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 ET 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et robootika ei ole midagi uut; arvestades, et robootikal võib olla ja on roll 

meie ühiskonna paremaks muutmisel; arvestades, et robootika ja tehisintellekt võivad 

aidata aktiivselt kaasa majanduse digiteerimisele paljudes sektorites, näiteks tööstuses, 

tervishoius, ehituses ja transpordis, ning tuua kaasa uuendused, väiksema kokkupuute 

ohtlike töötingimustega ja uued ärimudelid, ning liit peab selle valdkonna 

arengusuundumused digitaalse ühtse turu edendamiseks aktiivselt ära kasutama; 

B. arvestades, et robotid töötavad üha enam inimeste läheduses ning et eelkõige 

robotiteenuste turg on pidevalt laienemas, mis toob ühiskonnale uusi hüvesid, jätmata 

tähelepanuta ohutus- ja vastutusküsimusi; 

C. arvestades, et vaatamata robootika pakutavatele selgetele eelistele, võib selle 

rakendamine tuua kaasa tööturu muutumise ning vajaduse mõtiskleda vastavalt 

hariduse, tööhõive ning sotsiaalpoliitika tuleviku üle; 

D. arvestades, et ajavahemikul 2010 kuni 2014 kasvas robotite müük ja tootmine 

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

elektroonikatööstuses; 

E. arvestades, et digitaaltehnoloogiale üleminek Euroopa töötlevas tööstuses, mis annab 

15 % liidu SKPst, võib anda 2025. aastal lisandväärtust suurusjärgus 1,25 triljonit 

eurot1, ning et autonoomse ja robootikatehnoloogia kasutuselevõtt võib aidata kaasa 

Euroopa tööstustoodangu suurenemisele ning selle tulemusel võib Euroopa saada 

märkimisväärse konkurentsieelise; 

F. arvestades, et masinõpe pakub ühiskonnale tohutut majanduslikku ja innovaatilist kasu, 

parandades oluliselt andmete analüüsimise suutlikkust, kuid tekitab samas ka uusi 

probleeme seoses mittediskrimineerimise, õiglase kohtlemise, teabele juurdepääsu ja 

otsustusprotsesside mõistetavuse tagamisega; 

G. arvestades, et arengud meditsiiniliste rakenduste valdkonnas, nagu robootilised 

proteesid ja implantaadid, panevad neid kandvad inimesed eluliselt sõltuma nende 

hoolduse, paranduse ja täienduste kättesaadavusest; 

H. arvestades, et andmekaitset ja intellektuaalomandi austamist tuleb võtta arvesse kõigi 

uute tehnoloogia- ja tootmismudelite arendamisel; 

I. arvestades, et mitmed kolmandad riigid on heaks kiitnud robootikat käsitlevad suunised 

ja asjakohased õigusaktid ning et mõned liikmesriigid on algatanud sellel teemal 

konkreetseid arutelusid;  

1. rõhutab, et siseturu killustatust vältides võib liidu tasandi lähenemisviis arengut 

                                                 
1 STOA küberfüüsiliste süsteemide eetilised aspektid, teaduslik tuleviku-uuring (mai 2016), lisa 1, lk 

37. 
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hõlbustada, ning toonitab samal ajal, kui tähtis on vastastikuse tunnustamise põhimõte 

robotite ja robotsüsteemide piiriülesel kasutamisel; tuletab meelde, et testimine, 

sertifitseerimine ja turustamisloa taotlemine peaks olema vajalik vaid ühes liikmesriigis; 

2. rõhutab, sellise lähenemisviisiga peaks kaasnema tõhus turujärelevalve ning 

liikmesriikide õiguskaitsevahendid ja volitused, et nad saaksid määrata tagasinõudmisi 

ning karistada rikkumisi; 

3. rõhutab abimeetmete tähtsust selliste robootikasektori väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate ja idufirmade jaoks, kes loovad selles valdkonnas uusi turusegmente või 

kasutavad roboteid; 

4. innustab edasipüüdliku Euroopa strateegia loomist robootikaga seotud teadusuuringute 

ja innovatsiooni kohta, et arendada võimalikult hästi selle potentsiaali Euroopa 

majanduskasvu ja tööhõive jaoks; 

5. tunnistab, et kuigi muu hulgas koostalitlusvõime ja ohutusega seotud küsimusi 

puudutavaid rahvusvahelisi standardeid on juba kehtestatud märkimisväärsel hulgal 

ning neid kohaldatakse kogu tööstusvaldkonnas, on veel vaja robootika ja tehisintellekti 

täiendavat ühtlustatud standardimist ning see peaks olema üks liidu standardimise 

prioriteetidest, et toetada innovatsiooni ja tagada tarbijakaitse kõrge tase; rõhutab, et 

selles tulevikku suunatud valdkonnas on esmatähtis töötada välja ühised, 

usaldusväärsed ja kõrged standardid;  

6. kutsub komisjoni üles jätkama koostöös Euroopa standardiorganisatsioonidega 

proaktiivset suhtlemist rahvusvaheliste standardiorganisatsioonidega ning täiustama 

koostööd rahvusvaheliste partneritega eesmärgiga jätkata kõnealuse valdkonna 

standardite parandamist; kiidab sellega seoses heaks selliste eraldi tehniliste komiteede 

loomise, nagu ISO/TC 299 robootikakomitee, mis tegeleb ainult robootika standardite 

väljatöötamisega; 

7. rõhutab, et enamik standarditest töötatakse välja tööstuse konkreetse vajaduse tõttu ning 

julgustab Euroopa ja rahvusvahelisi standardiorganisatsioone oma standardeid pidevalt 

läbi vaatama, et tagada nende vajaduste täitmine; 

8. on seisukohal, et robotite nii tootmiseks kui ka erakasutuseks väljatöötamise suhtes 

peaksid kehtima tooteohutuse ja tarbijakaitse eeskirjad, mis tagavad vajaduse korral 

minimaalsed ohutusstandardid ning võtavad arvesse inimestega kokkupuutumise või 

nende läheduses töötamisega kaasnevat kõrgendatud õnnetusohtu; on veendunud, et 

eetika ja andmekaitse küsimustega, sealhulgas kolmanda osapoole andmete ja 

isikuandmete, tsiviilvastutuse, hariduse ja koolituse ning küberjulgeolekuga seotud 

küsimustega tuleks tegeleda mis tahes robootikaalases poliitikas;  

9. rõhutab eraelu puutumatuse ja turvalisuse tähtsust robotite väljatöötamisel ning peab 

tarbijakaitse seisukohast oluliseks robotite reageerimise testimist käsitlevaid eeskirjasid; 

10. rõhutab, et robotite kasutamisel peab alati tähelepanu pöörama inimväärikusele, eriti kui 

tegemist on tervishoiuvaldkonnaga; 

11. juhib tähelepanu sellele, et eluliselt oluliste meditsiiniliste rakenduste valdkonnas, nagu 
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robootilised proteesid, tuleb tagada pidev ja jätkusuutlik juurdepääs hooldusele ja 

täiustamisele ning eriti tarkvarauuendustele, mis parandavad talitlushäired ja nõrgad 

kohad;  

12. leiab, et liikmesriikide tööhõive-, haridus- ja sotsiaalpoliitikas tuleks paremini arvesse 

võtta robotiseerimise tagajärgi; palub komisjonil aidata luua ühtse õigusraamistiku ning 

parema koostöö liikmesriikide vahel; kutsub liikmesriike üles kehtestama 

ümberkujundatud koolitusraamistikud, et vältida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

spetsialistide puudust; 

13. tunnistab, et autonoomsetes sõidukites, näiteks autonoomsetes autodes ja mehitamata 

droonides kasutatakse üha rohkem robootikat ja tehisintellekti tehnoloogiat; märgib, et 

mõnes liikmesriigis on juba alustatud konkreetselt seda valdkonda käsitlevate 

õigusaktide jõustamist või kaalumist, mille tulemuseks võib olla hulk erinevaid riiklikke 

õigusakte, mis takistavad autonoomsete sõidukite väljatöötamist; nõuab seetõttu ühtseid 

liidu eeskirju, mis looksid õige tasakaalu kasutajate, ettevõtjate ja teiste seotud poolte 

huvide vahel, vältides samas robootika ja robotsüsteemide ülereguleerimist; 

14. nõuab, et tehtaks ulatuslikumat koostööd õigusloome valdkonnas, et muuta teatavaid 

rahvusvahelisi lepinguid, nagu maanteeliiklust käsitlev 8. novembri 1968. aasta Viini 

konventsioon ja 4. mai 1971. aasta Haagi konventsioon liiklusõnnetuste kohta; 

15. on veendunud, et autonoomsete sõidukite puhul ei pruugi kindlustust käsitlevate 

õigusaktide muutmine olla vajalik, kuna praegused tavad ning suhted operaatorite, 

tootjate ja kindlustajate vahel võivad, nagu ka varasemalt, olla piisavad uute 

tehnoloogiate kasutuselevõtuga toimetulekuks; 

16. toonitab, et robootika kasutamine tervishoius on juba praegu kasvav turg, eriti 

telerobootiliste kirurgiliste protseduuride valdkonnas, kus Euroopal on juhtpositsioon; 

palub komisjonil tagada tingimused selliste tegevuste suurema kasutamise 

võimaldamiseks; 

17. palub komisjonil suurendada tehisintellekti ja masinõppe protsesside sotsiaalsete 

mõjude valdkondadevaheliste uuringute rahastamist. 
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