kot pomoč invalidom ali začasnim invalidom; 

poudarja, da je treba obe vrsti robotov pregledovati na podlagi čim natančnejših in 

podrobnejših standardov; 

21. pozdravlja politično soglasje o uredbi o medicinskih pripomočkih (2012/0266(COD)), 

ki sta ga sozakonodajalca dosegla junija 2016; poziva Komisijo, naj še pred datumom 

začetka uporabe omenjene uredbe zagotovi, da so postopki preskušanja novih 

medicinskih robotskih pripomočkov varni, še posebej kadar se pripomočki vsadijo v 

človeško telo; nadalje ugotavlja, da mora biti bolnikom zagotovljena popolna 

preglednost v zvezi z njihovimi podatki, javnosti pa popolna preglednost v zvezi z 

neuspešnimi in uspešnimi preskušanji, ter da mora biti bolnikom in javnosti povsem 

jasna odgovornost za neuspešna preskušanja in kibernetsko-fizične sisteme; 

Etika 

22. poudarja, da se socialni sistemi v Uniji ne morejo dovolj hitro odzivati na skokovit 

razvoj tehnologije, sistemi zdravstvenega varstva pa so še manj odzivni; poudarja, da ta 

razvoj znatno vpliva na civilizacijo, kot jo poznamo danes, in je zato nujno, da hkrati s 

tehnološkim napredkom poteka tudi ocenjevanje dolgoročnih moralnih in etičnih 

posledic novih tehnologij pred in med njihovim razvojem; 

23. poudarja, da je glede etičnih standardov pomembno, da se na ravni Unije zagotovi, da 

robotski proizvodi spoštujejo temeljne pravice posameznika in socialne pravice, s 

pomočjo morebitnih tehničnih rešitev, ki zagotavljajo njihovo spoštovanje že v fazi 

načrtovanja na podlagi tako imenovanega pristopa vgrajene zasebnosti; 

24. opozarja na tveganja, povezana z možnostjo vdora v kibernetsko-fizične sisteme, 

povezane s človeškim telesom, njihovega izklopa ali izbrisa njihovega spomina, kar bi 

lahko ogrozilo človeško zdravje, v skrajnih primerih pa celo življenje, in zato poudarja, 

da mora biti zaščita teh sistemov prednostna naloga; 

25. priznava, da so bolniki s posebnimi potrebami, vključno z otroki, starejšimi ljudmi in 

invalidi, ranljivi, in poudarja, da bi lahko vsi uporabniki razvili čustvene vezi s 

kibernetsko-fizičnimi sistemi in roboti; poudarja etične pomisleke, ki jih prinaša njihova 

morebitna navezanost; spodbuja Komisijo, naj začne razmišljati, kako zagotoviti, da 

kibernetsko-fizični sistemi ne bodo negativno vplivali na avtonomijo in samostojnost 

ranljivih oseb; 

26. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo razvoj podporne tehnologije s 

pomočjo shem odgovornosti, drugačnih od tistih v uporabi, za spodbujanje razvoja in 

sprejemanja tovrstne tehnologije s strani ljudi, ki jo potrebujejo, v skladu s členom 4 

konvencije OZN o pravicah invalidov, ki jo je podpisala tudi Unija; 
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27. poudarja pomembnost ohranjanja odnosa nege in oskrbe med bolnikom in zdravnikom, 

zlasti pri sporočanju zdravstvene diagnoze in načina zdravljenja; 

28.  ugotavlja, da se z uporabo kibernetsko-fizičnih sistemov odpira vprašanje izboljšanja 

človeka, ki je opredeljeno kot izboljšanje obstoječih naravnih človekovih sposobnosti 

ali podelitev novih sposobnosti, ki posamezniku omogočajo, da preseže invalidnost;  

Vpliv na okolje 

29. priznava, da je treba zmanjšati morebitni okoljski ali ekološki odtis robotike, ker naj bi 

po pričakovanjih uporaba kibernetsko-fizičnih sistemov in robotov povečala skupno 

porabo energije ter količino električnih in elektronskih odpadkov; poudarja, da je treba 

okrepiti potencial procesov za učinkovitejšo uporabo virov, povečati energetsko 

učinkovitost s spodbujanjem uporabe obnovljivih virov energije na področju robotike, 

spodbujati uporabo in ponovno uporabo sekundarnih surovin in zmanjšati količino 

odpadkov; zato poziva Komisijo, naj v vse politike Unije na področju robotike vključi 

načela krožnega gospodarstva; 

30. ugotavlja, da bo imela uporaba kibernetsko-fizičnih sistemov pozitiven učinek na 

okolje, zlasti na področju kmetijstva in preskrbe s hrano, predvsem zaradi zmanjšanja 

velikosti strojev in manjše porabe gnojil, energije in vode, pa tudi zaradi preciznega 

kmetovanja; 

31. poudarja, da bodo kibernetsko-fizični sistemi privedli do oblikovanja energetskih in 

infrastrukturnih sistemov, s katerimi bo mogoče nadzorovati pretok električne energije 

od proizvajalca do odjemalca, obenem pa bodo privedli do oblikovanja proizvajalcev-

odjemalcev, ki proizvajajo in porabljajo energijo; to bo omogočilo velike okoljske 

koristi; 

– naj v prilogo predloga resolucije vključi naslednja priporočila: 

Varnost 

 Prvi pogoj za vključevanje robotskih medicinskih pripomočkov v zdravstveni sektor je 

njihova varnost. Učinkovitost in varnost nege in oskrbe ter medicinske robote je treba 

presojati na podlagi posebnih, zelo natančnih varnostnih zaščitnih ukrepov in 

standardnih certifikacijskih postopkov, pri tem pa je treba nameniti posebno pozornost 

vprašanju, kako jih uporabljajo prizadete osebe in kako se uporabljajo v urgentnih 

razmerah; poziva Komisijo, naj sprejme natančne skupne specifikacije za robotske 

medicinske pripomočke; posebno pozornost je treba nameniti varnosti kibernetsko-

fizičnih mrež, da se onemogoči vdor vanje in kraja občutljivih osebnih podatkov; 

 Varnost kibernetsko-fizičnih sistemov, vsajenih v človeško telo, je temeljna zahteva, ker 

je lahko vsaka napaka v njihovem delovanju usodna, pri tem pa je pomembno še 

zagotavljanje informacij in nedvoumna ureditev vprašanj odgovornosti, tudi tega, 

čigava lastnina so ti vsajeni kibernetsko-fizični sistemi, kdo ima nad njimi pravice in 

kdo lahko spreminja njihovo vsaditev, pri čemer je treba strogo prepovedati vse poskuse 

na ljudeh brez njihove privolitve. 
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Zasebnost 

 Medicinski kibernetsko-fizični sistemi in uporaba robotov za vodenje elektronskih 

zdravstvenih zapisov bolnikov prinašajo vprašanja v zvezi z zakonodajo o varovanju 

zasebnosti bolnikov, dolžnosti poklicne molčečnosti zdravnikov in varstvu osebnih 

podatkov na področju javnega zdravja. Predpise Unije o varstvu osebnih podatkov bi 

bilo treba prilagoditi, da bodo upoštevali vse večjo zapletenost in medsebojno 

povezanost nege in oskrbe ter medicinskih robotov, ki lahko ravnajo z zelo občutljivimi 

osebnimi in zdravstvenimi podatki. Predpisi bi morali biti v skladu z načelom vgrajene 

zasebnosti, kot je določeno v Uredbi (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri 

obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Izboljšati bi bilo treba 

kodeks poklicne molčečnosti zdravnikov glede zdravstvenih podatkov, shranjenih v 

kibernetsko-fizičnih sistemih, ki so lahko dostopni tretjim osebam; 

 zavarovalnicam ali drugim ponudnikom storitev bi morali prepovedati uporabo 

podatkov e-zdravja za uvedbo diskriminatornih razlik pri določanju cen, saj bi bilo to v 

nasprotju s temeljno pravico dostopa do najvišjega dosegljivega standarda zdravstva. 

Odbori za raziskovalno etiko 

 Odbori za raziskovalno etiko bi morali upoštevati etična vprašanja, ki jih razvoj 

medicinskih robotskih pripomočkov in kibernetsko-fizičnih sistemov odpira na številnih 

področjih zdravstvenega varstva ter pomoči invalidom in starejšim. Potrebna je ustrezna 

obravnava vprašanj, kot so enakost dostopa do robotskega preventivnega zdravstvenega 

varstva, privilegiranost odnosa med bolnikom in zdravnikom ter dovzetnost predvsem 

bolnikov s posebnimi potrebami (na primer invalidov), pa tudi drugih (kot so otroci, 

osamljeni ljudje idr.) za razvitje čustvene navezanosti na robote. 

 Odbore za raziskovalno etiko in Komisijo spodbujamo, naj začnejo razmišljati o 

oblikovanju kodeksa ravnanja za raziskovalce/razvijalce in uporabnike medicinskih 

kibernetsko-fizičnih sistemov, ki bi moral temeljiti na načelih iz Listine Evropske unije 

o temeljnih pravicah (na primer človekovo dostojanstvo in človekove pravice, enakost, 

sodno varstvo in pravičnost, koristi in škodljivi učinki, nediskriminacija in 

nestigmatizacija, samostojnost in osebna odgovornost, informirana privolitev, zasebnost 

in družbena odgovornost, pa tudi pravice starejših, vključevanje invalidnih oseb, pravica 

do zdravstvenega varstva in pravica do varstva potrošnikov) ter na obstoječih etičnih 

praksah in veljavnih kodeksih. 

 Treba je priznati, da je z uvedbo robotike povezana visoka raven negotovosti v zvezi z 

vprašanji pristojnosti in odgovornosti. 
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Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi 

Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter 

Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo 

Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, 

Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, 

Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga 

Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark 

Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, 

Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, 

Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai 

Ţurcanu 

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 

Nicola Danti, Anna Hedh 

 


