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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā mākslīgā intelekta (MI) izstrāde strauji attīstās un tā kā MI jau vairākus gadus veido 
daļu mūsu ikdienas dzīves; tā kā MI un robotika veicina inovāciju, radot jaunus 
uzņēmējdarbības modeļus un īstenojot nozīmīgus uzdevumus, lai pārveidotu mūsu 
sabiedrību un digitalizētu mūsu ekonomiku daudzās nozarēs, piemēram, rūpniecībā, 
veselības aprūpē, celtniecībā un transportā;

B. tā kā Ķīna un Amerikas Savienotās Valstis ir vadošās valstis MI tehnoloģiju jomā un ES 
pašlaik tajā atpaliek; tā kā ES nebūs iespējams panākt šīs valstis bez saskaņotas pieejas 
Eiropas līmenī; tā kā kopīga pieeja MI ļautu ES labāk popularizēt tās vērtības visā 
pasaulē un uzņemties lielāku un efektīvāku lomu pasaules mērogā;

C. tā kā aptuveni ceturto daļu visu rūpniecības robotu un pusi no visiem profesionālo 
pakalpojumu robotiem pasaulē ražo Eiropas uzņēmumi, un tāpēc ES jau ir nozīmīgi 
aktīvi, uz kuriem tai vajadzētu balstīt savu Eiropas rūpniecības politiku;

D. tā kā kopēja pieeja veicinās MI tehnoloģiju attīstību sabiedrības labā, vienlaikus risinot 
arī šo tehnoloģiju radītās problēmas, lai veicinātu inovāciju, uzlabotu produktu un 
pakalpojumu kvalitāti, uzlabotu patērētāju pieredzi un uzticēšanos MI tehnoloģijām un 
robotikai un novērstu iekšējā tirgus sadrumstalotību; 

E. tā kā MI un robotikas attīstībai ir jāaptver visa sabiedrība; tā kā tomēr 2017. gadā lauku 
teritorijās lielā mērā nevarēja izmantot MI priekšrocības, jo 8 % mājokļu neietilpst 
nevienā fiksētā tīklā, un 53 % nav iespēju izmantot „nākamās paaudzes piekļuves” 
tehnoloģijas (VDSL, Docsis 3.0 kabeli vai FTTP);

F. tā kā tādu pakalpojumu un produktu izstrādei, kurus nodrošina MI, ir nepieciešama 
savienojamība, datu brīva aprite un datu pieejamība ES; tā kā progresīvo datu ieguves 
metožu izmantošana pakalpojumos un produktos var palīdzēt uzlabot lēmumu 
pieņemšanas kvalitāti un līdz ar to arī patērētāju izvēli, kā arī uzlabot uzņēmējdarbības 
rādītājus;

G. tā kā kiberdrošība ir būtiski svarīga, lai nodrošinātu, ka dati netiek ļaunprātīgi bojāti vai 
ļaunprātīgi izmantoti MI darbībai tādā veidā, kas kaitē iedzīvotājiem vai uzņēmumiem un 
kas kaitētu rūpniecībai un mazinātu patērētāju uzticēšanos MI; tā kā izstrādes MI jomā 
palielina darbību un lēmumu atkarību no šīm sistēmām, kas savukārt rada nepieciešamību 
pēc augstiem standartiem kibernoturības jomā ES, lai aizsargātu pret kiberdrošības 
pārkāpumiem un kļūmēm;

H. tā kā tehnoloģiju izstrāde viedajos produktos un pakalpojumos, kas var veicināt uz 
zināšanām balstītu ekonomiku, kuras pamatā ir pieejamās informācijas kvantitāte, 
kvalitāte un piekļūstamība, un ir labāk pielāgotas patērētāju vajadzībām;
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I. tā kā patērētājiem vajadzētu būt iespējai uzticēties tehnoloģijām, ar kurām tie 
mijiedarbojas, un tādēļ ir jāreaģē uz ētiskiem apsvērumiem MI un robotikas attīstību; tā 
kā ES, reaģējot uz šiem apsvērumiem, būtu jābalstās uz vērtībām, kas noteiktas Līguma 
par Eiropas Savienību 2. pantā un ES Pamattiesību hartā; tā kā Komisijas izveidotā 
augsta līmeņa ekspertu grupa mākslīgā intelekta jautājumos līdz 2018. gada beigām 
izstrādās MI ētikas pamatnostādņu projektu,

1. uzsver, ka pirmais un svarīgākais nosacījums, lai ES varētu panākt progresu MI jomā, ir 
tāds, ka tas darbojas saskaņā ar vienotu sistēmu;

2. uzsver, ka nekoordinētas darbības izpētes un izstrādes jomā ar atšķirīgiem lēmumiem 
attiecībā uz regulējumu un darbībām starptautiskā līmenī arvien attālina ES no šā mērķa;

3. norāda, ka vairākām dalībvalstīm jau ir savas valsts stratēģijas MI jomā, un atzinīgi vērtē 
to, ka 2018. gada aprīlī visas dalībvalstis parakstīja Deklarāciju par sadarbību mākslīgā 
intelekta jomā, kā arī gaidāmo Komisijas un dalībvalstu koordinēto plānu par MI, taču 
aicina visas iesaistītās puses censties sasniegt augstāko iespējamo sadarbības līmeni;

Sabiedrība, kuru atbalsta mākslīgais intelekts un robotika

4. atgādina, ka Eiropā ir pasaulē vadošā MI pētniecības kopiena, kas veido 32 % no MI 
pētniecības iestādēm visā pasaulē;

5. uzsver, ka ES pētnieki joprojām pelna ievērojami mazāk nekā viņu kolēģi ASV un Ķīnā 
un ka tas ir zināms kā galvenais iemesls, kādēļ viņi pamet Eiropu; aicina Komisiju un 
dalībvalstis koncentrēties uz talantīgu cilvēku piesaistīšanu Eiropas uzņēmumiem un 
dalībvalstis — radīt stimulējošus nosacījumus;

6. uzsver to, cik nozīmīgi ir mērķtiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka mazie un vidējie 
uzņēmumi un no jauna izveidoti uzņēmumi var pārņemt MI tehnoloģijas un gūt no tām 
labumu; uzskata, ka jauno ES tiesību aktu par mākslīgā MI tehnoloģisko izstrādi 
ietekmes novērtējumiem vajadzētu būt obligātiem un ka šādi ietekmes novērtējumi būtu 
jāapsver arī valsts līmenī;

7. aicina Komisiju, lai veicinātu MI izstrādei labvēlīgu normatīvo vidi un ievērotu labāka 
regulējuma principu, regulāri pārvērtēt spēkā esošos tiesību aktus nolūkā nodrošināt, ka 
tie atbilst MI mērķiem, vienlaikus ievērojot ES pamatvērtības, un censties grozīt vai 
aizstāt tos ar jauniem priekšlikumiem, ja tas tā nav;

8. iesaka turpināt darbu, lai palielinātu savienojamību novārtā atstātās teritorijās, piemēram, 
lauku apvidos, un novārtā atstātās nozarēs, lai nodrošinātu patiesi iekļaujošu digitālo 
pāreju;

9. uzsver to, ka MI tehnoloģiju plašāka ieviešana var aizstāt dažas profesijas, jo īpaši tās, 
kuras, visticamāk, ir jāautomatizē, un izveidot jaunas profesijas; atgādina, ka lielai daļai 
ES iedzīvotāju, proti, 37 % no darbaspēka, nav digitālo pamatprasmju; uzsver, ka 
Komisija paredz ievērojamu IKT ekspertu trūkumu, līdz 2020. gadam prognozējot 
750 000 brīvu darbvietu rašanos;
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10. mudina dalībvalstis modernizēt savas profesionālās apmācības un izglītības sistēmas, lai 
ņemtu vērā zinātnes attīstību un attīstības tendences MI jomā saskaņā ar 
Proporcionalitātes testa direktīvu un Profesionālo kvalifikāciju direktīvu, un nākamajās 
desmitgadēs nodrošināt ES profesionālo pakalpojumu konkurētspēju pasaules mērogā;

Tehnoloģiskā virzība uz mākslīgo intelektu un robotiku

11. uzskata, ka jaunais noteikumu kopums, kas reglamentē nepersonisku datu brīvu apriti 
Savienībā, ļauj padarīt pieejamus vairāk un vairāk datu uz datiem balstītai inovācijai, 
tādējādi atvieglojot MVU un no jauna izveidotiem uzņēmumiem izstrādāt pakalpojumus, 
kurus padara iespējamus MI, un ienākt jaunos tirgos, vienlaikus ļaujot pilsoņiem un 
uzņēmumiem gūt labumu no labākiem produktiem un pakalpojumiem;

12. atgādina, ka Regulā par nepersonisku datu brīvu plūsmu teikts — ja tehnoloģiju izstrāde 
padara par iespējamu anonimizētus datus pārvērst personas datos, šādi dati ir jāuzskata 
par personas datiem un attiecīgi jāpiemēro Regula (ES) 2016/679; 

13. atzīst datu apmaiņas potenciālu saistībā ar padziļinātu mācību turpmāko attīstību, jo īpaši 
attiecībā uz augstvērtīgām datu kopām, ņemot vērā to būtiskos pilsoniskos vai 
sociālekonomiskos ieguvumus un piemērotību pievienotās vērtības pakalpojumu un 
lietojumprogrammu radīšanai;

14. uzsver, cik svarīgi ir atvērti nepersoniski dati no publiskiem un privātiem avotiem, un 
uzskata, ka tiesiskajam regulējumam, tostarp publiskā sektora informācijas 
atkalizmantošanai, būtu jāatbalsta piekļuve atvērtajiem datiem un sadarbspējai; mudina 
Komisiju apsvērt drošas un brīvprātīgas vienotas vārtejas izveidi nepersonisku datu 
apmaiņas veicināšanai ES līmenī, lai nodrošinātu vienkāršotu datu vākšanu;

15. uzsver, ka patērētāju uzticēšanās ir būtiska MI un uz MI balstītu sistēmu izstrādei, kas 
apstrādā arvien vairāk un vairāk patērētāju datu, padarot tos par kiberuzbrukumu galveno 
mērķi; uzsver arī to, ka MI ir jādarbojas tā, lai tas nekaitētu pilsoņiem un patērētājiem, un 
uzskata, ka tādēļ ir jāaizsargā to datu un algoritmu integritāte, uz kuriem tas balstās;

16. uzsver, ka ir svarīgi atzīt, identificēt un uzraudzīt radikālas pārmaiņas MI izstrādē un tā 
izstrādes vidē; mudina veikt pētījumus par MI, lai koncentrētos arī uz nejauši vai 
ļaunprātīgi bojāta MI un robotikas konstatēšanu;

Rūpniecības politika

17. uzskata, ka Savienībai vajadzētu būt labāk sagatavotai pret kiberuzbrukumiem; mudina 
ātri pabeigt kiberdrošības stratēģiju, kurai būtu jāgarantē tādu drošu MI un robotikas 
sistēmu izstrāde un izvietošana, kas ir izturīgas pret kiberuzbrukumiem, jo īpaši 
izstrādājot ES sertifikācijas shēmas; uzsver, ka ES Kiberdrošības aģentūrai būtu 
jāsagatavo kiberdrošības tāda stratēģija MI jomā, kurā būtu novērtēti un risināti 
apdraudējumi un trūkumi, kas raksturīgi MI;

18. uzsver, ka spēcīgas un konkurētspējīgas MI un robotikas nozares attīstība nevar balstīties 
tikai uz publisko finansējumu; uzsver, ka ir svarīgi mobilizēt privātos līdzekļus, lai 
veicinātu inovāciju un izveidotu attīstītu MI un robotikas nozari ES;
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19. atgādina — lai gan MI un robotikai jau ir sen iedibinātas rūpnieciskās lietotnes, 
sasniegumi šajā jomā paplašinās un nodrošina plašas un daudzveidīgas lietotnes visās 
cilvēka darbībās; uzskata, ka jebkuram tiesiskajam regulējumam ir jāietver elastīgums, 
kas padara iespējamu inovāciju un jaunu tehnoloģiju brīvu izstrādi, kā arī MI 
izmantošanu; uzsver, ka regulējumam nevajadzētu kavēt pētniecību un izstrādi privātajā 
sektorā;

20. aicina Komisiju nodrošināt, lai digitālās inovācijas centri neradītu papildu administrācijas 
slāņus, bet koncentrētos uz ieguldījumu paātrināšanu projektos, kuri ir pierādījuši savu 
efektivitāti; aicina Komisiju galveno uzmanību pievērst dotācijām un finansiālajam 
atbalstam, kas ir paredzēti privātajiem pētniecības un izstrādes projektiem; uzsver, ka MI 
jomā ir vairāk jāizmanto publiskā un privātā sektora partnerība;

21. uzskata, ka MI būs nozīmīgs ieguvums, lai īstenotu principu „tikai vienreiz”, ļaujot
apvienot datubāzes un informāciju no dažādiem avotiem un tādējādi atvieglojot pilsoņu 
mijiedarbību ar valsts pārvaldes iestādēm;

Mākslīgā intelekta un robotikas tiesiskais regulējums

Mākslīgā intelekta iekšējais tirgus

22. uzskata, ka dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai dati tiktu radīti saskaņā ar principu “atvērts 
integrēti un pēc noklusējuma”, vienlaikus nodrošinot, ka konsekventi tiek aizsargāti 
publisko interešu mērķi, piemēram, sabiedriskā drošību un personas datu aizsardzību, 
tostarp gadījumos, kas ir saistīti ar sensitīvu kritiskās infrastruktūras informāciju;

Atbildīga viedo preču izstrāde un brīva aprite

23. uzsver, cik svarīgs ir savstarpējās atzīšanas princips viedo preču, tostarp robotu un 
robotikas sistēmu, pārrobežu izmantošanā; atgādina, ka vajadzības gadījumā testēšanai, 
sertifikācijai un produktu drošībai būtu jāgarantē, ka konkrētas preces ir integrēti un pēc 
noklusējuma drošas; šajā sakarībā norāda, ka ir svarīgi arī strādāt pie MI ētikas 
aspektiem;

24. uzsver, ka MI tiek izmantots dažādās nozarēs, kurās standartizācija ir ļoti svarīga, 
piemēram, viedajā ražošanā, attiecībā uz robotiem, autonomajiem vieglajiem 
automobiļiem, virtuālā realitātē, veselības aprūpē un datu analīzē, un uzskata, ka ES 
mēroga standartizācija MI jomā sekmēs inovāciju un nodrošinās augstu patērētāju 
aizsardzības līmeni; atzīst — lai gan pastāv ievērojams skaits standartu tādos jautājumos 
kā drošums, uzticamība, savietojamība un drošība, ir nepieciešama robotikas un MI 
kopīgu standartu turpmāka veicināšana un izstrāde, un tai vajadzētu būt daļai no 
Savienības prioritātēm; aicina Komisiju kopā ar ES standartizācijas iestādēm aktīvi 
sadarboties ar starptautiskajām standartizācijas organizācijām, lai uzlabotu standartus šajā 
jomā;

25. mudina Komisiju un dalībvalstis pirms šādu produktu laišanas tirgū veicināt inovatīvu 
produktu un tehnoloģiju maza mēroga testēšanu;
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26. atzīst, ka robotikas un MI tehnoloģijas arvien plašāk izmanto autonomos 
transportlīdzekļos, piemēram, autonomos automobiļos un civilajos bezpilota lidaparātos; 
norāda, ka dažas dalībvalstis jau ievieš vai apsver tiesību aktus īpaši šajā jomā, kas varētu 
sadrumstalot valsts tiesību aktus, tādējādi kavējot autonomu transportlīdzekļu attīstību; 
tādēļ prasa izstrādāt vienotu Savienības noteikumu kopumu, kas nodrošinātu pareizo 
līdzsvaru starp lietotāju, uzņēmumu un citu iesaistīto pušu interesēm un potenciālajiem 
riskiem, vienlaikus izvairoties no pārmērīga regulējuma robotikas un MI sistēmu jomā;

Brīva tādu pakalpojumu sniegšana, kuri balstīti uz MI

27. atgādina, ka notiek nepārtraukta attīstība datu analīzes, izmantošanas un apstrādes 
tehnoloģiju jomā, piemēram, mašīnmācīšanās, MI un lietu interneta jomā, un ka strauja 
tehnoloģiju attīstība ļauj radīt jaunus pakalpojumus un jaunas lietotnes, kas balstās uz 
datu izmantošanu, apkopošanu vai kombinēšanu;

28. atgādina, ka uz daudziem politikas aspektiem, kas ir saistīti ar pakalpojumiem, kuri 
balstīti uz MI, tostarp patērētāju aizsardzības noteikumiem un ētikas un atbildības 
politiku, attiecas spēkā esošais pakalpojumu tiesiskais regulējums, proti, Pakalpojumu 
direktīva, Profesionālo kvalifikāciju direktīva un E–tirdzniecības direktīva;

29. uzsver, ka galīgā atbildība par lēmumu pieņemšanu vienmēr ir jāuzņemas cilvēkiem, jo 
īpaši attiecībā uz profesionāliem pakalpojumiem, piemēram, tādiem, kurus sniedz 
medicīnas, juridisko un grāmatvedības profesiju pārstāvji; uzskata, ka ir jāpārdomā, vai ir 
nepieciešama kvalificēta profesionāla uzraudzība, lai aizsargātu leģitīmus sabiedrības 
interešu mērķus un nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumus;

30. atzīst, ka ir svarīgi uzlabot digitālos pakalpojumus, piemēram, virtuālos palīgus, 
autonomas programmas šablonveida atbilžu sniegšanai vai virtuālus aģentus, radot līdz 
šim nepieredzētu darbības efektivitāti un vienlaikus pienācīgi atzīstot vajadzību attīstīt uz 
cilvēku orientētu un tirgu prasībām atbilstošu MI, lai izstrādātu labākus un uzticamākus 
lēmumus nolūkā noteikt robežas MI un robotikas autonomijai;

Patērētāju aizsardzība un plašāku iespēju paredzēšana patērētājiem

31. uzskata, ka attiecībā uz MI tehnoloģijām, kas ir izstrādātas gan ražošanai, gan 
individuālai lietošanai, tirgus uzraudzības iestādēm būtu jāveic produktu drošības 
pārbaudes un attiecībā uz tām jāpiemēro patērētāju aizsardzības noteikumi, vajadzības 
gadījumā nodrošinot minimālos drošības standartus un novēršot nelaimes gadījumu risku, 
ko rada mijiedarbība ar cilvēkiem vai darbs saskarē ar cilvēkiem; uzskata, ka jautājumi 
par ētiku un datu aizsardzības, tostarp trešo pušu un personas datu, civiltiesiskās 
atbildības un kiberdrošības jautājumi būtu jārisina jebkurā politikas jomā, kas attiecas uz 
MI;

32. atgādina, ka algoritmi ir MI un robotikas stūrakmeņi; aicina dalībvalstis nodrošināt, ka 
saistībā ar MI tiek izmantoti vienīgi augstas kvalitātes dati un ka tie jo īpaši ir aktuāli, 
precīzi un uzticami, lai panāktu patērētāju uzticēšanos un akceptu; šajā sakarībā atgādina, 
cik svarīgi ir nodrošināt lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz MI tehnoloģijām, kā 
arī objektīvus algoritmus, vienlaikus ievērojot ES tiesību aktus, jo īpaši attiecībā uz 
komercnoslēpumiem, un izveidot pārskatīšanas struktūras, lai novērstu iespējamās kļūdas 
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MI pieņemtajos lēmumos;

33. uzsver, cik svarīgi ir, lai MI būtu ērti lietojams, kas veicinātu patērētāju uzticēšanos; 
uzskata, ka gadījumos, kad galīgos un pastāvīgos lēmumus pieņem MI, nevis cilvēki, 
patērētāji par to būtu jāinformē un viņiem vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai cilvēciska 
būtne tos pārskata, un saņemt kompensāciju; uzsver, ka, mijiedarbības gadījumā ar 
automatizētu sistēmu, lietotāji būtu jāinformē par to, kā viņi varētu kontaktēties ar 
cilvēcisku būtni un kā nodrošināt, ka sistēmas lēmumus var pārbaudīt un labot;

34. ņem vērā Komisijas dienestu 2018. gada 25. aprīļa darba dokumentu par atbildību 
saistībā ar jaunajām digitālajām tehnoloģijām, kas strauji attīstās (SWD(2018)0137); 
norāda uz savu secinājumu — lai gan pašreiz spēkā esošā atbildības sistēma joprojām ir 
stabila un darbojas, tā būtu jāpārskata ekspertu grupai atbildības jautājumos, ņemot vērā 
jaunās MI tehnoloģijas nolūkā nodrošināt, ka tās atbilst paredzētajam mērķim un ietver 
patērētāju, novatoru un ES darbojošos uzņēmumu redzējumu;

35. uzsver, ka ir nepieciešams izglītot pilsoņus un jo īpaši jauniešus, lai izprastu, kā MI 
strādā; aicina nodrošināt plašākas iespējas ES pilsoņiem un patērētājiem, padarot MI 
pieejamāku pilsoņiem, patērētājiem un pilsoniskajai sabiedrībai; uzskata, ka to var 
panākt, piedāvājot pastiprinātu un plašu izglītību MI labākai izpratnei.
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