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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et kiiresti edendatakse 
ja arendatakse tehisintellekti, 
robotitehnoloogiat ja seonduvat 
tehnoloogiat, mis võivad luua ettevõtjatele 
võimalusi ja tuua kodanikele kasu ning 
võivad vahetult mõjutada meie ühiskonna 
kõiki aspekte, sealhulgas põhiõigusi ning 
sotsiaalseid ja majanduslikke põhimõtteid 
ja väärtusi, samuti avaldada püsivat mõju 
kõigile tegevusvaldkondadele;

B. arvestades, et kiiresti edendatakse 
ja arendatakse tehisintellekti, 
robotitehnoloogiat ja seonduvat 
tehnoloogiat, mis võivad tuua kodanikele 
kasu ning võivad vahetult mõjutada meie 
ühiskonna kõiki aspekte, sealhulgas 
põhiõigusi ning sotsiaalseid ja 
majanduslikke põhimõtteid ja väärtusi, 
samuti avaldada püsivat mõju ettevõtjate 
võimalustele ja kõigile 
tegevusvaldkondadele;
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AB. arvestades, et kogu liidus ühtse 
käsitluse ja digitaalse ühtse turu optimaalse 
toimimise tagamiseks tuleks hinnata liidu 
tasandil toimuvat koordineerimist, mida 
teostab komisjon ja/või selleks määrata 
võidav liidu institutsioon, organ, amet või 
asutus, uute probleemide ja võimaluste 
seisukohast, eriti kui need on piiriülese 
iseloomuga ja tulenevad jätkuvast 
tehnoloogia arengust; arvestades, et selleks 
tuleks komisjonile teha ülesandeks leida 
sobiv lahendus, kuidas sellist liidu tasandil 
toimuvat koordineerimist struktureerida;

AB. arvestades, et kogu liidus ühtse 
käsitluse ja digitaalse ühtse turu optimaalse 
toimimise tagamiseks tuleks hinnata liidu 
tasandil toimuvat järelevalvet ja kontrolli, 
mida teostab komisjon ja mis tahes või 
asjaomane selleks määratav liidu 
institutsioon, organ, amet või asutus, uute 
probleemide ja võimaluste seisukohast, 
eriti kui need on piiriülese iseloomuga ja 
tulenevad jätkuvast tehnoloogia arengust; 
arvestades, et selleks tuleks komisjonile 
teha ülesandeks leida sobiv lahendus, 
kuidas sellist liidu tasandil toimuvat 
koordineerimist struktureerida;
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55. on seisukohal, et sotsiaalse 
vastutuse, soolise tasakaalu, 
keskkonnakaitse ja kestlikkuse eesmärgid 
ei tohiks piirata nendes valdkondades 
praegu kehtivaid üldisi ja valdkondlikke 
kohustusi; on veendunud vajaduses 
kehtestada (eeskätt kõrge riskiastmega 
tehnoloogiate) arendajatele, juurutajatele ja 
kasutajatele mittesiduvad 
rakendamissuunised, milles võetaks 
arvesse metoodikat selle hindamiseks, 
kuidas nad käesoleva määruse nõudeid ja 
eesmärke täidavad;

55. on seisukohal, et sotsiaalse 
vastutuse, soolise võrdõiguslikkuse, 
keskkonnakaitse ja kestlikkuse eesmärgid 
ei tohiks piirata nendes valdkondades 
praegu kehtivaid üldisi ja valdkondlikke 
kohustusi; on veendunud vajaduses 
kehtestada (eeskätt suure riskiga 
tehnoloogiate) arendajatele, juurutajatele ja 
kasutajatele mittesiduvad 
rakendamissuunised, milles võetaks 
arvesse meetodeid selle hindamiseks, 
kuidas nad käesoleva määruse nõudeid ja 
eesmärke täidavad;
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71a. jagab kahtlusi, mida on 
väljendanud paljud inimõiguste kaitsega 
tegelevad organisatsioonid ja ka Euroopa 
Andmekaitsenõukogu ning milles on 
rõhutatud, et tehisintellekti rakenduste 
juhitavate videoseadmete intensiivse 
kasutamisega kaasneksid suured 
andmekaitsealased riskid, piirataks 
ebaproportsionaalselt anonüümse 
liikumise võimalusi, tekitataks ulatuslik 
pidevalt eraellu ja intiimsusesse 
sekkumise tunne, mõjutataks kodanike ja 
institutsioonide käitumist viisil, mis oleks 
tõenäoliselt vastuolus ELi 
kodanikuvabaduste valdkonna 
aluspõhimõtetega, ning et lühikeses 
perspektiivis ei oleks võimalik hoida ära 
vigu, mis on tingitud puudustest selles, 
kuidas tarkvara analüüsib vanuselisi, 
soolisi ja etnilisi erinevusi; nõuab 
seetõttu, et komisjon teeks oma tulevases 
seadusandlikus ettepanekus ettepaneku 
keelata avatud avalikus ruumis 
näotuvastustehnoloogia juurutamise ja 
kasutamine seni, kuni kõiki neid riske ei 
ole nõuetekohaselt ja põhjalikult 
käsitletud ega kaotatud;
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128. rõhutab, kui oluline on liidu 
tasandil koordineerimine, mida teevad 
komisjon ja/või mis tahes muu selleks 
määratav asjaomane liidu institutsioon, 
organ, amet või asutus, et vältida 
killustatust ja tagada kogu liidus 
ühtlustatud lähenemisviis; on seisukohal, 
et koordineerimisel tuleks keskenduda iga 
liikmesriigi riiklike järelevalveasutuste 
volitustele ja meetmetele, nagu on osutatud 
eelmises alajaos, samuti parimate tavade 
jagamisele nende asutuste vahel ning selle 
valdkonna teadus- ja arendustegevuses 
tehtava koostöö soodustamisele kogu 
liidus; kutsub komisjoni üles hindama ja 
leidma kõige sobivamat lahendust sellise 
koordineerimise struktureerimiseks; näited 
olemasolevatest asjakohastest liidu 
institutsioonidest, organitest ja asutustest 
on ENISA, Euroopa andmekaitseinspektor 
ja Euroopa Ombudsman;

128. rõhutab, kui oluline on liidu 
tasandil koordineerimine, mida teevad 
komisjon ja/või mis tahes muu selleks 
määratav asjaomane liidu institutsioon, 
organ, amet või asutus, et võidelda riiklike 
hinnangute võimalike lahknevuste vastu, 
vältida killustatust ja tagada kogu liidus 
ühtlustatud rakendamine; on seisukohal, et 
koordineerimisel tuleks keskenduda iga 
liikmesriigi riiklike järelevalveasutuste 
volitustele ja meetmetele, nagu on osutatud 
eelmises alajaos, samuti parimate tavade 
jagamisele nende asutuste vahel ning selle 
valdkonna teadus- ja arendustegevuses 
tehtava koostöö soodustamisele kogu 
liidus; kutsub komisjoni üles hindama ja 
leidma kõige sobivamat lahendust sellise 
koordineerimise struktureerimiseks; näited 
olemasolevatest asjakohastest liidu 
institutsioonidest, organitest ja asutustest 
on ENISA, Euroopa andmekaitseinspektor 
ja Euroopa Ombudsman;
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143. tunnistab NATO rolli Euro-
Atlandi piirkonna julgeoleku peamise 
edendajana ning nõuab NATO raames 
koostööd kaitseotstarbeliste tehisintellekti 
süsteemide ühiste standardite ja 
koostalitluse loomiseks; rõhutab, et 
Atlandi-ülesed suhted on tähtsad ühiste 
väärtuste säilitamiseks ning tulevaste ja 
tekkivate ohtude tõrjumiseks;

välja jäetud
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