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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et areng tehisintellekti valdkonnas toimub kiires tempos ning arvestades, et 
tehisintellekt on olnud juba aastaid meie igapäevaelu osaks; arvestades, et tehisintellekt ja 
robootika edendavad innovatsiooni, mis toob kaasa uued ärimudelid ning mängib 
võtmerolli meie ühiskonna ümberkujundamisel ja majanduse digitaliseerimisel paljudes 
sektorites, nagu tööstus, tervishoid, ehitus ja transport;

B. arvestades, et Hiina ja Ameerika Ühendriigid on tehisintellekti tehnoloogiate 
juhtriikideks ning EL on praegu selles oluliselt maha jäänud; arvestades, et ELil on 
võimatu järele jõuda, kui puudub kooskõlastatud lähenemisviis Euroopa tasandil; 
arvestades, et ühine lähenemisviis tehisintellektile võimaldaks ELil oma väärtusi kogu 
maailmas paremini edendada ning etendada suuremat ja tõhusamat rolli ülemaailmsel 
tasandil;

C. arvestades, et ligi neljandik maailma tööstusrobotitest ja pool kõigist teenindusrobotitest 
toodetakse Euroopa ettevõtetes ning seetõttu on ELil juba praegu olulised vahendid, 
millele peaks tuginema Euroopa tööstuspoliitika;

D. arvestades, et ühine lähenemisviis hõlbustab tehisintellekti tehnoloogiate arendamist 
ühiskonna hüvanguks, tegeledes samal ajal ka nende tehnoloogiate ees seisvate 
probleemidega, et edendada innovatsiooni, edendada tehisintellektivalmidusega toodete 
ja teenuste kvaliteeti, parandada tarbijate kogemusi ja usaldust tehisintellekti 
tehnoloogiate ja robootika vastu ning vältida siseturu killustumist; 

E. arvestades, et tehisintellekti ja robootika areng peab hõlmama kogu ühiskonda; arvestades 
siiski, et 2017. aastal jäid maapiirkonnad tehisintellekti eelistest suures osas kõrvale, sest 
8 % kodudest ei ole kaetud ühegi püsivõrguga ja 53 % ei ole kaetud ühegi järgmise 
põlvkonna juurdepääsutehnoloogiaga (VDSL, Cable Docsis 3.0 või FTTP);

F. arvestades, et tehisintellektivalmidusega teenuste ja toodete arendamine nõuab 
ühenduvust, andmete vaba liikumist ja andmete juurdepääsetavust ELis; arvestades, et 
täiustatud andmekaevemeetodite kasutamine teenuste ja toodete puhul võib aidata 
suurendada otsuste tegemise kvaliteeti ja seega ka tarbijate valikuvõimalusi ning 
parandada ettevõtete tulemuslikkust;

G. arvestades, et küberturvalisus on hädavajalik, et tagada, et andmed ei ole kuritahtlikult 
moonutatud või väärkasutatud selleks, et tehisintellekt toimiks kodanikele või ettevõtetele 
kahjulikul viisil, mis kahjustaks tööstust ja tarbijate usaldust tehisintellekti vastu; 
arvestades, et tehisintellekti areng suurendab meetmete ja otsuste puhul tuginemist 
nendele süsteemidele, mis omakorda nõuab ELis kõrgeid kübervastupidavusvõime 
standardeid, et kaitsta küberturvalisuse rikkumiste ja tõrgete eest;

H. arvestades, et tehnoloogia areng nutitoodete ja -teenuste alal võib tuua kasu 
teadmistepõhisele majandusele, mis põhineb kättesaadava teabe kogusel, kvaliteedil ja 
juurdepääsetavusel, ning võib seega aidata paremini kohanduda tarbija vajadustele;
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I. arvestades, et tarbijad peaksid saama usaldada tehnoloogiat, millega nad suhtlevad, ja 
arvestades, et seetõttu on vaja reageerida eetilistele muredele seoses tehisintellekti ja 
robootika arenguga; arvestades, et EL peaks oma reageeringus nendele muredele 
tuginema Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud 
väärtustele; arvestades, et komisjoni loodud kõrgetasemeline tehisintellekti eksperdirühm 
koostab 2018. aasta lõpuks tehisintellekti eetikasuuniste kavandi;

1. rõhutab, et esimene ja kõige olulisem tingimus selleks, et EL tehisintellekti alal teistele 
järele jõuaks, on see, et ta tegutseks ühises raamistikus;

2. rõhutab, et koordineerimata teadus- ja arendustegevuse meetmed ning lahknevad otsused 
reguleerimise ja rahvusvahelisel tasandil võetavate meetmete osas viivad ELi sellest 
eesmärgist üha kaugemale;

3. märgib, et mitmel liikmesriigil on juba olemas oma riiklik tehisintellekti strateegia ning 
väljendab heameelt selle üle, et kõik liikmesriigid allkirjastasid 2018. aasta aprillis 
tehisintellekti alase koostöödeklaratsiooni, samuti komisjoni ja liikmesriikide vahelise 
tulevase tehisintellekti käsitleva kooskõlastatud kava üle, kuid kutsub kõiki asjaomaseid 
osapooli üles püüdlema võimalikult kõrgetasemelise koostöö poole;

Tehisintellekti ja robootika poolt toetatud ühiskond 

4. tuletab meelde asjaolu, et Euroopal on maailma juhtiv tehisintellekti teaduskogukond, 
mis moodustab 32 % maailma tehisintellekti teadusasutustest;

5. rõhutab asjaolu, et ELi teadlased teenivad jätkuvalt märkimisväärselt vähem kui USA ja 
Hiina teadlased ning et see on nende Euroopast lahkumise peamiseks põhjuseks; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles keskenduma parimate talentide ligimeelitamisele Euroopa 
ettevõtetesse ning kutsub liikmesriike üles looma atraktiivseid tingimusi;

6. rõhutab sihipäraste meetmete tähtsust tagamaks, et väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad ja idufirmad saaksid tehisintellekti tehnoloogia omaks võtta ja sellest kasu 
saada; on veendunud, et tehisintellekti tehnoloogilist arengut käsitlevate uute ELi 
õigusaktide mõju hindamine peaks olema kohustuslik ja et selliseid mõjuhinnanguid 
tuleks kaaluda ka riiklikul tasandil;

7. kutsub komisjoni tehisintellekti arendamiseks soodsa regulatiivse keskkonna 
edendamiseks ja kooskõlas parema õigusloome põhimõttega üles kehtivaid õigusakte 
korrapäraselt ümber hindama, et tagada nende sobivus tehisintellektile, järgides samal 
ajal ELi põhiväärtusi, ning püüdma neid muuta või esitama uusi ettepanekuid, kui selgub, 
et see nii ei ole;

8. soovitab jätkata tööd ühenduvuse parandamiseks unarusse jäetud piirkondades, nagu 
maapiirkonnad, ja tähelepanuta jäetud sektorites, et saavutada tõeliselt kaasav üleminek 
digitehnoloogiale;

9. rõhutab asjaolu, et tehisintellekti tehnoloogiate laiem kasutuselevõtt võib asendada 
teatavad elukutsed, eriti need, mis kõige tõenäolisemalt automatiseeritakse, ning luua 
uusi elukutseid; tuletab meelde, et märkimisväärsel osal ELi elanikkonnast – 37 % 
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tööjõust – puuduvad põhilised digioskused; rõhutab, et komisjon prognoosib IKT-
ekspertide märkimisväärset nappust, prognoosides 2020. aastaks 750 000 vaba töökohta;

10. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ajakohastaksid oma kutsealast koolitust ja 
haridussüsteeme, et võtta arvesse teaduse edusamme ja arenguid tehisintellekti 
valdkonnas kooskõlas proportsionaalsuse kontrolli direktiiviga ja kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise direktiiviga ning muuta ELi kutsealateenused järgmistel aastakümnetel 
ülemaailmselt konkurentsivõimeliseks;

Tehnoloogiline teekond tehisintellekti ja robootikani

11. on veendunud, et uued isikustamata andmete vaba liikumist reguleerivad eeskirjad liidus 
võimaldavad saada andmepõhiseks innovatsiooniks rohkem ja rohkem andmeid, 
lihtsustades VKEde ja idufirmade jaoks innovaatiliste tehisintellektivalmidusega teenuste 
arendamist ja uutele turgudele sisenemist, võimaldades samal ajal kodanikel ja 
ettevõtjatel saada kasu parematest toodetest ja teenustest;

12. tuletab meelde, et isikustamata andmete vaba liikumist käsitlevas määruses on sätestatud, 
et kui tehnoloogia areng võimaldab muuta anonüümitud andmed isikuandmeteks, on vaja 
selliseid andmeid käsitleda isikuandmetena ning kohaldada vastavalt määrust 
(EL) 2016/679; 

13. tunnistab andmete jagamise potentsiaali süvaõppe tulevase arendamise kontekstis, eriti 
mis puudutab väärtuslikke andmestuid, võttes arvesse nende märkimisväärseid 
ühiskondlikke või sotsiaal-majanduslikke hüvesid ja sobivust lisaväärtusteenuste ja -
rakenduste loomiseks;

14. rõhutab avaliku ja erasektori avatud isikustamata andmete tähtsust ning usub, et 
õigusraamistik, sealhulgas avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine, peaks 
toetama juurdepääsu avatud andmetele ja koostalitlusvõimet; nõuab tungivalt, et 
komisjon kaaluks turvalise ja vabatahtliku ühtse digivärava loomist, et hõlbustada 
isikustamata andmete vahetamist ELi tasandil, et lihtsustada andmete kogumist;

15. toonitab, et tarbijate usaldus on tehisintellekti arengu jaoks väga oluline ning et 
tehisintellektil põhinevad süsteemid tegelevad üha enamate tarbijaandmetega, mis 
muudab need küberrünnete peamisteks sihtmärkideks; rõhutab samuti asjaolu, et 
tehisintellekt peab toimima viisil, mis ei kahjusta kodanikke ja tarbijaid, ning on 
seisukohal, et seetõttu tuleb tagada selle aluseks olevate andmete ja algoritmide terviklus;

16. rõhutab, kui oluline on tunnustada, teha kindlaks ja jälgida tehisintellekti arengus ja selle 
ümber toimuvaid murrangulisi arenguid; ergutab teadusuuringuid tehisintellekti 
valdkonnas keskenduma ka tahtmatult või kuritahtlikult moonutatud tehisintellekti ja 
robootika avastamisele;

Tööstuspoliitika

17. on seisukohal, et liit peaks olema küberrünnete vastu paremini varustatud; ergutab 
küberjulgeoleku strateegia kiiret lõpuleviimist, mis peaks tagama küberrünnetele 
vastupidavate ohutute tehisintellekti ja robootikasüsteemide arendamise ja 
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kasutuselevõtu, eelkõige ELi sertifitseerimiskavade väljatöötamise kaudu; on veendunud, 
et ENISA peaks koostama tehisintellekti valdkonnas küberjulgeoleku tegevuskava, milles 
tuleks hinnata tehisintellektile omaseid ohtusid ja nõrkusi ja nendega tegeleda;

18. rõhutab, et tugeva ja konkurentsivõimelise tehisintellekti- ja robootikatööstuse arengu 
aluseks ei saa olla üksnes avaliku sektori vahendid; rõhutab erasektori vahendite 
kaasamise tähtsust innovatsiooni edendamiseks ning arenenud tehisintellekti- ja 
robootikatööstuse saavutamiseks ELis;

19. tuletab meelde, et kuigi tööstusrakendused tehisintellekti ja robootika valdkonnas on 
kasutusel juba pikka aega, on valdkonna saavutused laienemas ning pakuvad laia ja 
mitmekesist rakendust kogu inimtegevuses; on veendunud, et mis tahes õigusraamistik 
peab sisaldama paindlikkust, mis võimaldab innovatsiooni ja uute tehnoloogiate vaba 
arengut ning tehisintellekti kasutamist; rõhutab, et reguleerimine ei tohiks takistada 
erasektori teadus- ja arendustegevust;

20. kutsub komisjoni üles tagama, et digitaalse innovatsiooni keskused ei vii täiendavate 
halduskihtide loomiseni, vaid keskenduvad sellistesse projektidesse investeerimise 
kiirendamisele, mis on tõestanud oma tõhusust; kutsub komisjoni üles keskenduma 
erasektori teadus- ja arendustegevuse projektidele toetuste ja rahalise abi andmisele; 
rõhutab vajadust kasutada tehisintellekti valdkonnas rohkem avaliku ja erasektori 
partnerlusi;

21. on veendunud, et tehisintellekt annab ühekordsuse põhimõtte rakendamisel suurt kasu, 
võimaldades eri allikatest pärit andmebaaside ja teabe kombineerimist ning lihtsustades 
seeläbi kodanike ja haldusasutuste vahelist suhtlust;

Tehisintellekti ja robootika õigusraamistik

Tehisintellekti siseturg

22. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid tagama andmete loomise põhimõtte „avatus 
kavandatult ja vaikimisi“ alusel, tagades samal ajal avaliku huvi eesmärkide, näiteks 
avaliku julgeoleku või isikuandmete kaitse ühtse taseme, sealhulgas juhul, kui tegemist 
on elutähtsa taristuga seotud tundliku teabega;

Nutikaupade vastutustundlik arendamine ja vaba liikumine

23. toonitab, kui tähtis on vastastikuse tunnustamise põhimõte nutikaupade, sealhulgas 
robotite ja robotsüsteemide piiriülesel kasutamisel; tuletab meelde, et katsetamine, 
sertifitseerimine ja tooteohutus peaksid vajaduse korral tagama, et teatavad kaubad on 
kavandatult ja vaikimisi ohutud; märgib sellega seoses, kui oluline on töötada ka 
tehisintellekti eetiliste aspektide kallal;

24. rõhutab, et tehisintellekti rakendatakse mitmesugustes sektorites, kus standardimine on 
väga oluline, nagu arukas tootmine, robotid, autonoomsed autod, virtuaalne reaalsus, 
tervishoid ja andmeanalüüs, ning usub, et kogu ELi hõlmav standardimine tehisintellekti 
valdkonnas soodustab innovatsiooni ja tagab kõrgetasemelise tarbijakaitse; tunnistab, et 
kuigi on olemas märkimisväärne arv standardeid sellistes küsimustes nagu ohutus, 
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usaldusväärsus, koostalitlusvõime ja turvalisus, on vaja veelgi edendada ja arendada 
robootikat ja tehisintellekti käsitlevaid ühiseid standardeid ning see peaks kuuluma liidu 
prioriteetide hulka; kutsub komisjoni üles jätkama koostöös ELi 
standardiorganisatsioonidega selle valdkonna standardite parandamise osas proaktiivset
koostööd rahvusvaheliste standardiorganisatsioonidega;

25. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid edendaksid enne uuenduslike toodete ja 
tehnoloogiate turuleviimist selliste toodete väiksemahulist otsetestimist (nn innovatsioon 
liivakastis);

26. tunnistab, et autonoomsetes sõidukites, näiteks autonoomsetes autodes ja mehitamata 
tsiviilõhusõidukites 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 ja neile avalduvate võimalike riskide vahel, vältides samas robootika ja 
tehisintellekti süsteemide ülereguleerimist;

Tehisintellektipõhiste teenuste tasuta pakkumine

27. tuletab meelde, et andmete analüüsimise, kasutamise ja töötlemise tehnoloogiad, näiteks 
masinõpe, tehisintellekt ja asjade internet, arenevad pidevalt edasi ning et kiire 
tehnoloogiline areng võimaldab luua uusi teenuseid ja rakendusi, mis põhinevad andmete 
kasutamisel, koondamisel või kombineerimisel;

28. tuletab meelde, et paljud tehisintellektivalmidusega teenuste jaoks olulised poliitilised 
aspektid, sealhulgas tarbijakaitset käsitlevad eeskirjad ning eetika ja vastutuse alane 
poliitika, kuuluvad kehtiva teenuste õigusraamistiku alla, milleks on teenuste direktiiv, 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiiv ja e-kaubanduse direktiiv;

29. rõhutab, et lõplik vastutus otsuste tegemise eest peab alati lasuma inimestel, eriti 
kutsealateenuste puhul, nagu meditsiini-, õigus- ja raamatupidamiserialad; on seisukohal, 
et tuleb kaaluda, kas vajalik on kvalifitseeritud spetsialisti järelevalve, et kaitsta avaliku 
huviga seotud õigustatud eesmärke ja pakkuda kvaliteetseid teenuseid;

30. tunnistab, kui olulised on paremad digitaalsed teenused, nagu virtuaalsed assistendid, 
juturobotid või virtuaalsed agendid, mis suurendavad märkimisväärselt töö tõhusust, 
tunnistades samal ajal nõuetekohaselt vajadust arendada välja inimkeskne ja turupõhine 
tehisintellekt, et teha paremaid ja usaldusväärsemaid otsuseid, võttes arvesse 
tehisintellekti ja robootika autonoomsuse piiranguid;

Tarbijakaitse ja tarbijatele suuremate õiguste andmine

31. on seisukohal, et nii tootmise kui ka individuaalse kasutamise jaoks välja töötatud 
tehisintellekti tehnoloogiate suhtes tuleks kohaldada tooteohutuse kontrolle, mida 
teostavad turujärelevalveasutused, ja tarbijakaitse-eeskirju, millega tagatakse vajaduse 
korral minimaalsed ohutusstandardid ning tegelemine inimestega kokkupuutumisest või 
inimeste läheduses töötamisest tulenevate õnnetuste riskiga; on veendunud, et 
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tehisintellekti valdkonna mis tahes poliitikas tuleks arvesse võtta eetilisi ja andmekaitse, 
sealhulgas kolmanda osapoole andmete ja isikuandmete kaitse, tsiviilvastutuse ning 
küberturvalisuse alaseid küsimusi;

32. tuletab meelde, et algoritmid on tehisintellekti ja robootika nurgakivid; kutsub 
liikmesriike üles tagama, et tehisintellekti puhul kasutatakse üksnes kvaliteetseteid 
andmeid, ning eelkõige, et need andmed on ajakohased, täpsed ja usaldusväärsed, et 
tagada tarbijate usaldus ja omaksvõtt; tuletab sellega seoses meelde, kui oluline on 
tehisintellekti tehnoloogiate otsustusprotsesside selgitatavus ja algoritmide erapooletus, 
järgides ELi õigust eelkõige ärisaladuste suhtes, ning läbivaatamisstruktuuride loomine, 
et kõrvaldada võimalikud vead tehisintellekti tehtavates otsustes;

33. rõhutab kasutajasõbraliku tehisintellekti tähtsust tarbijate usalduse suurendamisel; on 
seisukohal, et kui lõplikke ja püsivaid otsuseid ei tee mitte inimesed, vaid tehisintellekt, 
tuleks tarbijaid sellest teavitada ning neil peaks olema võimalik taotleda inimese tehtavat 
kontrolli ja õiguskaitset; rõhutab, et automaatse süsteemiga suhtlemisel tuleks kasutajaid 
teavitada sellest, kuidas jõuda inimeseni ja kuidas tagada, et süsteemi otsuseid saab 
kontrollida ja parandada;

34. võtab teadmiseks komisjoni talituste 25. aprilli 2018. aasta töödokumendi 
kujunemisjärgus digitehnoloogiate vastutuse kohta (SWD(2018)0137); võtab teadmiseks 
sealse järelduse, et kuigi praegune vastutusraamistik on endiselt stabiilne ja toimib, peaks 
vastutust käsitlev eksperdirühm selle üle vaatama, võttes arvesse uusi tehisintellekti 
tehnoloogiaid, et tagada selle eesmärgipärasus ning tarbijate, novaatorite ja ELis 
tegutsevate ettevõtete vaatepunktide hõlmamine;

35. rõhutab vajadust harida kodanikke ja eelkõige nooremaid kodanikke, et nad mõistaksid, 
kuidas tehisintellekt toimib; nõuab ELi kodanike ja tarbijate suuremat võimestamist, 
muutes tehisintellekti kodanikele, tarbijatele ja kodanikuühiskonnale kättesaadavamaks; 
usub, et see on võimalik saavutada, pakkudes tehisintellekti paremaks mõistmiseks 
intensiivsemat ja laialdast haridust.
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TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev 16.5.2018

Vastuvõtmise kuupäev 4.12.2018
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