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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et tehisintellektist saab tehnoloogiline, majanduslik, sotsiaalne ja 
psühholoogiline revolutsioon, millel on ilmne eetiline mõju mitte ainult Euroopas, vaid 
kogu maailmas;

B. arvestades, et robootika kasvav integreerimine inimsüsteemidesse eeldab tugevaid 
poliitilisi suuniseid, kuidas suurendada kasu ja vähendada ohtusid ühiskonnale ning 
tagada tehisintellekti ohutu ja erapooletu arendamine;

C. arvestades, et tehisintellekti valmisolek turulelaskmiseks kujutab endast eetiliselt ja 
moraalselt suurimat revolutsiooni alates aurumootorist ja arvutist ning seda tuleb 
sotsiaalsel tasandil põhjalikult arutada;

D. arvestades, et kõrgtehnoloogiaga seotud tööstuse ja teenuste valdkonnas on 
tehisintellektil põhiroll Euroopa muutmisel „idufirmade maailmajaoks“, kasutades 
uusimaid tehnoloogiaid Euroopas majanduskasvu loomiseks, eelkõige 
tervisetehnoloogia, tervishoiuteenuste ja -programmide, ravimite väljatöötamise, 
robootika ja robotkirurgia, krooniliste haiguste ravi, meditsiinilise kuvamise ja 
tervisekaartide valdkonnas ning kestliku keskkonna ja toidu säästva tootmise 
kindlustamiseks; arvestades, et tehisintellekti valdkonna teadusuuringute ja patentide 
arvestuses jääb Euroopa praegu Põhja-Ameerikast ja Aasiast maha;

E. arvestades, et tehisintellekti tehnoloogia arendamine võib aidata kaasa kroonilise 
haigusega ja puudega inimeste elu parandamisele ning lahendada selliseid sotsiaalseid 
probleeme nagu vananev elanikkond, muutes tervisetehnoloogia tervishoiuteenuste 
osutamisel täpsemaks ja tõhusamaks;

F. arvestades, et meditsiinis on tehisintellektil ja robootikal palju rakendusvõimalusi, 
näiteks tervisekaartide ja -andmete haldamine, korduvate tööde tegemine (testide, 
röntgen- ja kompuutertomograafiauuringute analüüs, andmesisestus), ravi kavandamine, 
digikonsultatsioon (näiteks meditsiiniline konsultatsioon isiku haigusloo ja üldiste 
meditsiiniliste teadmiste põhjal), virtuaalsed õed, ravimite õige kasutamise jälgimine, 
ravimite loomine, täppismeditsiin (kuna geneetikas ja genoomikas otsitakse DNAs 
sisalduvast teabest mutatsioone ja seoseid haigusega), tervisekontroll, 
tervishoiusüsteemi analüüs jne; 

G. arvestades, et kättesaadavus ei tähenda kõigile samu teenuseid ja seadmeid; arvestades, 
et tehisintellekti ja robootika kättesaadavus põhineb kaasaval kavandamisel ja 
kujundamisel; arvestades, et kujundamisel tuleb lähtuda kasutaja vajadustest, soovidest 
ja kogemustest;

H. arvestades, et robotite autonoomsusega, nende ilmse inimliku empaatia puudumisega 
ning nende mõjuga arsti ja patsiendi suhtele on seotud suured eetilised, 
psühholoogilised ja õiguslikud probleemid, mida ei ole ELi tasandil veel nõuetekohaselt 
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käsitletud, eelkõige mis puudutab patsientide isikuandmete kaitset, vastutust ning 
kaasnevaid uusi majandus- ja töösuhteid; arvestades, et täielikust „autonoomiast“ saab 
rääkida ainult inimeste puhul; arvestades, et tehisintellekti jaoks on vaja tugevat õigus-
ja eetikaraamistikku;

I. arvestades, et tehisintellekti kasutuselevõtt tervishoiu valdkonnas peab alati põhinema 
„inimene kasutab masinat“-vastutuse põhimõttel;

J. arvestades, et tehisintellekti riske ei ole piisavalt uuritud;

1. rõhutab, et mis tahes murranguline tehnoloogia areng, eriti tehisintellekti ja robootika 
valdkonnas, peaks teenima inimeste heaolu;

2. rõhutab, et tehisintellektisüsteemid ja robotid on uuenduslikud tehnoloogilised vahendid 
muu hulgas inimeste elu parandamiseks, majanduse arendamiseks ning tervise, 
keskkonna, kliimamuutuste ja toiduohutusega seotud probleemide lahendamiseks, aga 
nende kasutamise eest vastutab alati inimene;

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles koostama kõikehõlmavat ELi tegevuskava, mille 
eesmärk on luua Euroopa „tehisintellekti ökosüsteem“, et kasutada täiel määral ära 
sotsiaal-majanduslikke arenguvõimalusi, käsitledes samal ajal põhjalikult probleeme, 
mis on seotud ohutuse, turvalisuse, kahju vältimise ja riskide maandamise, inimese 
moraalse vastutuse, tehisintellekti ja robotite juhtimise ja reguleerimise, 
keskkonnasäästlikkuse ning tehisintellektiseadmete kõrvaldamisega1; rõhutab, et see 
„ökosüsteem“ peaks olema avatud väga väikeste ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate vajadustele ning see tuleks luua koos kõigi asjaomaste sidusrühmadega, eriti 
patsiendirühmadega, kuid võttes arvesse ka teiste rühmade, näiteks 
hoolekandeorganisatsioonide, kirikute ja filosoofiateaduskondade mureteemasid;

4. erilist tähelepanu tuleks pöörata suurandmete kasutamisele tervishoius, et maksimeerida 
võimalusi, mida need võivad kaasa tuua, näiteks parandada nii üksikute patsientide 
tervist kui ka liikmesriikide riiklike tervishoiusüsteemide tulemuslikkust, alandamata 
seejuures eetikanorme ning ohustamata kodanike eraelu puutumatust ja turvalisust;

5. hoiatab tungivalt kõigi katsete eest anda tehisintellekti kasutavatele masinatele teatav 
„isiksus“ ning vabastada sellega nende tootjad ja neid kasutavad inimesed vastutusest;

6. rõhutab siiski, et olemasolev meditsiiniseadmete heakskiitmise süsteem ei pruugi olla 
tehisintellekti tehnoloogia jaoks piisav; palub komisjonil jälgida tähelepanelikult 
edusamme selle tehnoloogia alal ja teha vajaduse korral ettepanekuid õigusraamistiku 
muutmiseks, et kehtestada raamistik kasutaja (arsti/spetsialisti), tehnoloogilise 
lahenduse tootja ja ravi pakkuva tervishoiuasutuse vastava vastutuse 
kindlaksmääramiseks; juhib tähelepanu sellele, et õiguslik vastutus kahju eest on 
tehisintellekti kasutamisel tervishoiusektoris keskne küsimus; rõhutab vajadust seetõttu 
tagada, et kasutajat ei mõjutataks alati toetama tehnilise vahendi soovitatud diagnostilist 
lahendust või ravi, kuna ta kardab kahjude eest kohtusse kaebamist, kui oma teadliku 

                                               
1 Vt eriti teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma 2018. aasta märtsi avaldust tehisintellekti, 
robootika ja autonoomsete süsteemide kohta.
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kutsealase otsuse põhjal teeks ta kasvõi osaliselt erinevad järeldused; 

7. palub komisjonil ja liikmesriikidel eraldada tehisintellekti ja robootika uurimiseks 
rohkem raha ning julgustada tehisintellekti eksperte ning Euroopas ja väljaspool 
Euroopat asuvaid ettevõtteid looma uuenduslikke töökohti, edendades 
rahvatervisealaseid uuringuid; on siiski seisukohal, et üldine tööhõivestrateegia peab 
käima käsikäes tehisintellekti arenguga professionaalse tervishoiu valdkonnas;

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama talente tehisintellekti ja robootika 
valdkonnas, võttes praktilisi meetmeid (näiteks luues ettevõtlusinkubaatoreid ja toetades 
idufirmasid), et suurendada koolitatud töötajate arvu, pöörates erilist tähelepanu naiste 
esindatusele ja meelitades ligi üliõpilasi teistelt erialadelt; 

9. kutsub nõukogu ja komisjoni üles võtma kõik vajalikud õiguslikud meetmed, et 
keelustada eutanaasia- ja valikumeetodid, milleks kasutatakse üha rohkem inimene-
masin-liideste optimeerimist inimkehas;

10. kutsub komisjoni üles võimaldama juurdepääsu ELi raamprogrammide toetustele ja 
muudele tehisintellekti uurimise rahastamise vormidele;

11. palub komisjonil ja liikmesriikidel koostada ulatuslikud kavad infotehnoloogia, 
matemaatika, füüsika, meditsiini infotehnoloogia, kliinilise psühholoogia, 
biotehnoloogia ja farmaatsia valdkonna peamiste sidusrühmade ja põhiosalejate 
kaasamiseks, et avada kogu Euroopas tehisintellekti biomeditsiinilised ja bioonilised 
uurimiskeskused; palub komisjonil ja liikmesriikidel siiski võtta tõsiselt tehisintellekti 
riske (näiteks nende mõju arsti ja patsiendi suhtele ning meditsiiniteenuste 
ebainimlikuks muutumine) ning toetada tehisintellektiga seotud riskide ja eetiliste 
probleemide uurimist, mis võib aidata kindlaks teha, kas ja millistel tingimustel võib 
pidada konkreetse tehnoloogilise lahenduse kasutamist asjakohaseks ning inimväärikuse 
ja võrdsuse aluspõhimõtetele vastavaks ning millele võiks järelikult anda loa;

12. palub liikmesriikidel ja komisjonil suurendada tervisega seotud tehisintellekti 
tehnoloogia rahastust avalikus ja erasektoris; väljendab seoses sellega heameelt 24 ELi 
liikmesriigi ja Norra allkirjastatud koostöödeklaratsiooni üle, mille eesmärk on 
suurendada tehisintellekti investeerimise mõju Euroopa tasandil; kutsub liikmesriike ja 
komisjoni üles kaaluma, kas meditsiini- ja tervishoiutöötajate koolitusprogramme tuleks 
ajakohastada ja standardida kogu Euroopas, et tagada liikmesriikides teadmiste kõrge 
tase ja võrdsed tingimused, mis puudutab robotkirurgias ja biomeditsiinis kõige 
arenenumate tehniliste vahendite ja tehisintellektil põhineva biomeditsiinilise 
tomograafia tundmist ja kasutamist.



AD\1169490ET.docx 5/6 PE623.609v02-00

ET

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev 20.11.2018

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

48
2
0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo 
Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-
Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc 
Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie 
Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, 
Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas 
Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, 
Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, 
Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga 
Wiśniewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Martin Häusling, 
Esther Herranz García, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, 
Sirpa Pietikäinen, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed (art 200 lg 2)

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda



PE623.609v02-00 6/6 AD\1169490ET.docx

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

48 +

ALDE Catherine Bearder, Gerben Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, 
Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga 
Wiśniewska

EFDD Sylvie Goddyn

NI Zoltán Balczó

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, 
Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Giovanni 
La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Annie 
Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb 
Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo 
Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho 

VERTS/ALE Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana 
Miranda

2 –

EFDD Julia Reid

PPE Julie Girling

0 0

Kasutatud tähised:
+ : poolt
– : vastu
0 : erapooletu


	1169490ET.docx

