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13.10.2020 A9-0186/1

Tarkistus 1
Emmanuel Maurel
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys
(2020/2012(INL))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että tekoälyä, 
robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa 
edistetään ja kehitetään nopeaa tahtia, ja 
toteaa, että ne voivat tuoda 
mahdollisuuksia yrityksille ja hyötyjä 
kansalaisille sekä vaikuttaa suoraan 
kaikkiin yhteiskuntiemme osa-alueisiin, 
perusoikeudet sekä sosiaaliset ja 
taloudelliset periaatteet ja arvot mukaan 
lukien, ja että niillä voi olla pysyviä 
vaikutuksia kaikilla elämänaloilla;

B. ottaa huomioon, että tekoälyä, 
robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa 
edistetään ja kehitetään nopeaa tahtia, ja 
toteaa, että ne voivat tuoda hyötyjä 
kansalaisille sekä vaikuttaa suoraan 
kaikkiin yhteiskuntiemme osa-alueisiin, 
perusoikeudet sekä sosiaaliset ja 
taloudelliset periaatteet ja arvot mukaan 
lukien, ja että niillä voi olla pysyviä 
vaikutuksia yritysten mahdollisuuksiin ja 
kaikilla elämänaloilla;
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13.10.2020 A9-0186/2

Tarkistus 2
Emmanuel Maurel
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys
(2020/2012(INL))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AB kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AB. toteaa, että jotta voitaisiin varmistaa 
yhdenmukainen lähestymistapa koko 
unionissa ja digitaalisten sisämarkkinoiden 
optimaalinen toiminta, olisi harkittava 
komission ja/tai tätä varten mahdollisesti 
nimettävien asiaankuuluvien unionin 
toimielimnten, elinten, toimistojen tai 
virastojen toteuttamaa unionin tason 
koordinointia sen suhteen, millaisia uusia, 
erityisesti rajatylittäviä mahdollisuuksia ja 
haasteita teknologian jatkuvaan 
kehitykseen liittyy; katsoo, että komissiolle 
olisi annettava tehtäväksi löytää sopiva 
ratkaisu tällaisen unionin tason 
koordinoinnin jäsentämiseen;

AB. toteaa, että jotta voitaisiin varmistaa 
yhdenmukainen lähestymistapa koko 
unionissa ja digitaalisten sisämarkkinoiden 
optimaalinen toiminta, olisi harkittava 
komission ja/tai tätä varten mahdollisesti 
nimettävien asiaankuuluvien unionin 
toimielinten, elinten, toimistojen tai 
virastojen toteuttamaa unionin tason 
valvontaa sen suhteen, millaisia uusia, 
erityisesti rajatylittäviä mahdollisuuksia ja 
haasteita teknologian jatkuvaan 
kehitykseen liittyy; katsoo, että komissiolle 
olisi annettava tehtäväksi löytää sopiva 
ratkaisu tällaisen unionin tason 
koordinoinnin jäsentämiseen;
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13.10.2020 A9-0186/3

Tarkistus 3
Emmanuel Maurel
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys
(2020/2012(INL))

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. katsoo, että yhteiskuntavastuun, 
sukupuolten välisen tasapainon, 
ympäristönsuojelun ja kestävyyden 
tavoitteet eivät saisi estää soveltamasta 
näillä aloilla voimassa olevia yleisiä ja 
alakohtaisia velvoitteita; katsoo, että 
erityisesti suuririskisten teknologioiden 
kehittäjille, käyttöönottajille ja käyttäjille 
olisi laadittava ei-sitovia ohjeita niiden 
menetelmien täytäntöönpanoon, joilla 
arvioidaan tämän asetuksen vaatimusten 
noudattamista ja edellä mainittujen 
tavoitteiden saavuttamista;

55. katsoo, että yhteiskuntavastuun, 
sukupuolten tasa-arvon, 
ympäristönsuojelun ja kestävyyden 
tavoitteet eivät saisi estää soveltamasta 
näillä aloilla voimassa olevia yleisiä ja 
alakohtaisia velvoitteita; katsoo, että 
erityisesti suuririskisten teknologioiden 
kehittäjille, käyttöönottajille ja käyttäjille 
olisi laadittava ei-sitovia ohjeita niiden 
menetelmien täytäntöönpanoon, joilla 
arvioidaan tämän asetuksen vaatimusten 
noudattamista ja edellä mainittujen 
tavoitteiden saavuttamista;
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Tarkistus 4
Emmanuel Maurel
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys
(2020/2012(INL))

Päätöslauselmaesitys
71 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

71 a. yhtyy monien ihmisoikeuksia 
puolustavien järjestöjen ja myös 
Euroopan tietosuojaneuvoston 
ilmaisemaan huoleen siitä, että 
tekoälysovelluksiin perustuvien 
videolaitteiden laajamittainen käyttö 
aiheuttaisi merkittävän tietosuojariskin, 
rajoittaisi kohtuuttomassa määrin 
mahdollisuuksia anonyymiin 
liikkumiseen, synnyttäisi yleisen tunteen 
jatkuvasta yksityisiin ja intiimeihin 
asioihin kajoamisesta ja vaikuttaisi 
kansalaisten ja instituutioiden 
käyttäytymiseen tavalla, joka 
todennäköisesti olisi ristiriidassa EU:n 
kansalaisvapauksien alan keskeisten 
periaatteiden turvaamisen kanssa, ja että 
lyhyellä aikavälillä ei olisi mahdollista 
estää virheitä, jotka perustuvat puutteisiin 
siinä, miten ohjelmistot analysoivat ikään, 
sukupuoleen tai etnisyyteen liittyviä eroja; 
vaatiikin komissiota ehdottamaan 
tulevassa lainsäädäntöehdotuksessaan 
kieltoa, joka koskee 
kasvojentunnistusteknologioiden 
käyttöönottoa ja käyttöä avoimissa 
julkisissa tiloissa ja joka on voimassa niin 
kauan kuin kaikkia näitä riskejä ei ole 
asiaankuuluvasti ja kattavasti käsitelty ja 
ratkaistu;
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13.10.2020 A9-0186/5

Tarkistus 5
Emmanuel Maurel
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys
(2020/2012(INL))

Päätöslauselmaesitys
128 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

128. pitää tärkeänä, että komissio ja/tai 
tätä varten mahdollisesti nimettävät 
asiaankuuluvat unionin toimielimet, elimet, 
toimistot ja virastot vastaavat unionin tason 
koordinoinnista, jotta vältetään 
hajanaisuus, ja että varmistetaan 
yhdenmukainen lähestymistapa kaikkialla 
unionissa; katsoo, että koordinoinnissa olisi 
keskityttävä edellisessä alaosiossa 
tarkoitettujen kansallisten 
valvontaviranomaisten toimeksiantoihin ja 
toimiin kussakin jäsenvaltiossa samoin 
kuin parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen 
näiden viranomaisten kesken sekä alan 
tutkimus- ja kehitysyhteistyön 
edistämiseen kaikkialla unionissa; kehottaa 
komissiota arvioimaan eri vaihtoehtoja ja 
löytämään sopivimman ratkaisun tällaisen 
koordinoinnin jäsentämiseen; mainitsee 
asiaankuuluvista olemassa olevista unionin 
toimielimistä, elimistä, toimistoista ja 
virastoista esimerkkeinä Euroopan unionin 
kyberturvallisuusviraston (ENISA), 
Euroopan tietosuojavaltuutetun (EDPS) ja 
Euroopan oikeusasiamiehen;

128. pitää tärkeänä, että komissio ja/tai 
tätä varten mahdollisesti nimettävät 
asiaankuuluvat unionin toimielimet, elimet, 
toimistot ja virastot vastaavat unionin tason 
koordinoinnista, jotta torjutaan 
mahdolliset erot kansallisten arviointien 
välillä ja vältetään hajanaisuus, ja että 
varmistetaan yhdenmukainen 
täytäntöönpano kaikkialla unionissa; 
katsoo, että koordinoinnissa olisi 
keskityttävä edellisessä alaosiossa 
tarkoitettujen kansallisten 
valvontaviranomaisten toimeksiantoihin ja 
toimiin kussakin jäsenvaltiossa samoin 
kuin parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen 
näiden viranomaisten kesken sekä alan 
tutkimus- ja kehitysyhteistyön 
edistämiseen kaikkialla unionissa; kehottaa 
komissiota arvioimaan eri vaihtoehtoja ja 
löytämään sopivimman ratkaisun tällaisen 
koordinoinnin jäsentämiseen; mainitsee 
asiaankuuluvista olemassa olevista unionin 
toimielimistä, elimistä, toimistoista ja 
virastoista esimerkkeinä Euroopan unionin 
kyberturvallisuusviraston (ENISA), 
Euroopan tietosuojavaltuutetun (EDPS) ja 
Euroopan oikeusasiamiehen;
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Tarkistus 6
Emmanuel Maurel
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys
(2020/2012(INL))

Päätöslauselmaesitys
143 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

143. tunnustaa Naton roolin 
euroatlanttisen turvallisuuden 
edistämisessä ja kehottaa tekemään Naton 
puitteissa yhteistyötä puolustusalan 
tekoälyjärjestelmien yhteisten standardien 
laatimista ja yhteentoimivuutta varten; 
korostaa, että transatlanttiset suhteet ovat 
tärkeitä yhteisten arvojen säilyttämiseksi 
ja tulevien ja uusien uhkien torjumiseksi;

Poistetaan.

Or. en


