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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 

pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Mākslīgais 

intelekts Eiropai” (COM(2018)0237), 

– ņemot vērā tā 2017. gada 16. februāra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par 

Civiltiesību noteikumiem par robotiku1, 

A. tā kā mākslīgais intelekts (MI) ir viena no 21. gadsimta stratēģiskajām tehnoloģijām gan 

pasaulē, gan Eiropā, radot pozitīvas pārmaiņas Eiropas ekonomikā un veicinot 

inovāciju, produktivitāti, konkurētspēju un labklājību; 

B. tā kā Eiropas MI pamatprogramma ir jāizstrādā, pilnībā ievērojot pamattiesības, kas 

noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un jo īpaši datu aizsardzības, 

privātuma un drošības principus; 

C. tā kā uz cilvēku vērsts MI un mašīnmācīšanās sniedz labumu Eiropas sabiedrībai un var 

palīdzēt risināt dažas no sabiedrības visaktuālākajām problēmām, sniedzot taustāmus 

ieguvumus iedzīvotājiem, 

1. aicina Komisiju un citas kompetentās iestādes cieši sadarboties ar dažādas disciplīnas 

pārstāvošiem pētniekiem, lai identificētu, atbalstītu un izmantotu MI inovatīvu 

pielietojumu potenciālo pozitīvo ietekmi, izmeklētu, novērstu un mazinātu ļaunprātīgu 

vai nolaidīgu MI pielietojumu ietekmi un izstrādātu instrumentus, politiku un normas, 

kas būtu piemērotas MI pielietojumu ētiskas pārvaldības nodrošināšanai; uzsver 

vajadzību attīstīt zināšanu apmaiņas programmas, tostarp pārrobežu programmas, un 

veicināt kopīgas stratēģijas izstrādi starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām; norāda, 

ka būtu jāapzina paraugprakse pētniecības jomās ar labāk izstrādātām metodēm divējāda 

lietojuma problēmu risināšanai, piemēram, attiecībā uz drošību un privātumu, un ka tās 

būtu jāpiemēro MI jomā; 

2. uzsver, ka ļaunprātīga vai nolaidīga MI izmantošana varētu apdraudēt digitālo drošību 

un fizisko, kā arī sabiedrisko drošību, jo to varētu izmantot, lai īstenotu vērienīgus, 

mērķtiecīgus un ļoti efektīvus uzbrukumus informācijas sabiedrības pakalpojumiem un 

savienotajām iekārtām, kā arī dezinformācijas kampaņas un kopumā mazinātu indivīdu 

tiesības uz pašnoteikšanos; uzsver, ka ļaunprātīga vai nolaidīga mākslīgā intelekta 

izmantošana var apdraudēt arī demokrātiju un pamattiesības; 

3. uzsver, ka tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību, kā 

noteikts Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 

(LESD) 16. pantā, attiecas uz visām robotikas jomām un visām pārējām jomām, kurās 

var izmantot mākslīgo intelektu, tostarp attiecas uz lielo datu analītiku, mašīnmācīšanos 

un lietu internetu, un ka mākslīgā intelekta sistēmu jomā ir pilnībā jāievēro Savienības 

tiesiskais regulējums attiecībā uz datu aizsardzību; atkārtoti pauž atbalstu Komisijas 

                                                 
1 

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0051. 
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“Finanšu tehnoloģijas rīcības plānam konkurētspējīgākam un inovatīvākam Eiropas 

finanšu sektoram”, kurā uzsvērta regulējuma nozīme tehnoloģisko inovāciju 

veicināšanai un labākai izpratnei par inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem un tirgus 

attīstību, ļaujot regulatoriem uzraudzīt uzņēmumus saskaņā ar Savienības tiesisko 

regulējumu; 

4. aicina Komisiju nodrošināt, lai visi turpmākie ES reglamentējošie noteikumi attiecībā 

uz MI garantē saziņas privātumu un konfidencialitāti, personas datu aizsardzību, tostarp 

likumības, taisnīguma un pārredzamības principus, integrētu datu aizsardzību un datu 

aizsardzību pēc noklusējuma, mērķa ierobežojumu, glabāšanas ierobežojumu, precizitāti 

un datu minimizēšanu, pilnībā ievērojot Savienības tiesību aktus datu aizsardzības jomā, 

kā arī drošību, personīgo drošumu un citas pamattiesības, tostarp tiesības uz vārda 

brīvību un informāciju; uzskata, ka Komisijai ir regulāri jāizvērtē visi turpmākie 

reglamentējošie noteikumi, ņemot vērā jauno tehnoloģiju attīstību; 

5. uzsver, ka Eiropas standartiem mākslīgā intelekta jomā jābalstās uz tādiem principiem 

kā digitālā ētika, cilvēka cieņa, pamattiesību ievērošana, datu aizsardzība un drošība, 

par mērķi izvirzot šo principu integrēšanu izstrādē un tādējādi veicinot lietotāju 

uzticēšanos; uzsver, ka ir svarīgi izmantot ES potenciālu, lai izveidotu spēcīgu mākslīgā 

intelekta sistēmu infrastruktūru, kuras pamatā ir augsti datu aizsardzības standarti un 

cieņa pret cilvēkiem; uzsver vajadzību sistemātiski investēt nepieciešamo zināšanu 

attīstīšanā, jo īpaši pētnieku apmācībā un zināšanu apmaiņas veicināšanā starp dažādām 

disciplīnām — tostarp lietišķo ētiku —, kas specializējas MI tehnoloģijā, robotikā un 

saistītajās jomās; 

6. aicina Komisiju ieņemt stingru nostāju pret autonomu ieroču sistēmu, ko darbina MI, 

izstrādi un izmantošanu jebkurā ES sistēmā; 

7. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu izveidot Eiropas mākslīgā intelekta aliansi, kuras 

uzdevums būtu izstrādāt visaptverošas mākslīgā intelekta ētikas vadlīnijas un politikas 

ieteikumus; uzsver, ka ir svarīgi aktīvi piedalīties globālās aliansēs un MI forumos, lai 

nodrošinātu zināšanu apmaiņu un visaptverošu izpratni par bažām saistībā ar datu 

privātumu, pārredzamību un drošību MI sistēmu izstrādē un ieviešanā; šajā sakarā 

atzinīgi vērtē darbu, ko veic mākslīgā intelekta augsta līmeņa ekspertu grupa (MI 

ALEG), kura īsteno MI alianses darba vadību; aicina Komisiju nodrošināt datu 

aizsardzības iestāžu līdzdalību šajā augsta līmeņa grupā, pabeigt darbu atklātā un 

pārredzamā veidā un publicēt vadlīnijas; turklāt aicina Komisiju turpināt darbu, lai MI 

jomā izstrādātu ES mēroga pieeju, kas būtu vērsta uz cilvēku un ko pārvaldītu cilvēki, 

un aktīvi veicināt augstus ES standartus MI jomā starptautiskā līmenī; 

8. uzsver, ka ikvienas mākslīgā intelekta sistēmas izstrādē ir jāievēro pārredzamības un 

algoritmiskas pārskatatbildības princips, kas cilvēkiem ļautu izprast mākslīgā intelekta 

darbības; norāda — lai palielinātu uzticēšanos mākslīgajam intelektam un nodrošinātu 

progresu šajā jomā, lietotājiem ir jābūt informētiem par to, kā viņu dati, kā arī citi dati 

un no viņu datiem izrietošie dati tiek izmantoti, un ir jāzina, kad tie sazinās vai 

mijiedarbojas ar kādu no mākslīgā intelekta sistēmām vai ar cilvēkiem, kuri izmanto 

mākslīgā intelekta sistēmas atbalstu; uzskata, ka tas veicinās lietotāju labāku savstarpējo 

izpratni un uzticēšanos; uzsver, ka lēmumu saprotamībai jābūt ES standartam saskaņā ar 

VDAR 13., 14. un 15. pantu; atgādina, ka Vispārīgā datu aizsardzības regula jau paredz 
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tiesības tikt informētam par datu apstrādes loģisko sistēmu; uzsver, ka saskaņā ar 

VDAR 22. pantu personām ir tiesības pieprasīt cilvēka iejaukšanos gadījumos, kad uz 

automatizētu apstrādi balstīts lēmums viņus būtiski ietekmē; 

9. uzsver, ka Komisijai, Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai, dalībvalstu datu aizsardzības 

iestādēm un citām neatkarīgām uzraudzības iestādēm turpmāk vajadzētu uzņemties 

būtisku lomu veicināt pārredzamību un pienācīgu procesu un sekmēt juridisko 

noteiktību kopumā un jo īpaši attiecībā uz konkrētiem standartiem, kas sargā ar datu 

apstrādes un analītikas izmantošanu saistītās pamattiesības un garantijas; prasa ciešāku 

sadarbību starp iestādēm, kuru uzdevums ir pārraudzīt vai reglamentēt rīcību digitālajā 

vidē; prasa piešķirt šīm iestādēm atbilstošu finansējumu un personālu; 

10. uzsver, ka ir svarīgi novērst izstrādātāja neobjektivitāti un ka tāpēc visās IT nozares 

jomās ir vajadzīgs daudzveidīgs darbaspēks, kā arī aizsargmehānismi, lai neļautu ar 

dzimumu un vecumu saistītu aizspriedumu iebūvēšanu MI sistēmās; 

11. uzsver, ka ir svarīgi izveidot tiesisko regulējumu algoritmu un to ietekmes kontrolei, 

tostarp paredzot iespēju iesaistīt neatkarīgus algoritmu revidentus (vai pat 

programmatūras uzraudzītājus vai regulatoru, kas var izmeklēt MI automatizētus 

lēmumus); 

12. uzsver, cik svarīga ir algoritmu izstrādē un ieviešanā izmantoto datu kvalitāte un 

precizitāte, kā arī šo datu reprezentativitāte, jo to standarts balstās uz apmācīšanā 

izmantotajiem datiem; norāda, ka pat augstas kvalitātes apmācības dati var novest pie 

pastāvošās diskriminācijas un netaisnības turpināšanas, ja tos neizmanto rūpīgi un 

apzināti; norāda, ka nekvalitatīvu, novecojušu, nepilnīgu vai nepareizu datu 

izmantošana dažādos datu apstrādes posmos var izraisīt vājas prognozes un 

novērtējumus un attiecīgi neobjektivitāti, kas galu galā var novest pie personu 

pamattiesību pārkāpumiem, pilnīgi nepareiziem secinājumiem vai kļūdainiem 

rezultātiem; tāpēc uzskata, ka lielo datu laikmetā ir svarīgi nodrošināt, ka algoritmi tiek 

apmācīti par reprezentatīviem augstas kvalitātes datu paraugiem, lai panāktu statistisku 

paritāti; uzsver, ka pat tad, ja tiek izmantoti precīzi un kvalitatīvi dati, uz MI balstīta 

prognozējoša analīze var sniegt tikai statistisku varbūtību; atgādina, ka saskaņā ar 

VDAR, veicot personas datu turpmāku apstrādi statistikas nolūkos, tostarp mākslīgā 

intelekta apmācību, var apkopot vienīgi tādas datu kopas, ko nevar vēlreiz attiecināt uz 

personām; 

13. aicina Komisiju, dalībvalstis un datu aizsardzības iestādes apzināt un veikt visus 

iespējamos pasākumus, lai nepieļautu vai minimizētu algoritmisko diskrimināciju un 

neobjektivitāti un izstrādātu spēcīgu kopīgu ētikas satvaru pārredzamam procesam 

personas datu apstrādē un automatizētai lēmumu pieņemšanai, kas var dot pamatu datu 

izmantošanai un Savienības tiesību aktu piemērošanai; 

14. uzsver, ka MI pētniecība un citas ar to saistītas darbības būtu jāveic saskaņā ar 

piesardzības principu un pamattiesībām, vienlaikus veicinot progresu sabiedrības un 

vides labā; uzsver, ka ikvienam, kas iesaistīts MI izstrādē, īstenošanā, izplatīšanā un 

izmantošanā, būtu jāņem vērā un jārespektē cilvēka cieņa, kā arī gan fiziskās, gan 

psiholoģiskās pašnoteikšanās tiesības un labklājība — attiecībā uz atsevišķu cilvēku un 

sabiedrību kopumā, jāparedz iespējamā ietekme uz drošumu un jāveic pienācīgi 

piesardzības pasākumi, kuri ir samērīgi ar aizsardzības līmeni, tostarp nekavējoties 
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atklājot faktorus, kas varētu apdraudēt sabiedrību vai vidi; uzsver, ka ir vajadzīga 

koordinēta pieeja, lai nodrošinātu, ka MI sistēmām un to sastāvdaļām bieži tiek veikti uz 

risku balstīti novērtējumi; uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt un īstenot visaptverošu revīzijas 

noteikumu un vadlīniju kopumu attiecībā uz MI sistēmu izstrādi un ieviešanu, kā arī 

drošības un iezīmēšanas mehānismus, kuru mērķis ir mazināt pārkāpumu risku; 

15. uzsver, ka MI un robotikas vispārīgajām stratēģijām būtu jāpiemēro šādi principi: 

a) roboti un mākslīgais intelekts ir daudzfunkcionāli rīki. Robotus un mākslīgo intelektu 

nedrīkst izstrādāt tā, ka to vienīgais vai primārais mērķis ir nogalināt vai nodarīt 

kaitējumu cilvēkiem. Ir jāgarantē personas tiesības un pamatbrīvības, jo īpaši cilvēka 

neaizskaramība (fiziskā un garīgā), cilvēka cieņa un identitāte. Tiek uzsvērts, ka cilvēks 

ir primārs salīdzinājumā ar tikai zinātnes vai sabiedrības interesēm; 

b) cilvēki ir atbildīgie aģenti. Likumdevējiem būtu jānodrošina, lai jaunās tehnoloģijas 

atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem un pamattiesībām; 

c) roboti un mākslīgais intelekts kā produkti būtu jāizstrādā tā, lai tie būtu nekaitīgi, 

droši un atbilstu paredzētajam mērķim — tāpat kā citi produkti; 

d) roboti un mākslīgais intelekts ir ražoti artefakti. Tie nedrīkstētu būt izstrādāti 

maldinošā veidā, lai izmantotu neaizsargātus lietotājus; tā vietā to mašīnas raksturam 

vajadzētu būt pārredzamam; 

e) ir jānosaka par robotu vai mākslīgā intelekta sistēmu juridiski atbildīgā persona. 

Rupjas nolaidības gadījumā saistībā ar drošumu un drošību ražotāji būtu jāsauc pie 

atbildības pat tad, ja lietošanas līgumos ir iekļautas klauzulas par atbrīvošanu no 

atbildības; 

16. uzsver nepieciešamību MI izstrādes procesā iesaistīt sabiedrību; tāpēc aicina Komisiju 

visus sabiedrības finansētus vai līdzfinansētus algoritmus, rīkus un tehnoloģijas publicēt 

ar atklātu pirmkodu; 

17. uzsver, ka tad, ja riski rodas kā nenovēršams un neatņemams MI pētniecības elements, 

ir jāizstrādā un jāievēro noturīgi riska novērtēšanas un pārvaldības protokoli, ņemot 

vērā, ka kaitējuma risks nedrīkst būt lielāks par to, kas rodas parastajā dzīvē (t. i., 

cilvēki nedrīkst būt pakļauti riskiem, kas ir lielāki vai kas papildina riskus, kuriem tie ir 

pakļauti savā ikdienas dzīvē). 
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