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PASIŪLYMAI 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių 

tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Europos Vadovų 

Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 

komitetui „Dirbtinis intelektas Europai“ (COM(2018) 0237), 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2017 m. vasario 16 d. rezoliuciją su 

rekomendacijomis Komisijai dėl robotikai taikomų civilinės teisės nuostatų1, 

A. kadangi dirbtinis intelektas (DI) yra viena iš strateginių XXI a. technologijų tiek 

pasaulyje, tiek Europoje, įnešanti teigiamų pokyčių į Europos ekonomiką ir skatinanti 

inovacijas, produktyvumą, konkurencingumą bei gerovę; 

B. kadangi Europos DI sistemos vystymas turi būti grindžiamas visapusiška pagarba 

pagrindinėms teisėms, įtvirtintoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ir 

ypač duomenų apsaugos, privatumo ir saugumo principams; 

C. kadangi į žmogų orientuotas DI ir mašinų mokymasis naudingi Europos visuomenei ir 

gali padėti spręsti kai kuriuos svarbiausius visuomeninius uždavinius bei duoti 

apčiuopiamos naudos piliečiams; 

1. ragina Komisiją ir kitas kompetentingas institucijas glaudžiai bendradarbiauti su 

skirtingoms disciplinoms atstovaujančiais tyrėjais, siekiant įvardyti, remti ir stiprinti 

galimai teigiamą poveikį, kurį duoda inovatyvus DI naudojimas, tirti galimai žalingą 

piktavališko ar aplaidaus DI naudojimo poveikį, užkirsti jam kelią ir jį švelninti bei 

parengti priemones, politiką ir normas, kurios būtų tinkamos etiškam DI taikomųjų 

programų valdymui užtikrinti; akcentuoja būtinybę kurti žinių mainų programas, 

įskaitant tarpvalstybines programas, ir skatinti pilietinės visuomenės organizacijas kurti 

bendras strategijas; pažymi, kad būtina apibrėžti geriausią praktiką mokslinių tyrimų 

srityse, kuriose taikomi brandesni metodai dvejopo naudojimo problemoms, pvz., 

susijusioms su saugumu ir privatumu, spręsti, ir ją taikyti DI srityje; 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad piktavališkas ar aplaidus DI naudojimas gali kelti grėsmę 

skaitmeniniam, fiziniam ir viešajam saugumui, nes tuo gali būti pasinaudota siekiant 

rengti stambius, tiksliai suplanuotus ir itin veiksmingus išpuolius prieš informacinę 

visuomenę ir sujungtus įrenginius, vykdyti dezinformacijos kampanijas bei susilpninti 

asmenų apsisprendimo teisę apskritai; pabrėžia, kad piktavališkas ar aplaidus DI 

naudojimas gali būti pavojingas ir demokratijai bei pagrindinėms teisėms; 

3. pabrėžia, kad teisė į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisė į asmens duomenų apsaugą, 

įtvirtintos Pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose bei Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo (SESV) 16 straipsnyje, yra taikomos visoms robotikos sritims ir 

visoms kitoms sritims, kuriose gali būti naudojamas DI, įskaitant didžiųjų duomenų 

analizę, mašinų mokymąsi ir daiktų internetą, taip pat kad DI sistemų srityje turi būti 

visapusiškai vadovaujamasi Sąjungos duomenų apsaugos teisine sistema; pakartoja, kad 
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pritaria Komisijos pasiūlymui „FinTech“ srities veiksmų planas: konkurencingesnis ir 

novatoriškesnis Europos finansų sektorius“ – jame atkreipiamas dėmesys į vaidmenį, 

kurį skatinant technologines inovacijas ir geresnį naujoviškų verslo modelių bei rinkos 

pokyčių supratimą gali atlikti reglamentavimas, sudarant reguliavimo institucijoms 

galimybę vykdyti įmonių priežiūrą vadovaujantis Sąjungos teisine sistema; 

4. ragina Komisiją užtikrinti, kad taikant bet kokią būsimą ES reglamentavimo sistemą, 

susijusią su DI, būtų užtikrinamas privatumas ir bendravimo konfidencialumas, asmens 

duomenų apsauga – įskaitant teisėtumo, teisingumo ir skaidrumo principus – pritaikytoji 

ir standartizuotoji duomenų apsauga, tikslų apribojimas, saugojimo trukmės 

apribojimas, tikslumas ir duomenų kiekio mažinimas, visapusiškai laikantis Sąjungos 

duomenų apsaugos teisės ir asmens saugumo bei kitų pagrindinių teisių, įskaitant teisę į 

saviraišką ir teisę gauti informaciją; mano, kad bet kokią būsimą reglamentavimo 

sistemą Komisija turėtų vertinti reguliariai, atsižvelgdama į naujus pokyčius 

technologijų srityje; 

5. pabrėžia, kad Europos DI standartai turi būti grindžiami skaitmeninės etikos, žmogaus 

orumo, pagarbos pagrindinėms teisėms, duomenų apsaugos ir saugumo principais, 

siekiant šiuos principus taikyti sąmoningai ir taip padėti ugdyti pasitikėjimą tarp 

vartotojų; pabrėžia, kad svarbu pasinaudoti ES potencialu sukurti stiprią DI sistemų 

infrastruktūrą, kurios pagrindas būtų aukšti duomenų apsaugos standartai ir pagarba 

žmogui; pabrėžia, kad būtina sistemingai investuoti į reikalingų ateities ekspertinių 

žinių plėtojimą, pirmiausia į tyrėjų mokymą ir lengvesnį keitimąsi žiniomis tarp įvairių 

disciplinų – įskaitant taikomąją etiką – atstovų, kurie specializuojasi DI technologijų, 

robotikos ir susijusiose srityse; 

6. ragina Komisiją laikytis tvirtesnės pozicijos prieš autonominių ginklų sistemų, 

veikiančių DI pagrindu, kūrimą ir naudojimą vadovaujantis ES sistema; 

7. teigiamai vertina Komisijos iniciatyvą sukurti Europos DI aljansą, kuriam būtų pavesta 

parengti išsamias DI etikos gaires ir politikos rekomendacijas; pabrėžia, jog svarbu 

aktyviai dalyvauti pasauliniuose aljansuose ir DI forumuose, kad būtų galima keistis 

žiniomis ir visapusiškai suprasti problemas, susijusias su duomenų apsauga, skaidrumu 

ir saugumu kuriant ir diegiant DI sistemas; šiuo požiūriu palankiai vertina Dirbtinio 

intelekto ekspertų aukšto lygio grupės – DI aljanso veiklos iniciatyvinės grupės – darbą; 

ragina Komisiją užtikrinti duomenų apsaugos institucijų dalyvavimą šios aukšto lygio 

grupės veikloje, atvirai ir skaidriai užbaigti darbą bei paskelbti gaires; be to, ragina 

Komisiją tęsti darbą siekiant, kad būtų vadovaujamasi ES masto požiūriu į DI, kuris 

būtų orientuotas į žmogų ir valdomas žmogaus, ir aktyviai propaguoti aukštus ES 

standartus DI srityje tarptautiniu lygmeniu; 

8. pabrėžia, jog visos DI sistemos turi būti vystomos laikantis skaidrumo principų ir 

atskaitomybės už algoritmus, kad žmonės galėtų suprasti, kaip jos veikia; pažymi, kad, 

siekiant ugdyti pasitikėjimą DI ir sudaryti sąlygas jo pažangai, naudotojai turi žinoti, 

kaip naudojami jų ir kiti duomenys bei iš jų duomenų išgauti duomenys, taip pat kada 

jie bendrauja arba sąveikauja su DI sistema ar DI sistemos padedamais žmonėmis; 

mano, kad tai padėtų ugdyti geresnį naudotojų supratimą ir pasitikėjimą; pabrėžia, kad 

sprendimų suprantamumas turi būti ES standartas vadovaujantis Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento 13, 14 ir 15 straipsniais; primena, kad Bendrajame duomenų 
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apsaugos reglamente jau numatyta teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymo 

logiką; pabrėžia, kad, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 22 straipsniu, 

asmenys turi teisę užsitikrinti žmogaus įsikišimą, kai patiria reikšmingą automatizuotu 

tvarkymu pagrįsto sprendimo poveikį; 

9. pabrėžia, kad nuo šiol Komisija, Europos duomenų apsaugos valdyba, nacionalinės 

duomenų apsaugos institucijos ir kitos nepriklausomos priežiūros institucijos turėtų 

atlikti itin svarbų vaidmenį skatinant skaidrumą ir tinkamą procesą, teisinį tikrumą 

apskritai ir, kalbant konkrečiau, konkrečius standartus, kuriuos taikant būtų saugomos 

pagrindinės teisės ir garantijos, susijusios su duomenų tvarkymo ir analizės naudojimu; 

ragina glaudžiau bendradarbiauti institucijas, kurioms pavesta prižiūrėti ar reguliuoti 

elgesį skaitmeninėje aplinkoje; ragina užtikrinti deramą šių institucijų finansavimą ir 

aprūpinimą personalu; 

10. atkreipia dėmesį į tai, jog svarbu spręsti vystytojų šališkumo problemą, ir į būtinybę 

įvairinti visų IT sektoriaus šakų darbo jėgą, taip pat į saugumo mechanizmus, kad DI 

sistemose neįsigalėtų šališkumas dėl lyties ir amžiaus; 

11. pabrėžia, kad svarbu sukurti reglamentavimo sistemą algoritmams ir jų poveikiui 

kontroliuoti, o todėl turėtų būti numatyta galimybė įtraukti nepriklausomus algoritmų 

auditorius (ar netgi programinės įrangos sergėtojus arba reguliavimo tarnybą, kuri 

galėtų tirti automatizuotus DI sprendimus); 

12. atkreipia ypatingą dėmesį į kokybės ir tikslumo svarbą bei į reprezentacinį duomenų, 

kurie naudojami algoritmams kurti ir diegti, pobūdį, nes pastarųjų standartas 

grindžiamas duomenimis, naudojamais jiems išbandyti; pažymi, kad net aukštos 

kokybės bandymų duomenys gali lemti esamos diskriminacijos ir neteisybės 

įsigalėjimą, jei nėra naudojami apdairiai ir sąmoningai; pažymi, kad žemos kokybės 

pasenusių, negalutinių ar neteisingų duomenų naudojimas skirtingais duomenų 

tvarkymo etapais gali lemti prastas prognozes ir vertinimus bei, savo ruožtu, šališkumą, 

o tai galiausiai gali lemti asmenų pagrindinių teisių pažeidimus arba grynai neteisingas 

išvadas ar klaidingus rezultatus; todėl mano, jog didžiųjų duomenų amžiuje svarbu 

užtikrinti, kad algoritmai būtų išbandomi naudojant reprezentacines aukštos kokybės 

duomenų imtis, siekiant užtikrinti statistinį paritetą; pabrėžia, kad net ir tada, kai 

naudojami tikslūs aukštos kokybės duomenys, atliekant DI grindžiamus prognozių 

testus gali būti siūloma tik statistinė tikimybė; primena, kad, vadovaujantis Bendruoju 

duomenų apsaugos reglamentu, toliau tvarkant asmens duomenis statistikos tikslais gali 

būti gaunami tik suvestiniai duomenys, kurie negali būti iš naujo pritaikomi asmenims; 

13. ragina Komisiją, valstybes nares ir duomenų apsaugos institucijas nustatyti ir taikyti 

visas įmanomas priemones diskriminacijai ir šališkumui dėl algoritmų mažinti bei 

parengti tvirtą bendrą etikos sistemą asmens duomenims skaidriai tvarkyti ir 

sprendimams automatizuotai priimti, kuri būtų duomenų naudojimo ir Sąjungos teisės 

taikymo užtikrinimo orientyras; 

14. pabrėžia, kad, nors DI moksliniais tyrimais ir kita susijusia veikla skatinama pažanga 

visuomenės ir aplinkos labui, jie turėtų būti vykdoma laikantis atsargumo principo ir 

užtikrinant pagrindines teises; pabrėžia, kad visi įsitraukusieji į DI vystymo, 

įgyvendinimo, sklaidos ir naudojimo veiklą turėtų paisyti žmogaus orumo, taip pat 

asmens ir visos visuomenės apsisprendimo ir gerovės – tiek fizinės, tiek psichologinės – 
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bei juos gerbti, numatyti galimą poveikį saugumui ir imtis reikiamų atsargumo 

priemonių, kurios proporcingai atitiktų apsaugos lygį, įskaitant greitą veiksnių, dėl kurių 

galėtų kilti pavojus visuomenei ar aplinkai, atskleidimą; akcentuoja būtinybę vadovautis 

suderintu požiūriu siekiant užtikrinti dažnus rizika pagrįstus DI sistemų ir jų sudėtinių 

dalių vertinimus; atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu parengti ir taikyti išsamų audito 

taisyklių ir gairių rinkinį DI sistemoms vystyti ir diegti, taip pat saugumo ir įspėjimo 

mechanizmus, kuriuos taikant būtų švelninama jų pažeidimo rizika; 

15. pabrėžia, kad bendroms DI ir robotikos strategijoms turėtų būti taikomi šie principai: 

a) robotai ir DI yra daugiafunkcės priemonės. Robotai ir DI neturėtų būti kuriami vien 

ar pirmiausia žmonėms žudyti arba žaloti. Turi būti užtikrinamos asmeninės teisės ir 

pagrindinės laisvės, visų pirma žmogaus (fizinis ir proto) neliečiamumas, žmogaus 

orumas ir tapatybė. Akcentuojama, kad žmogus viršesnis už išimtinai mokslo ar 

visuomenės interesą; 

b) žmogus atsako už savo veiklą. Teisės aktų leidėjai turėtų užtikrinti, kad 

atsirandančios technologijos būtų suderinamos su galiojančiais teisės aktais ir 

pagrindinėmis teisėmis; 

c) robotai ir DI yra produktai, kurie turėtų būti suprojektuoti taip, kad būtų saugūs, 

patikimi ir atitiktų paskirtį tuo pačiu būdu, kaip ir kiti produktai; 

d) robotai ir DI yra gamybos produktai. Jie neturėtų būti projektuojami apgaulingai, 

siekiant pasinaudoti pažeidžiamais naudotojais. Priešingai, turėtų būti aišku, kad jie yra 

mašininio pobūdžio; 

e) turėtų būti paskiriamas asmuo, kuriam tektų teisinė atsakomybė už robotą ar DI 

sistemą. Šiurkštaus aplaidumo, susijusio su sauga ir patikimumu, atveju gamintojai 

turėtų būti laikomi atsakingais net kai susitarimuose su naudotojais numatyta atleidimo 

nuo atsakomybės sąlyga; 

16. pabrėžia, kad į DI vystymo procesą būtina įtraukti visuomenę; todėl ragina Komisiją 

skelbti apie visus algoritmus, priemones ir technologijas, kurias visuomenė finansuoja 

ar bendrai finansuoja kaip atviras šaltinis; 

17. pabrėžia, jog atvejams, kai rizika kyla kaip neišvengiamas ir neatsiejamas DI mokslinių 

tyrimų elementas, turi būti parengti griežti rizikos vertinimo ir valdymo protokolai bei 

jų turi būti laikomasi turint galvoje tai, kad žalos rizika neturi būti didesnė nei ta, su 

kuria susiduriama realiame gyvenime (t. y. žmonėms neturi grėsti didesnė rizika nei ta, 

su kuria jie susiduria gyvendami įprastą gyvenimą, ar kilti papildoma rizika). 

  



 

AD\1169468LT.docx 7/8 PE629.403v02-00 

 LT 

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE 

Priėmimo data 10.12.2018    

Galutinio balsavimo rezultatai +: 

–: 

0: 

30 

0 

1 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

nariai 

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Cornelia Ernst, 

Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, 

Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, 

Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, 

Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil 

Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai 

Marek Jurek, Jean Lambert, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 

dalis) 

Lucy Anderson, Margrete Auken, Anthea McIntyre 

 
  



 

PE629.403v02-00 8/8 AD\1169468LT.docx 

LT 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE 

30 + 

ALDE Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

ECR Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Anthea McIntyre, Helga Stevens 

ENF Giancarlo Scottà 

GUE/NGL Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli 

PPE Michał Boni, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss 

S&D Lucy Anderson, Monika Beňová, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, 

Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer 

VERTS/ALE Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero 

 

0 - 

  

 

1 0 

ENF Harald Vilimsky 

 

Sutartiniai ženklai: 

+ : už 

- : prieš 

0 : susilaikė 

 

 


