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WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Prawnej, jako 

komisji przedmiotowo właściwej: 

– o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że zespoły składające się z robotów i ludzi mogą być o 85 %1 bardziej 

produktywne niż zespoły składające się tylko z ludzi lub tylko z robotów, mając na 

uwadze, że uzupełniając zdolności ludzi, roboty sprawią, że ryzyko błędów wynikających 

z czynnika ludzkiego zmniejszy się, 

B. mając na uwadze, że Unia Europejska zajmuje czołową pozycję w robotyce 

przemysłowej, a jej udział w podaży i użytkowaniu robotów wynosi ponad 25 %2, zaś 

wzrost na tym rynku szacuje się na 8–9 % rocznie, co sprawia, że sektor ten staje się 

priorytetem strategii przemysłowej; 

1. jest przekonany, że robotyka i sztuczna inteligencja odgrywają zasadniczą rolę w 

poprawie konkurencyjności i produktywności gospodarki europejskiej oraz mogą w 

średniej perspektywie czasowej wywrzeć większy wpływ na konkurencyjność sektorów 

innych niż przemysł wytwórczy, takich jak rolnictwo, transport, opieka zdrowotna, 

bezpieczeństwo i usługi użyteczności publicznej; wzywa Komisję, by uprawiała ambitną i 

międzysektorową politykę proinnowacyjną w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji, 

ułatwiając włączanie technologii do łańcuchów wartości, rozwój nowatorskich modeli 

biznesowych oraz skracanie czasu, jaki jest potrzebny od momentu powstania innowacji 

do chwili wprowadzenia jej do produkcji; zwraca się do Komisji, by oceniła potrzebę 

unowocześnienia prawodawstwa lub opracowania wytycznych europejskich 

gwarantujących wspólne podejście do robotyki i sztucznej inteligencji, co ma podstawowe 

znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw w Europie; 

2 zauważa, że państwa trzecie dostrzegły strategiczne znaczenie robotyki i zagrażają 

wiodącej roli Unii na rynku światowym, na przykład poprzez przejmowanie producentów 

europejskich; wzywa Komisję do opracowania strategii przemysłowej, która będzie 

uwzględniać rolę strategicznie istotnych dziedzin takich jak robotyka i która wyjaśni, jak 

można utrzymać w Unii miejsca pracy, wzrost gospodarczy, wiedzę fachową i dużą część 

łańcucha wartości; 

3. podkreśla, że innowacje w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji oraz włączenie 

technologii z zakresu robotyki i sztucznej inteligencji do gospodarki i społeczeństwa 

wymagają infrastruktury cyfrowej, która zapewnia powszechny dostęp; wzywa Komisję 

do stworzenia ram, które pozwolą spełnić wymogi dostępu dla przyszłości cyfrowej Unii, 

a jednocześnie zagwarantują, że dostęp do sieci szerokopasmowych i sieci 5G będzie w 

pełni zgodny z zasadą neutralności; 

4. jest głęboko przekonany, że interoperacyjność systemów, narzędzi oraz usług w chmurze 

                                                 
1 Według badań przeprowadzonych przez MIT po wspólnych doświadczeniach z producentami samochodów 

BMW i Mercedes-Benz. 
2 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/robotics. 
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obliczeniowej oparta na wbudowanym bezpieczeństwie i ochronie prywatności ma 

ogromne znaczenie dla przepływu danych w czasie rzeczywistym, co zapewni robotom i 

sztucznej inteligencji większą elastyczność i autonomię; zwraca się do Komisji, aby 

promowała otwarte środowisko, począwszy od otwartych standardów i nowatorskich 

modeli udzielania zezwoleń, a skończywszy na otwartych platformach i przejrzystości, 

aby uniknąć zamykania się w systemach własności, które ograniczają interoperacyjność; 

podkreśla ponadto, że należy zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa, ochrony i 

prywatności danych stosowanych w komunikacji między ludźmi a robotami i sztuczną 

inteligencją; dlatego wzywa Komisję i państwa członkowskie, by włączyły zasady 

wbudowanego bezpieczeństwa i ochrony prywatności do polityki odnoszącej się do 

robotyki i sztucznej inteligencji oraz do unijnej strategii w dziedzinie bezpieczeństwa 

cybernetycznego, a także by uwzględniły kwestie robotyki i sztucznej inteligencji w 

dyskusjach grupy wysokiego szczebla ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, która ma 

powstać w Komisji; 

5. podkreśla, że dostęp do danych ma kluczowe znaczenie dla innowacji w dziedzinie 

algorytmów uczenia się maszyn; wzywa Komisję, by wprowadziła ambitne ramy i 

ambitną strategię w dziedzinie otwartego i swobodnego przepływu danych, w 

szczególności w obrębie inicjatywy dotyczącej swobodnego przepływu danych, zgodnie z 

prawodawstwem w zakresie ochrony danych oraz zreformowanymi przepisami w 

dziedzinie ochrony własności intelektualnej; podkreśla, że inicjatywa w zakresie 

swobodnego przepływu danych powinna wyjaśniać takie kwestie, jak własność danych, 

ich przydatność i dostęp do nich, jako że są one ważne dla dalszego rozwoju i 

wykorzystywania technologii w dziedzinie robotyki; 

6. wzywa Komisję, by w przeglądzie śródokresowym wieloletnich ram finansowych 

udzieliła większego wsparcia programowi SPARC finansowanemu z programu „Horyzont 

2020”, by przygotowywała prognozy oraz by w ramach celu strategicznego wspierała 

otwarte innowacje, a także by propagowała środowisko współpracy pomiędzy 

instytucjami krajowymi i europejskimi, środowiskami badawczymi, organami 

normalizacyjnymi przyciągającymi talenty, ale także sektorem prywatnym, pomiędzy 

przedsiębiorstwami globalnymi, MŚP i firmami rozpoczynającymi działalność, które mają 

kluczowe znaczenie dla innowacji oraz otwierania nowych, globalnych rynków w 

dziedzinie technologii związanej z robotyką; podkreśla rolę, jaką w tym procesie mogą 

odegrać partnerstwa publiczno-prywatne; 

7. zwraca uwagę, że rozwój technologii związanej z robotyką powinien w głównej mierze 

opierać się na uzupełnianiu, a nie zastępowaniu zdolności ludzkich; podkreśla, że rozwój 

robotyki i sztucznej inteligencji spowoduje automatyzację dużej liczby zawodów, 

ograniczy narażenie ludzi na szkodliwe i niebezpieczne warunki oraz zaowocuje 

transformacją warunków życia i pracy, w związku z czym wymaga oceny w perspektywie 

długoterminowej, a także środków uwzględniających aspekty społeczne, środowiskowe, 

etyczne, oświatowe oraz aspekty związane z odpowiedzialnością; uważa w szczególności, 

że zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe, w tym kodowanie, należy uwzględnić we 

wszystkich rodzajach nauczania i szkolenia, począwszy od wczesnych lat szkolnych, a 

skończywszy na uczeniu się przez całe życie; 

8. jest przekonany, że roboty medyczne będą coraz częściej stosowane do świadczenia 

wysoce precyzyjnych zabiegów chirurgicznych oraz wykonywania powtarzalnych 
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procedur; jest zdania, że niosą one ze sobą potencjał poprawy wyników rehabilitacji oraz 

są źródłem wysoce skutecznego wsparcia logistycznego w szpitalach; 

 – o uwzględnienie w załączniku do projektu rezolucji następujących zaleceń: 

9. uważa, że wszelkie inicjatywy prawodawcze dotyczące robotyki i sztucznej inteligencji 

podejmowane w przyszłości po konsultacjach z szerokim zakresem zainteresowanych 

podmiotów oraz oparte na trwałym dialogu powinny gwarantować pewność prawa, nie 

hamując jednocześnie innowacji w tej szybko ewoluującej dziedzinie; 

10. sądzi, że Komisja powinna wspólnie z użytkownikami końcowymi, inżynierami robotyki, 

środowiskami akademickimi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami opracować 

kodeks postępowania etycznego, który stanowiłby wytyczne dla działalności w zakresie 

rozwijania robotyki i sztucznej inteligencji; 

11. uważa, że zalecenia dotyczące licencji nie mogą ograniczać swobody zawierania umów i 

powinny umożliwiać wprowadzanie nowatorskich systemów udzielania licencji; 

przestrzega przed wprowadzaniem nowych praw własności intelektualnej w dziedzinie 

robotyki i sztucznej inteligencji, które mogłyby hamować innowacje i wymianę wiedzy 

specjalistycznej. 
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