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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa digituleviku kujundamise kohta: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete 
kõrvaldamine ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides
(2020/2216(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 19. veebruari 2020. aasta teatist „Euroopa digituleviku 
kujundamine“ (COM(2020)0067),

– võttes arvesse komisjoni 19. veebruari 2020. aasta valget raamatut „Tehisintellekt: 
Euroopa käsitus tipptasemel ja usaldusväärsest tehnoloogiast“ (COM(2020)0065),

– võttes arvesse komisjoni 19. veebruari 2020. aasta aruannet selle kohta, milline on 
tehisintellekti, asjade interneti ja robootika mõju ohutusele ja vastutusele 
(COM(2020)0064),

– võttes arvesse komisjoni 10. märtsi 2020. aasta teatist „Ühtse turu tõkete tuvastamine ja 
kõrvaldamine“ (COM(2020)0093),

– võttes arvesse komisjoni 10. märtsi 2020. aasta teatist „Pikaajaline tegevuskava ühtse 
turu normide paremaks rakendamiseks ja täitmise tagamiseks“ (COM(2020)0094),

– võttes arvesse komisjoni 13. novembri 2020. aasta teatist „Uus tarbijakaitse 
tegevuskava. Tarbijate toimetulekuvõime parandamine, et edendada majanduse 
kestlikku taastumist” (COM(2020)0696),

– võttes arvesse komisjoni 25. aprilli 2018. aasta teatist „Tehisintellekt Euroopa huvides“ 
(COM(2018)0237),

– võttes arvesse McKinsey & Company poolt komisjonile koostatud 2020. aasta veebruari 
töödokumenti „Shaping the digital transformation in Europe“ (Euroopa digiülemineku 
kujundamine)1,

– võttes arvesse digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) 2020. aasta aruandeid 
ning Eurobaromeetri eriuuringut „Attitudes towards the impact of digitalisation on daily 
lives“ (Hoiakud digiülemineku mõju suhtes igapäevaelule)2,

– võttes arvesse nõukogu 9. juuni 2020. aasta järeldusi Euroopa digituleviku kujundamise 
kohta,

– võttes arvesse komisjoni 19. veebruari 2020. aasta teatist „Euroopa andmestrateegia“ 
(COM(2020)0066),

1 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
2 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special
/surveyky/2228;jsessionid=0A2965AA1C68AA476CBA202BE3EE7448.cfusion07001?CFID=9498722&CFTO
KEN=32cd2e310977224c-A882F889-08D5-0E55-6CDA27376F14C4BE

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
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– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta 
direktiivi 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti 
elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta)3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta 
direktiivi 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta 
direktiivi 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu 
puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist 
sidet käsitlev direktiiv)5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta 
direktiivi 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud 
ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ 
ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 
(ebaausate kaubandustavade direktiiv)6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul7,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 
2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 97/7/EÜ8,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta 
määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/467/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)9,

– võttes arvesse oma 19. jaanuari 2016. aasta resolutsiooni ettevalmistuste kohta 
digitaalse ühtse turu aktiks10,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. veebruari 2018. aasta 
määrust (EL) 2018/302, mis käsitleb siseturul toimuvat põhjendamatut asukohapõhist 
tõkestust ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha 
alusel ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2006/2004 ja (EL) 2017/2394 ning 
direktiivi 2009/22/EÜ11,

3 EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1
4 EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4
5 EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37
6 ELT L 149, 11.6.2005, lk 22
7 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.
8 ELT L 304, 22.11.2011, lk 64.
9 ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.
10 ELT C 11, 12.1.2018, lk 55.
11 ELT L 60, 2.3.2018, lk 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0095&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0306&from=EN
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– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2. oktoobri 2018. aasta 
määrust (EL) 2018/1724, millega luuakse ühtne digivärav teabele ja menetlustele ning 
abi- ja probleemilahendamisteenustele juurdepääsu pakkumiseks ning millega 
muudetakse määrust (EL) nr 1024/201212,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta 
direktiivi (EL) 2019/2161, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/6/EÜ, 2005/29/EÜ ja 2011/83/EL, et 
ajakohastada liidu tarbijakaitsenorme ja tagada paremini nende täitmine13,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta 
direktiivi (EL) 2019/882 toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuete kohta14,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta 
direktiivi (EL) 2019/790, mis käsitleb autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi 
digitaalsel ühtsel turul ning millega muudetakse direktiive 96/9/EÜ ja 2001/29/EÜ15,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrust 
(EL) 2019/1150, mis käsitleb õigluse ja läbipaistvuse edendamist veebipõhiste 
vahendusteenuste ärikasutajate jaoks16,

– võttes arvesse oma 12. veebruari 2020. aasta resolutsiooni automatiseeritud 
otsustusprotsesside, tarbijakaitse ning kaupade ja teenuste vaba liikumise tagamise 
kohta17,

– võttes arvesse oma 20. oktoobri 2020. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile 
„Digiteenuste õigusakt: siseturu toimimise täiustamine“18,

– võttes arvesse oma 20. oktoobri 2020. aasta resolutsiooni intellektuaalomandi õiguste 
kohta tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel19,

– võttes arvesse oma 20. oktoobri 2020. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile 
tehisintellekti, robotitehnoloogia ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistiku 
kohta20,

– võttes arvesse oma 20. oktoobri 2020. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile 
tehisintellekti tsiviilvastutuse korra kohta21,

– võttes arvesse oma 20. jaanuari 2021. aasta resolutsiooni ühtse turu tugevdamise ja 
teenuste vaba liikumise tuleviku kohta22,

12 ELT L 295, 21.11.2018, lk 1.
13 ELT L 328, 18.12.2019, lk 7.
14 ELT L 151, 7.6.2019, lk 70.
15 ELT L 130, 17.5.2019, lk 92.
16 ELT L 186, 11.7.2019, lk 57.
17 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0032.
18 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0272.
19 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0277.
20 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0275.
21 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0276.
22 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0007.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1724&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L2161&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0882&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1150&from=ET
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, 
õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni, tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A9-0149/2021),

A. arvestades, et digitaalsel ühtsel turul on endiselt tõkkeid, mis tuleb kõrvaldada, et 
kasutada ära kõiki selle turu võimalusi, ning arvestades, et selle õnnestumiseks on vaja 
inimkeskset ühtset ELi käsitust;

B. arvestades, et digiüleminek võib kogu ühtse turu palju väärtuslikumaks muuta, seda 
vajavad nii Euroopa tarbijad kui ka traditsioonilised ja mittetraditsioonilised sektorid 
ning see võib anda üleilmsel turul konkurentsieelise;

C arvestades, et kuna digitaalne ühtne turg tekitab traditsioonilistele turgudele eri 
probleeme, tuleks austada põhimõtet „mis on ebaseaduslik väljaspool internetti, on 
ebaseaduslik ka internetis“;

D. arvestades, et tehisintellektile teatud määral juba kohaldatakse kehtivaid õigusnõudeid;

E. arvestades, et üldsuse usaldust tehisintellekti vastu tuleb suurendada sellega, et 
tehisintellekti vaikesätetega austatakse täielikult põhiõigusi, tarbijakaitset, andmekaitset 
ning turvalisust ning soodustatakse Euroopas innovatsiooni;

F. arvestades, et tehisintellektiteemalises valges raamatus tunnistati, et põllumajandus on 
üks neist sektoritest, kus tehisintellekt võib suurendada tõhusust, ning tulevase ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) üks üldeesmärk on edendada nutipõllumajandust; 
arvestades, et tänu tehisintellektiteemalistele uuringutele ning põllumajanduses ja 
loomakasvatuses tehisintellekti kasutamisele võib põllumajandussektor muutuda noorte 
jaoks atraktiivsemaks ning looduslikust eripärast tingitud piirangutega aladel võib 
põllumajandustoodang ning loomade heaolu ja tootlikkus suureneda; arvestades, et 
strateegia „Talust taldrikule“ ja elurikkuse strateegia eesmärk on aidata 
põllumajandustootjatel kasvatada kvaliteetset toodangut ning vähendada 2030. aastaks 
toitainete kadu ning pestitsiidide ja väetiste kasutamist;

G. arvestades, et digiüleminekuks tuleb peamistesse digimajandust soodustavatesse 
teguritesse teha suuremaid investeeringuid ning koordineerida seda 
rohepöördemeetmetega;

H. arvestades, et tehisintellektil on palju kasutegureid, aga sellega kaasnevad ka teatavad 
ohud;

I. arvestades, et ELi liikmesriigid ja institutsioonid on Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja 
Euroopa inimõiguste konventsiooni kohaselt kohustatud tagama, et ühegi inimese õigust 
eraelu puutumatusele, andmekaitsele, väljendusvabadusele, kogunemisvabadusele, 
mittediskrimineerimisele, väärikusele ega teisi põhiõigusi uue ja kujunemisjärgus 
tehnoloogia kasutamise tõttu põhjendamatult ei piirataks;
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J. arvestades, et tehisintellekti kasutamisega kaasnevad ka ohud ja tekivad probleemid, 
mis puudutavad isikuandmete kogumise, kasutamise ja levitamise eetikat, ulatust ja 
läbipaistvust;

1. osa: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine

1. usub, et ELi digipoliitikaga tuleks luua ja toetada põhialuseid, mida on tarvis selleks, et 
Euroopa avalik ja erasektor oleks maailmas usaldusväärset ja inimkeskset digitaalset 
innovatsiooni juhtivad jõud; on seisukohal, et üks põhialustest on digitaalne ühtne turg, 
mille eesmärk on tagada uue tehnoloogia täieliku potentsiaali ärakasutamine sellega, et 
kõrvaldatakse põhjendamatud riigipõhised tõkked, tarbijatele ja ettevõtjatele luuakse 
õigusselgus ning Euroopa kodanikele tagatakse kasu ja suurendatakse konkurentsi; 
usub, et seda eesmärki võib aidata saavutada see, kui turgude integreerimiseks ja 
ühtlustamiseks rakendatakse paremini korraldatud ja ühtset Euroopa tegutsemisviisi; 
usub, et selle saavutamiseks tuleb nii liikmesriikidel kui ka ELil astuda edasisi samme;

2. rõhutab, et täielikult toimiv digitaalne ühtne turg on kasulik nii tarbijatele kui ka 
ettevõtetele, ning kutsub üles VKEsid digiüleminekul toetama ja soovib, et komisjon 
kontrolliks enne õigusaktide kohta ettepanekute esitamist, kas need VKEde seisukohast 
toimivad;

3. usub, et see, kuidas ELis digiüleminekut käsitatakse, peab olema täielikult kooskõlas 
põhiõiguste, tarbijakaitse, tehnoloogianeutraalsuse, võrgu neutraalsuse ja 
andmekaitsereeglite, kaasavuse ja diskrimineerimiskeeluga;

4. usub, et digiüleminek ja kujunemisjärgus tehnoloogiad, nagu tehisintellekt, võivad 
aidata saavutada ELi tööstusstrateegia ja rohelise kokkuleppe eesmärke ning lahendada 
teatavaid COVID-19 kriisi põhjustatud probleeme; on peale selle veendunud, et kui 
rakendada rohelise kokkuleppe, tööstusstrateegia ja digiülemineku elluviimiseks 
üksteist vastastikku toetavat poliitikat, võib see aidata nende eesmärke saavutada ja 
edendada ELi tehnoloogilist juhtpositsiooni; juhib tähelepanu sellele, et digilahenduste, 
näiteks kaugtöö ja tehisintellekti rakenduste abil on võimalik toetada puuetega inimeste 
osalemist digitaalsel ühtsel turul; on seisukohal, et COVID-19 kriisi tõttu on ühtlasi 
võimalik digiüleminekut kiirendada ja et digiüleminek peab üldiselt teenima avalikke 
huve; usub, et digiüleminek võib aidata täita ELi linnapiirkondade, maapiirkondade 
ning eraldatud piirkondade vajadusi;

5. märgib, et uute tehnoloogiatega on võimalik toetada säästvale ringmajandusele 
üleminekut, sest nende abil saab hõlbustada ringmajanduse ärimudelite kasutuselevõttu, 
suurendada andmetöötlus- ja andmesalvestussüsteemide energiatõhusust ning 
soodustada kestlikumate väärtusahelate loomist ja ressursside optimaalset kasutamist;

6. kutsub komisjoni üles edendama ja toetama rohelise kokkuleppe elluviimisel kestliku 
tehnoloogia kasutuselevõttu ja arendamist, sealhulgas hindama, milline on 
andmejagamise keskkonnamõju ja millist taristut on vaja digilahenduste kestliku 
kasutuselevõtu tagamiseks;

7. rõhutab, et rohelise kokkuleppe potentsiaali täielikuks ärakasutamiseks tuleb lubada 
oluliste ja täpselt määratletud andmestike jagamist ja neile juurdepääsu; kutsub 
komisjoni üles hindama, milliste andmestike puhul seda lubada tuleks;
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8. on seisukohal, et tavad, millega kahjustatakse tarbijate õigusi, andmekaitset ja töötajate 
õigusi, tuleks kaotada;

9. rõhutab, et komisjon peaks õigusaktide suhtes rakendama tasakaalustatud, tulevikku 
suunatud, tõendipõhist subsidiaarsuse põhimõttele tuginevat käsitust, millega luuakse 
digitaalne ühtne turg, kus on tagatud avalike teenuste osutamine, mis on 
konkurentsivõimeline, õiglane, juurdepääsetav, tehnoloogiliselt neutraalne, 
innovatsioonialdis, tarbijasõbralik, inimkeskne ja usaldusväärne ning millega luuakse 
turvaline andmepõhine ühiskond ja majandus;

10. rõhutab, et digimajanduse ja traditsioonilise majanduse maksustamisel peaksid 
valitsema võrdsed tingimused ning selleks tuleks jõuda ühisele arusaamale sellest, kus 
väärtust luuakse;

11. juhib tähelepanu sellele, et kui see on asjakohane, võiksid VKEd ja muud ettevõtjad 
olenevalt olukorrast ja kontekstist, st võttes arvesse võimalikke eeliseid, 
küberturvalisust, eraelu puutumatust ja andmekaitset ning ilma et see piiraks 
kohaldatavate õigusaktide kohaldamist, kasutada koostöömudeleid, mis põhinevad 
näiteks avatud lähtekoodiga tarkvaral; usub, et see võib aidata saavutada Euroopal 
digivaldkonnas strateegilist autonoomiat;

12. kutsub komisjoni üles pidama oma tulevastes seadusandlikes ettepanekutes kinni oma 
juhtpõhimõtetest ning vältima digitaalse ühtse turu killustumist, kõrvaldama kõik 
põhjendamatud tõkked ja tarbetud haldusnõuded, toetama eelkõige VKEde huvides 
innovatsiooni ning kasutama asjakohaseid stiimuleid, millega luuakse võrdsed 
võimalused ja tagatakse investeerimisvõimaluste võrdne kättesaadavus;

13. palub komisjonil tagada, et nii kehtivate kui ka kõigi uute õigusnõuete täitmine tagataks 
tõhusalt ja tulemuslikult; usub, et täitmist tuleb tõhusalt tagada nii piiri- kui ka 
sektoriüleselt, selleks peavad ametiasutused tihedamat koostööd tegema ning arvesse 
tuleb võtta iga ametiasutuse eriteadmisi ja pädevust; usub, et komisjon peaks esitama 
suunava raamistiku, millega tagada tehisintellektile ja sellega seonduvatele 
valdkondadele kohaldatavate uute õigusnõuete koordineerimine;

14. kutsub komisjoni üles seadma eesmärgiks nii innovatsiooni kui ka tarbijasõbraliku 
õiguskeskkonna ning suurendama selleks tihedas koostöös liikmesriikide ja 
sidusrühmadega Euroopa digimajanduse rahalist toetust ja institutsioonilist tuge 
järgmiste meetmete abil: investeerimine haridusse ning teadus- ja arendustegevusse, 
innovatsiooni toetamine Euroopas, parema ja laiema juurdepääsu tagamine kergesti 
loetavatele ja koostalitlusvõimelistele kvaliteetsetele tööstuslikele ja avalikele 
andmetele, digitaristu rajamine, digioskuste üldise kättesaadavuse suurendamine 
elanikkonna hulgas, ettevõtluskeskkonna tehnoloogilise juhtpositsiooni edendamine 
ning proportsionaalse ja ühtlustatud õiguskeskkonna loomine;

15. on seisukohal, et arukad riigihanked, mida korraldatakse näiteks Euroopa GovTechi 
platvormi kaudu, võivad aidata toetada kogu ELis digitehnoloogia arengut;

16. on seisukohal, et tehisintellekti ja teistesse olulistesse uutesse tehnoloogiatesse tuleb 
teha suuri investeeringuid ning era- ja avalik sektor peavad selles valdkonnas koostööd 
tegema; peab kiiduväärseks, et ühiskonna ja ettevõtete digiülemineku toetamiseks 
kasutatakse ELi rahastamisprogramme, kuivõrd need põhinevad tõhususe, läbipaistvuse 
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ja kaasatuse põhimõttel; nõuab, et eri rahalisi vahendeid kasutataks kooskõlastatult, et 
saavutada programmide suurim võimalik koostoime; soovitab, et vajaliku digitaristu 
loomiseks ette nähtud rahasummad seataks strateegiliselt esmatähtsale kohale; nõuab, et 
nii taasterahastust „NextGenerationEU“ kui ka avaliku kui ka erasektori 
rahastamisallikatest tehtaks suuremaid investeeringuid, et võtta arvesse ELi püüdlust 
jõuda tehnoloogiavaldkonnas kogu maailmas juhtpositsioonile, teha uuringuid ja 
koguda teadmisi ning kasutada kõigi ühiskonnaliikmete huvides ära kõiki 
digiülemineku kasutegureid;

17. on seisukohal, et tehisintellekt tekitab VKEdele spetsiifilisi probleeme ja tarbetult 
keerulised regulatiivsed nõuded võivad mõjutada nende konkurentsivõimet 
ebaproportsionaalselt palju; märgib, et tehisintellektil põhinevate lahenduste 
kasutuselevõtt peaks neid ettevõtteid aitama ning tehisintellekti kasutamist käsitlevate 
uute õigusaktidega ei tohiks tekitada põhjendamatut halduskoormust, mis seaks ohtu 
VKEde konkurentsivõime turul;

18. kutsub komisjoni üles tagama, et Next Generation EU taastekava kohaseid 
investeeringuid koordineeritakse laiemalt; kutsub komisjoni üles esitama selle kava 
raames kindlad meetmed, millega toetada ELis suure mõjuga tehnoloogiaid ja taristut, 
nagu tehisintellekt, kõrgjõudlusega andmetöötlus, kvantandmetöötlus, 
pilvandmetöötlus, platvormid, arukad linnad, 5G ja kiudoptiline taristu;

19. tuletab meelde, et VKEd on Euroopa majanduse alustala ja nad vajavad 
digiüleminekuks ELi rahastamisprogrammidest erituge; palub, et komisjon ja 
liikmesriigid suurendaksid ühtse turu programmi, digitaalse innovatsiooni keskuste ning 
taaste- ja vastupidavusrahastu kaudu toetust idu- ja mikroettevõtetele ning VKEdele, 
kes arendavad ja rakendavad digitehnoloogiaid, et edendada digiüleminekut ning 
võimaldada neil oma digitaalne potentsiaal ja konkurentsivõime Euroopas 
majanduskasvu ja töökohtade tagamiseks täielikult välja kujundada;

20. märgib, et Euroopas on teiste turgudega võrreldes suur puudus riski- ja seemnekapitalist 
ning börsivälisest kapitalist; on seisukohal, et seetõttu laiendavad Euroopa idufirmad 
tegevust sageli pigem kolmandate riikide turule kui Euroopa Liidus; usub, et seetõttu 
jääb laiemas Euroopa majanduses saamata kasu, mis kanduks üle Euroopas 
tegutsevatest ettevõtetest; rõhutab, et praegu on avaliku sektori asutustel innovatsiooni 
ja teadusuuringute rahastamisel ebaproportsionaalselt suur roll ning idufirmade 
ökosüsteemid ja rahastamisvõimalused on liikmesriikides väga erinevad; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles esitama tervikliku Euroopa käsituse selle kohta, kuidas 
ELis tehnoloogilisteks investeeringuteks kapitaliallikate hulka suurendada, sealhulgas 
algatused, millega toetatakse Euroopa erasektori liidrite tegutsemist äriinglina, ning 
tagama, et Euroopa ettevõtetel, sh idufirmadel, on riski -ja seemnekapitali hõlpsam 
saada;

21. rõhutab, et Euroopa digiülemineku hoogustamiseks on vajalikud digitaalse Euroopa 
programm, programm „Euroopa horisont“ ja Euroopa ühendamise rahastu ning neid 
tuleks piisavalt rahastada; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et need programmid 
viidaks võimalikult kiiresti ellu; tuletab meelde, et liikmesriigid peavad täitma 
strateegiast „Euroopa 2020“ tuleneva kohustuse investeerida 3 % oma SKPst teadus- ja 
arendustegevusse;
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22. kutsub komisjoni üles töötama selle nimel, et EL oleks uute tehnoloogiate vastuvõtmise 
ja standardimise protsessis liidripositsioonil, tagades tehisintellekti inimkesksuse ning 
kooskõla Euroopa väärtuste, põhiõiguste ja normidega; rõhutab, et kuna 
tehnoloogiavaldkonna liidripositsioon ja areng mõjutab kogu maailma, tuleb üleilmsete 
standardite kehtestamisel teha koostööd standardiorganisatsioonide, ettevõtete ja 
rahvusvaheliste partneritega; on seisukohal, et ühtlustatud standardite tõhusamaks 
koostamiseks on üks võimalus kasutada teatavates valdkondades, näiteks tehisintellekti 
ning uute kujunemisjärgus tehnoloogiate puhul, Euroopa Standardikomitee töörühma 
kokkulepet;

23. toetab komisjoni eesmärki suurendada isikustamata andmete kättesaadavust ja jagamist, 
et tugevdada Euroopa majandust; on seisukohal, et selle eesmärgi täitmisel tuleks 
arvesse võtta riske, mis isikustamata andmetele suurema juurdepääsuga kaasnevad, 
nagu tagasituvastus;

24. on seisukohal, et tuleb soodustada seda, et VKEd pääseksid rohkemate andmete juurde, 
ning nõuab stiimuleid, mille eesmärk on anda VKEdele vabatahtliku ja vastastikku 
kasuliku menetluse kaudu juurdepääs teiste erasektori sidusrühmade loodud 
isikustamata andmetele, kuid seejuures tuleks kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ning 
intellektuaalomandi õigusi käsitleva õigusraamistikuga täita kõiki vajalikke 
kaitseklausleid;

25. märgib, et avalike teenuste osutamisel ja riigihankelepingute sõlmimisel loovad, 
koguvad ja töötlevad riigi osalusega äriühingud suures koguses isikustamata andmeid, 
mis on ärilise taaskasutamise ja ühiskonnale kasu toomise seisukohast väga 
väärtuslikud; julgustab komisjoni ja liikmesriike tegema sellised andmed avalikes 
huvides taaskasutamiseks laiemalt kättesaadavaks, et soodustada avaandmete direktiivi 
eesmärkide täitmist;

26. tuletab meelde, et vajame andmepõhist majandust, mis sobib kogu ELile, sest see on 
peamine digiüleminekut toetav tegur; on seisukohal, et usaldusväärse tehisintellekti 
kõrgetasemeline andmekaitse võib aidata suurendada tarbijate usaldust; on veendunud, 
et EL peab tagama tarbijate silmis suure usaldusväärsuse ja vajaduse korral tarbijate 
kontrolli oma andmete üle ning kindlustama samal ajal isikuandmete kaitse kõrgeimad 
standardid ning selged ja tasakaalustatud reeglid, mis kehtivad muu hulgas 
intellektuaalomandi õiguste kohta, kuid on seisukohal, et tuleb säilitada avatus 
kolmandatele riikidele ning tähtis on isikustamata andmete vaba liikumine üle piiride;

27. võtab teadmiseks digiteenuste õigusakti ja digiturgude õigusakti ning usub, et need 
peaksid aitama toetada innovatsiooni, tagada tõhusat tarbijakaitset ning parandama 
kasutajate õigusi, usaldust ja ohutust internetis; rõhutab, et tuleb tagada, et Euroopa turg 
oleks ka edaspidi aktiivne ja väga konkurentsivõimeline;

28. rõhutab, et digiteenuste õigusaktis peaks tähtis osa olema tarbijakaitsel, ning on 
veendunud, et toodete ohutust ning seega ka tarbijate usaldust internetipõhiste 
kauplemiskohtade vastu suurendaks see, kui internetipõhised kauplemiskohad oleksid 
läbipaistvamad ja neile kehtiks hoolsuskohustus;

29. rõhutab seetõttu, et internetipõhistele kauplemiskohtadele tuleb kehtestada selged, 
proportsionaalsuse põhimõttele tuginevad kohustused; rõhutab, et tuleks selgitada, mil 
määral vastutavad sisumajutusplatvormid nende kaudu müüdavate või reklaamitavate 
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kaupade eest, sest tuleb kaotada õiguslik lünk, mis puudutab olukorda, kus ostjad ei 
saanud seda, milleks neil on seaduse või tarnelepingu kohaselt õigus, näiteks seetõttu, et 
esmast müüjat ei ole võimalik kindlaks teha (põhimõte „tunne oma äriklienti“);

30. tunneb heameelt selle üle, et komisjoni on esitanud uue tarbijakaitse tegevuskava, ja 
innustab komisjoni tarbijakaitseõigusakte vajaduse korral ajakohastama, et võtta uusi 
tehnoloogiaid ja tarbijatele tekkida võivat kahju paremini arvesse, eriti kõige vähem 
kaitstud rühmade puhul ning COVID-19 pandeemia mõju arvestades; on seisukohal, et 
Euroopa tarbijatele tuleks anda võimalus võtta digiüleminekust aktiivselt osa ning 
tarbijate usaldus ja digitehnoloogia kasutuselevõtt sõltub sellest, kas tarbijate õigused on 
kaitstud igas olukorras;

31. tuletab meelde, et veebipõhiste teenuste asukohapõhine tõkestus on ühtse turul suur 
takistus ning Euroopa tarbijate põhjendamatu diskrimineerimine; võtab teadmiseks 
komisjoni asukohapõhise tõkestuse määruse esimese lühiajalise läbivaatamise ning 
nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks hindamist ja alustaks sidusrühmadega dialoogi, et 
soodustada kogu ELis kvaliteetse sisu levitamist, sest audiovisuaalteenustele piiriülese 
juurdepääsu järele on järjest suurem nõudlus;

32. kordab, et õigus eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, sealhulgas isikuandmete 
kaitse üldmääruses sätestatud sõnaselge ja teadliku nõusolek, kuuluvad ELi põhiõiguste 
hulka; juhib tähelepanu sellele, et nõusolek peaks põhinema arusaadaval ja kergesti 
kättesaadaval teabel selle kohta, kuidas isikuandmeid kasutatakse ja töödeldakse, ning 
seda tuleks austada ka algoritmide kasutamisel;

33. väljendab heameelt selle üle, et ELil on digikümnendi jaoks uus küberturvalisuse 
strateegia, mis on vältimatult oluline kodanike usalduse kindlustamiseks ning selleks, et 
võimaldada neil digiüleminekul innovatsioonist, ühenduvusest ning automatiseerimisest 
täielikult kasu saada, kaitstes samas põhiõigusi, ning kutsub üles kavandatud meetmeid 
tõhusalt ja kiiresti rakendama;

34. kutsub liikmesriike üles Euroopa ligipääsetavuse akti viivitamata rakendama, et 
puuetega inimesi takistavad tõkked eemaldada ning tagada, et olemas on kättesaadavad 
digiteenused ja nende osutamise tingimused on asjakohased, sest eesmärk on saavutada 
täiesti kaasav ja ligipääsetav digitaalne ühtne turg, kus on tagatud puuetega inimeste 
võrdne kohtlemine ja kaasamine; tuletab liikmesriikidele meelde ja innustab kasutama 
võimalust hakata direktiivi, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja 
mobiilirakenduste juurdepääsetavust23, kohaldama ka üldsusele avatud kohtade suhtes, 
eelkõige tervishoiu-, transpordi-, postiteenuste- ja telekommunikatsiooni sektoris;

2. osa: tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides

35. on veendunud, et kui tehisintellekt töötatakse välja kooskõlas kohaldatavate 
õigusaktidega, võib see teatavaid valdkondi Euroopa kodanike jaoks parandada ning see 
võib olla majanduse, ohutuse, turvalisuse, hariduse, tervishoiu, transpordi ja keskkonna 
seisukohast väga kasulik ja väärtuslik; on veendunud, et see, et tehisintellektipõhised 
tooted ja teenused oleksid ohutud, turvalised, kaasavad, mittediskrimineerivad, 
kättesaadavad ja õiglased, eriti nende tarbijarühmade jaoks, keda peetakse vähem 

23 26. oktoobri 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/2102 (mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja 
mobiilirakenduste juurdepääsetavust) põhjendus 34.
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kaitstuks, tuleb tagada nii, et kedagi ei jäeta kõrvale, ja nende eelised peaksid olema 
kättesaadavad kogu ühiskonnas;

36. tunnistab, et tehisintellekti eelistest kasu saamiseks peavad komisjon, liikmesriigid, 
erasektor, kodanikuühiskond ja teadusringkond tegema tõhusat koostööd, et luua ohutu 
inimkeskse tehisintellekti ökosüsteem, millest saab kasu kogu ühiskond;

37. märgib, et kuigi tehisintellekt annab häid võimalusi, võivad sellega selliste probleemide 
tõttu nagu kallutatus ja läbipaistmatus kaasneda ka teatavad suured ohud; usub, et need 
ohud võivad ilmneda olenevalt tehisintellekti kasutamise kontekstist ning 
kasutusjuhtudest; nõuab, et tehisintellektipõhiste süsteemide jälgitavuse protsessid 
oleksid läbipaistvad ning neid oleks võimalik tõendatud suure ohu korral läbi vaadata;

38. on seisukohal, et lisaks muudele teguritele, mis takistavad ELis digitehnoloogia 
arendamist, kasutuselevõttu ning tõhusat reguleerimist, võib tehisintellekti laialdast 
kasutuselevõttu takistada tarbijate usalduse ja kindlustunde puudumine; juhib 
tähelepanu sellele, et kodanikel puudub arusaam protsessidest, mille abil täiustatud 
algoritmi- ja tehisintellektisüsteemides otsuseid tehakse;

39. märgib, et tarbijad vajavad selget ja ettearvatavat õigusraamistikku, mille kohaselt 
tegutseda tootevea korral;

40. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pidevalt parandama avaliku halduse süsteemi seda 
osa, mis hakkab vastutama tehisintellekti käsitlevate tulevaste õigusaktide rakendamise 
eest;

41. tunneb heameelt tehisintellektiteemalise komisjoni valge raamatu üle ja kutsub 
komisjoni töötama tehisintellekti kohta välja ühtse ELi õigusraamistiku, mis on 
inimkeskne, riskipõhine, selge ja tulevikukindel; on veendunud, et see on vajalik 
automatiseeritud otsustussüsteemide järelevalveks ning see peaks täiendama 
tehisintellektiga seotud kehtivaid õigusakte ja tagama, et need oleksid riski suurusega 
proportsionaalsed;

42. rõhutab, et tuleb tagada, et algoritmipõhiste otsuste tegemise üle on piisav inimkontroll 
ning loodud on nõuetekohased ja tõhusad õiguskaitsemehhanismid;

43. rõhutab, et tarbijatele tuleb tehisintellekti kohta anda põhiteadmised ja -oskused, mille 
abil on neil võimalik neist tehnoloogiatest rohkem kasu saada ning samal ajal end 
võimalike ohtude eest kaitsta;

44. märgib, et kuigi tehisintellekt on juba suuremal või vähemal määral kehtivate Euroopa 
õigusaktidega hõlmatud, tekitab tehisintellekt uusi ning seni lahendamata õiguslikke 
küsimusi, mis mõjutavad tarbijaid, ja kutsub seetõttu komisjoni üles esitama kõigi 
praegu kohaldatavate õigusaktide ja väljapakutud uute meetmete toimimise ja 
nendevahelise koostoime kohta selged suunised, et kõrvaldada praegused õiguslikud 
lüngad ning tagada proportsionaalne ja sidus õigusraamistik; on seisukohal, et 
liikmesriigid peavad digitaalse ühtse turu tugevdamiseks koostööd tegema;

45. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama õigusraamistiku jõustamisel tiheda 
koostöö, et ennetada ühtse turu killustatust;
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46. on seisukohal, et tehisintellekt on kiiresti arenev tehnoloogia, mida tuleb reguleerida 
mitte ainult suunistega, vaid tõhusate õigusaktidega, mis põhinevad proportsionaalsuse 
põhimõttel; on veendunud, et selle saavutamiseks tuleb tehisintellekt määratleda laialt, 
et kõiki eri sektorite reguleerivaid meetmeid saaks ka edaspidi rakendada paindlikult ja 
kohandada, et võtta arvesse tulevast arengut, ning tehisintellekti kasutamise eri 
riskitasemeid, mis tuleb valdkondlikes raamistikes täpsemalt määratleda, tuleb 
asjakohaselt käsitleda; on seisukohal, et tulevastes õigusaktides tuleb igati arvesse võtta, 
mil määral tehisintellekti arvatavad riskid tehisintellekti kasutamise ja kasutuselevõtu 
eri viisidel praktikas teostuvad;

47. juhib tähelepanu sellele, et iseõppivate algoritmide abil on ettevõtjatel võimalik saada 
tarbija isiklikust olukorrast ja käitumismustritest põhjalik ülevaade; kutsub seega 
komisjoni üles tehisintellekti tehnoloogiaid laiaulatuslikult reguleerima, et hoida ära 
nende süsteemide ebaõiglane ja kuritahtlik kasutamine;

48. usub, et tehisintellekti õigusraamistiku eesmärk peaks olema luua usaldusväärsete ja 
ohutute tehisintellektipõhiste toodete, rakenduste ja teenuste jaoks siseturg ning see 
peaks põhinema ELi toimimise lepingu artiklil 114;

49. rõhutab, et tarbijatel on õigus saada kiiresti ja kergesti kättesaadaval viisil piisavat 
teavet tehisintellekti süsteemide olemasolu ja võimalike väljundite kohta ning selle 
kohta, kuidas süsteemi otsuseid kontrollida, sisuliselt vaidlustada ja parandada;

50. nõuab kohustusliku teabe esitamist selle kohta, kas tarbijad suhtlevad 
tehisintellektisüsteemidega;

51. on veendunud, et kasutajate usalduse loomiseks ja säilitamiseks 
tehisintellektisüsteemide vastu on väga oluline selgitatavus ja läbipaistvus; on 
seisukohal, et see tähendab, et protsessid peavad olema läbipaistvad, 
tehisintellektisüsteemide suutlikkusest ja eesmärgist teavitatakse avameelselt ning 
otsuseid on võimalik selgitada neile, keda need otseselt mõjutavad;

52. usub, et õigusraamistik peab toetama usaldusväärsete tehisintellektisüsteemide 
arendamist ning peaks tagama kõrged tarbijakaitsestandardid, et tugevdada tarbijate 
usaldust tehisintellektil põhinevate toodete vastu; on seisukohal, et riske tuleb 
määratleda ning neile vastavalt õiguslikke nõudeid ja kaitsemeetmeid tarbijatele 
põhjustatava kahju vastu kehtestada järkjärgulisemalt; usub ühtlasi, et õigusraamistik 
peaks tagama läbipaistvuse, aruandekohustuse ja asjaomaste nõuete selge edastamise nii 
tarbijatele kui ka reguleerivatele asutustele ning pakkuma tehisintellekti arendajatele ja 
juurutajatele proaktiivselt ajendeid usaldusväärse tehisintellekti kasutuselevõtmiseks;

53. kutsub komisjoni üles edendama algoritmiliste süsteemidega seotud teabevahetust 
liikmesriikide ametiasutuste vahel ning toetama ühtse arusaama kujundamist 
algoritmiliste süsteemide kohta ühtsel turul, esitades suuniseid, arvamusi ja 
ekspertteavet;

54. usub, et selline raamistik peaks põhinema eetilisel, inimkesksel ja põhiõigustel rajaneval 
käsitusel kogu tehisintellekti toodete kavandamise, arendamise ja olelusringi kestel, 
tuginedes põhiõiguste säilitamisele ja läbipaistvuse, selgitatavuse (asjakohasel juhul) ja 
vastutuse põhimõtetele ning isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevatele õigustele ja 
kohustustele, mille hulka kuuluvad võimalikult väheste andmete kogumine, 



PE661.999v02-00 14/102 RR\1230139ET.docx

ET

eesmärgikohasus ning lõimitud ja vaikimisi andmekaitse;

55. usub, et uute regulatiivsete nõuete kohaldamisala tuleks laiendada nii, et konkreetses 
kontekstis hinnanguliselt kõige suurema ohutasemega tehisintellekti rakenduste suhtes 
kohaldataks kõige rangemaid regulatiivseid nõudeid ja kontrolle, sealhulgas võimalust 
keelata kahjulikud või diskrimineerivad tavad; kutsub komisjoni üles looma lisaks 
kehtivates tarbijakaitsealastes õigusaktides juba olemasolevatele meetoditele objektiivse 
meetodi kahju tekkimise ohu arvutamiseks; usub, et selline meetod peaks vältima 
piiravat, kaheosalist käsitust, mis võib kiiresti aeguda, ning peaks selle asemel 
keskenduma tehisintellektiga seonduvale kontekstile, selle rakendamisele ja 
konkreetsele kasutusele;

56. rõhutab, et ELi-ülene tehisintellekti standardimine peaks edendama innovatsiooni ja 
koostalitlusvõimet, tagades ühtlasi kõrgetasemelise tarbijakaitse; tunnistab, et kuigi 
märkimisväärne arv standardeid on juba olemas, on vaja veelgi edendada ja arendada 
ühiseid tehisintellekti standardeid, näiteks neid, mis on kohaldatavad selle koosseisu 
kuuluvate osade ning tervete rakenduste suhtes;

57. on seisukohal, et kui on kehtestatud selged õigusnormid ning nende 
jõustamismehhanismid, võiks kaaluda ka tehisintellekti vabatahtliku usaldusväärse 
märgise rolli, kuigi samas on oluline meeles pidada, et algoritmilistele õppesüsteemidele 
omane teabe asümmeetria muudab märgistussüsteemide rolli väga keeruliseks; on 
seisukohal, et selline märgis võiks parandada tehisintellektil põhineva tehnoloogia 
läbipaistvust; rõhutab, et igasugune selline märgistussüsteem peab olema tarbijatele 
arusaadav ning suurendama tarbijate teadlikkust tehisintellektil põhinevatest 
rakendustest mõõdetaval moel, võimaldades neil teha teadlikke valikuid, vastasel korral 
ei võeta seda tegelikkuses piisaval määral kasutusele;

58. usub kindlalt, et uued regulatiivsed nõuded ja hinnangud peavad olema nii mõistetavad 
kui ka rakendatavad ning võimaluse korral tuleks need lisada olemasolevatesse 
sektoripõhistesse nõuetesse, hoides halduskoormuse proportsionaalsena;

59. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kasutama innovatiivseid regulatiivseid vahendeid, 
nagu reguleeritud testimiskeskkonnad, ettevaatusprintsiibist lähtudes, et aidata sillutada 
selge tee idufirmade ja väikeste ettevõtete kasvamiseks; usub, et need vahendid peaksid 
aitama innovatsiooni edendada, kui neid rakendatakse kontrollitud keskkonnas; juhib 
tähelepanu asjaolule, et sellistel tehnoloogiatel nagu tehisintellekt põhinevate toodete 
innovatiivseks testimiseks ja valideerimiseks sidusa keskkonna loomine aitab Euroopa 
ettevõtetel ületada ühtse turu killustatuse ning saada kasu kasvupotentsiaalist terves 
ELis;

60. juhib tähelepanu sellele, et kõige tõhusam viis kallutatuse vähendamiseks on tagada 
tehisintellektisüsteemide treenimiseks kasutatavate andmekogumite kvaliteet;

61. usub, et tehisintellekti tuleks kasutada kõrge ohutasemega kontekstis vaid konkreetsetel 
eesmärkidel, järgides täielikult kohaldatavat õigust ja täites läbipaistvuskohustusi; 
rõhutab, et ainult selge ning õiguskindel õiguslik raamistik on selliste tehnoloogiate 
kasutamise vajalikkuse ja proportsionaalsuse küsimustes otsustava tähtsusega ohutuse ja 
julgeoleku, andme- ja tarbijakaitse, üldsuse usalduse ja toetuse tagamiseks; kutsub 
komisjoni üles hoolikalt kaalutlema, kas on teatud kasutusjuhte, ohukordi või tavasid, 
mille jaoks tuleks vastu võtta spetsiifilised tehnilised standardid, sealhulgas aluseks 
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olevate algoritmide osas; peab selliste tehniliste standardite vastuvõtmise korral 
vajalikuks nende regulaarset läbivaatamist pädevate ametiasutuste poolt ja 
ümberhindamist, võttes arvesse tehnoloogia kiiret arengutempot;

62. usub, et tehisintellekti toodete ja teenuste läbivaatamise nõukogude loomine 
organisatsioonide ja ettevõtete poolt selleks, et hinnata suure riskitasemega ja 
mõjukatest tehisintellektil põhinevatest projektidest tingitud võimalikke eeliseid ja 
võimalikku kahju, eriti võimalikku sotsiaalset mõju, võib olla kasulik vahend selleks, et 
aidata organisatsioonidel teha tehisintellekti toodete ja teenuste suhtes vastutustundlikke 
otsuseid, eriti kui need nõukogud hõlmavad asjaomaseid sidusrühmi;

63. rõhutab tehisintellektiga seonduva hariduse ja teadustöö olulisust; rõhutab, et EL peab 
suurendama oma digitaalset suutlikkust, julgustades rohkem inimesi valima karjääri 
IKTga seotud sektorites, koolitades rohkem andmespetsialiste tehisintellekti 
valdkonnas, samuti spetsialiste seonduvates uutes valdkondades, nagu 
tehisintellektipõhine investeerimine ja tehisintellekti ohutus; nõuab olulisi 
investeeringuid Euroopa tehisintellektialaste tippkeskuste võrgustikku ning 
tehisintellektile keskenduvate üleeuroopaliste ülikooli- ja teadusvõrgustike loomist; 
usub, et see võrgustik peaks aitama tugevdada tehisintellektialaste teadmiste vahetamist, 
toetama tehisintellektiga tegelevaid talente ELis ning meelitama neid ka juurde, 
edendama koostööd uuenduslike ettevõtete, kõrgharidus- ja teadusasutuste ja 
tehisintellekti arendajate vahel ning pakkuma reguleerivatele asutustele spetsiaalset 
väljaõpet ja arendamist, eesmärgiga tagada nende tehnoloogiate nõuetekohane 
kasutamine ja kaitsta Euroopa kodanikke võimalike ohtude ning nende põhiõiguste 
kahjustamise eest; rõhutab ühtlasi, kui tähtsad on meetmed ja teabekanalid, millega 
aidatakse väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel ning idufirmadel tulemuslikult 
digiteerida ja liikuda edasi protsessi „tööstus 5.0“ suunas; tunnistab, et tehisintellekti 
rakenduste komponentide jagamine ja taaskasutamine suurendab tehisintellekti 
lahenduste kasutamist ja kasutuselevõttu; rõhutab tehisintellekti aluste 
fundamentaalteaduslike uuringute tähtsust; rõhutab vajadust võimaldada põhjalikku 
uurimistegevust kõigi tehisintellekti rakenduste ja tehnoloogiate valdkonnas;

64. nõuab mõjuhinnanguid digilõhe tagajärgede kohta inimestele ja konkreetseid meetmeid 
selle ületamiseks; nõuab negatiivse mõju leevendamist hariduse, ümberõppe ja oskuste 
täiendamise kaudu; rõhutab, et arvesse tuleb võtta ka soolist mõõdet, pidades silmas 
asjaolu, et naised on STEM-valdkonnas ja digitaalvaldkonna ettevõtetes ebapiisavalt 
esindatud; usub, et erilist tähelepanu tuleks pöörata tehisintellektipädevuse 
programmidele;

65. kutsub komisjoni üles olemasolevat tooteohutuse ja -vastutuse raamistikku 
ajakohastama, et tegeleda kujunemisjärgus digitehnoloogiatest, nagu tehisintellekt, 
tulenevate uute probleemidega; nõuab samuti tungivalt, et komisjon ajakohastaks muu 
hulgas üldise tooteohutuse direktiivi ja tootevastutuse direktiivi, eelkõige kaaludes uute 
digitehnoloogiate tekitatud kahju tõendamiskohustuse eeskirjade ümberpööramist 
selgelt määratletud juhtudel ja pärast nõuetekohast hindamist ning kohandades mõisteid 
„toode“, „kahju“ ja „puudus“, et need kajastaksid kujunemisjärgus tehnoloogiate 
keerukust, sealhulgas tooteid, millesse on lõimitud tehisintellekt, asjade internet ja 
robootika, eraldiseisvat tarkvara ja tarkvara või uuendusi, mis toodet oluliselt 
muudavad, viies de facto uue toote tekkeni;
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66. rõhutab, et tehisintellekti ja mis tahes muu uue tehnoloogia rakendamiseks tuleks 
arendada piisavat ühendatust, sealhulgas demograafiliste või majanduslike 
probleemidega piirkondades; nõuab, et arvesse võetaks maapiirkondades esinevat 
ebavõrdset juurdepääsu tehnoloogiale, eelkõige siis, kui liidu vahendeid kasutatakse 
5G-võrkude kasutuselevõtuks, et vähendada nn valgeid laike, ning ühendatuse taristute 
jaoks üldiselt; nõuab ELi teavitusstrateegiat, mis annab ELi kodanikele usaldusväärset 
teavet, ning ka 5G alase teadlikkuse suurendamise kampaaniaid;

67. kutsub komisjoni üles hindama hajusraamatu tehnoloogia, sealhulgas plokiahela 
arendamist ja kasutamist ning täpsemalt arukaid lepinguid digitaalsel ühtsel turul, ning 
andma suuniseid ja kaaluma asjaomase õigusraamistiku väljatöötamist, et tagada 
ettevõtjatele ja tarbijatele õiguskindlus, eelkõige seoses õiguspärasusega, arukate 
lepingute jõustamisega piiriülestes olukordades ja vajaduse korral notariaalse 
kinnitamise nõuetega;

68. nõuab, et Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) mitmepoolsed läbirääkimised e-
kaubanduse üle viidaks lõpule tasakaalustatud tulemusega; kutsub komisjoni üles 
hindama hoolikalt praegu WTO tasandi e-kaubanduse läbirääkimistel arutatava 
lähtekoodi klausli mõju tulevastele ELi tehisintellekti õigusaktidele, sealhulgas 
tarbijaõigustele, ning kaasama sellesse hindamisse Euroopa Parlamenti; peab 
kahetsusväärseks, et üleilmsete reeglite puudumise tõttu võivad ELi ettevõtjaid 
ähvardada digikaubanduse mittetariifsed tõkked, näiteks põhjendamatu asukohapõhine 
tõkestus, andmete lokaliseerimine ja kohustusliku tehnosiirde nõuded; märgib, et need 
tõkked on eriti problemaatilised väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
jaoks; rõhutab, et ülemaailmsed digikaubanduse reeglid võiksid tarbijakaitset veelgi 
suurendada; toetab ideed muuta WTO moratoorium elektroonilise edastuse kohta 
alaliseks ja rõhutab, et tuleb tagada selgus, milline on elektroonilise edastuse määratlus; 
nõuab WTO infotehnoloogia lepingu, selle täienduste ja WTO 
telekommunikatsiooniteenuste viitedokumendi täielikku rakendamist ja veelgi laiemat 
kasutusele võtmist;

69. toetab ambitsiooni muuta EL ülemaailmseks liidriks tehisintellekti arendamise ja 
rakendamise valdkonnas; nõuab, et EL teeks partneritega, näiteks Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsiooni (OECD) ja WTOga, tihedamat koostööd, et kehtestada 
kaubandustõkete vähendamiseks tehisintellekti üleilmsed standardid ja edendada 
usaldusväärset tehisintellekti, mis vastab ELi väärtustele; toetab digimajandust 
puudutavat rahvusvaheliste eeskirjade alast ja muud koostööd OECD riikide vahel, 
sealhulgas tehisintellekti alast üleilmset partnerlust; ergutab ELi intensiivistama 
selleteemalist koostööd ÜRO ja rahvusvaheliste standardiorganisatsioonidega; juhib 
tähelepanu reeglitel põhineva Aasia piirkondliku ulatusliku majanduspartnerluse 
lepingu sõlmimisele, mis on sillutanud teed maailma suurimale majandusliku 
integratsiooni projektile; on veendunud, et EL peaks edendama digireegleid, mis on 
kooskõlas demokraatlike põhimõtete, inimõiguste ja kestliku arenguga; toetab sellega 
seoses ettepanekut luua ELi-USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu;

70. toetab sellega seoses tööd Atlandi-ülese tehisintellekti lepingu nimel, et luua tugevam ja 
laiem konsensus eetilise tehisintellekti ja andmehalduse põhimõtetes ning edendada 
nende põhimõtete raames innovatsiooni ja andmete jagamist tehisintellekti 
arendamiseks, aidata edendada kaubandust ja digikaubanduse kooskõlastatud reeglite ja 
ühiste standardite väljatöötamist, et tagada ELi keskne roll nende standardite 
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kehtestamisel; rõhutab, et sellises Atlandi-üleses tehisintellekti lepingus peaks ühtlasi 
olema andmeturbele ning kasutajate ja tarbijate andmete kaitsele pühendatud peatükk, et 
tagada ELi reeglite kaitse; kutsub komisjoni üles jätkama koostööd USA, Jaapani ja 
teiste sarnaseid seisukohti jagavate partneritega, et reformida WTO reeglid, mis muu 
hulgas puudutavad toetusi, sunniviisilisi tehnosiirdeid ja riigiettevõtteid; rõhutab ELi 
vabakaubanduslepingute olulisust ELi ettevõtete, tarbijate ja töötajate huvide ja 
väärtuste edendamisel üleilmses digimajanduses ja leiab, et need täiendavad 
konkurentsivõimelist digitaalset ühtset turgu; märgib, et eriti oluline on koostöö 
Ühendkuningriigiga, millel on üleilmses digimajanduses oluline roll;

71. nõuab tungivalt, et liikmesriigid lisaksid oma taastekavadesse transpordi 
digitaliseerimise projektid; rõhutab vajadust tagada stabiilne ja piisav rahastamine 
intelligentsete transpordisüsteemide transpordi- ja IKT-taristu rajamise protsessile, 
sealhulgas 5G turvalisele kasutuselevõtule, 6G-võrkude ja tulevaste traadita võrkude 
arendamisele, et võimaldada kasutada ära digitaliseeritud transpordi kogu potentsiaal, 
tagades samal ajal transpordi kõrged ohutusstandardid; rõhutab sellega seoses vajadust 
nii uue taristu arendamise kui ka olemasoleva taristu ajakohastamise järele; kutsub 
liikmesriike üles tagama turvalise, vastupidava ja kvaliteetse transporditaristu, mis 
hõlbustab ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse teenuste kasutuselevõttu; juhib 
tähelepanu sellele, et üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) asjaomase transpordi- ja 
digitaristu ajakohastamist tuleb kiirendada; kutsub seetõttu komisjoni üles tegema 
üleeuroopalise transpordivõrgu määruse ja raudtee-kaubaveokoridoride määruse 
läbivaatamisel ettepanekuid mehhanismide kohta selle tagamiseks;

72. rõhutab tehisintellekti tohutut potentsiaali transpordisektoris ja selle võimet suurendada 
automatiseeritust maantee-, raudtee-, vee- ja lennutranspordis; rõhutab tehisintellekti 
rolli mitmeliigilise transpordi ja ühelt transpordiliigilt teisele ülemineku edendamisel 
ning arukate linnade arendamisel, parandades seeläbi kõigi kodanike reisikogemust ning 
muutes transpordi-, logistika- ja liiklusvood tõhusamaks, ohutumaks ja 
keskkonnahoidlikumaks, lühendades reisimiseks kuluvat aega, vähendades ummikuid, 
vähendades kahjulikke heiteid ja vähendades kulusid; rõhutab transpordisektoris 
tehisintellekti kasutavate süsteemide tohutut potentsiaali seoses liiklusohutusega ja 
algatuses „Vision Zero“ seatud eesmärkide saavutamisega; rõhutab, et tehisintellekt 
aitab kaasa tõrgeteta mitmeliigilise transpordi edasiarendamisele, järgides liikuvuse kui 
teenuse kontseptsiooni; kutsub komisjoni üles uurima, kuidas hõlbustada liikuvuse kui 
teenuse tasakaalustatud arengut, eelkõige linnapiirkondades;

73. väljendab heameelt Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) 
ühisettevõtte saavutuste üle ning nõuab teadusuuringute ja investeeringute 
intensiivistamist, et maksimeerida tehisintellekti potentsiaal lennundussektoris seoses 
tarbijatega, parandades lennuettevõtjate turundust, müüki, turustamist, 
hinnakujundusprotsesse ja maapealset teenindust (turvakontroll jne); märgib, et 
tehisintellekt võib arendada automatiseeritud navigeerimist pika- ja lähimerevedudel 
ning siseveeteedel ja parandada mereseiret suureneva laevaliikluse tingimustes; nõuab 
tehisintellekti kasutuselevõttu ja ulatuslikumat digiteerimist kõigis Euroopa sadamates, 
et saavutada suurem tõhusus ja konkurentsivõime; rõhutab digitaliseerimise, 
tehisintellekti ja robootika ülimalt tähtsat rolli turismisektoris, aidates seeläbi kaasa 
sektori kestlikkusele pikas perspektiivis; märgib, et turismiettevõtete, eelkõige mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks on vaja piisavat rahastamist ja 
stiimuleid, et võimaldada neil saada digitaliseerimisest kasu ja ajakohastada oma 
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pakkumist tarbijatele; märgib, et see aitab edendada ELi digitaalset juhtpositsiooni 
säästva turismi valdkonnas teadus- ja arendustegevuse, ühisettevõtete ning avaliku ja 
erasektori partnerluste abil;

74. tuletab meelde, et tehisintellekt võib põhjustada kallutatust ja seega diskrimineerimist 
mitmesugustel eri põhjustel – soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, 
geneetiliste omaduste, keele, usu või veendumuste, poliitiliste või muude seisukohtade, 
rahvusvähemusse kuulumise, varanduse, sünni, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel; tuletab sellega seoses meelde, et tagada tuleb kõikide inimeste õiguste täielik 
kaitse ning et tehisintellekti algatused ei tohi olla ühelgi viisil diskrimineerivad; rõhutab, 
et selline kallutatus ja diskrimineerimine võib tuleneda juba eelnevalt kallutatud 
andmekogumitest, mis peegeldavad ühiskonnas praegu esinevat diskrimineerimist; 
rõhutab, et tehisintellekt peab vältima kallutatust, mis toob kaasa keelatud 
diskrimineerimise, ega tohi diskrimineerimisprotsesse taastoota; rõhutab vajadust neid 
riske tehisintellekti tehnoloogiate projekteerimisel arvesse võtta ja toonitab ka 
tehisintellekti tehnoloogiate pakkujatega tehtava koostöö tähtsust selleks, et kõrvaldada 
püsivad puudujäägid, mis soodustavad diskrimineerimist; soovitab tehisintellekti 
projekteerivad ja arendavad meeskonnad kokku panna nii, et neis kajastuks ühiskonna 
mitmekesisus;

75. toonitab, kui oluline on algoritmide läbipaistvus, et põhiõigused oleks täielikult 
kaitstud; rõhutab, et arvestades olulisi eetilisi ja õiguslikke tagajärgi, peavad 
seadusandjad võtma arvesse keerukat vastutuse küsimust, eelkõige isiku- ja varalise 
kahju puhul, ning et kõigi tehisintellekti rakenduste puhul peaks vastutus lasuma alati 
kas füüsilisel või juriidilisel isikul;

 76. rõhutab vajadust teha tehisintellekt laialdaselt kättesaadavaks kultuuri- ja 
loomesektoritele ning -tööstusele kogu Euroopas, et säilitada võrdsed võimalused ja aus 
konkurents kõigile Euroopa sidusrühmadele ja osalejatele; rõhutab tehisintellekti 
tehnoloogia potentsiaali kultuuri- ja loomesektorites ning -tööstuses alates publiku 
paremast haldamisest, teavitustegevusest ja kaasamisest kuni infosisu abistatud 
kureerimiseni, kultuuriarhiivide taasväärtustamiseni ning abistatud faktikontrolli ja 
andmeajakirjanduseni; rõhutab vajadust pakkuda õppimis- ja koolitusvõimalusi, et 
võimaldada Euroopa ühiskonnal mõista tehisintellekti kasutamist ning sellega 
kaasnevaid võimalikke riske ja võimalusi; kordab sellega seoses oma seisukohta, et 
tehisintellekti ja robootikaga seotud innovatsioon tuleb integreerida hariduskavadesse ja 
koolitusprogrammidesse; tuletab meelde kutsehariduse ja -õppe erinõudeid seoses 
tehisintellektiga ning nõuab Euroopa tasandil koostööpõhist lähenemisviisi, mille 
eesmärk on suurendada tehisintellekti potentsiaali kutsehariduses ja -õppes kogu 
Euroopas; rõhutab, et audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi24 ülevõtmine siseriiklikku 
õigusesse on otsustava tähtsusega kultuurilist mitmekesisust edendava tõelise digitaalse 
ühtse turu saavutamiseks; 

77. rõhutab Euroopa riskikapitali puudulikku rahastamist, puudulikku juurdepääsu 
rahastamisele ja andmete puudulikku kättesaadavust ning tunnistab lisaks tehisintellekti 
tehnoloogiate kasutuselevõtu väliste ja sisemiste tõkete olemasolu, eelkõige vähem 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/1808, millega muudetakse 
direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja 
haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv), et võtta arvesse muutuvat 
turuolukorda, ELT L 303, 28.11.2018, lk 69.
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arenenud sektorite ja VKEde jaoks; nõuab liidus terviklikku lähenemisviisi, mis 
põhineb ettevõtluse edendamisel investorisõbraliku reguleerimise kaudu, et tagada 
Euroopa lootustandvate idufirmade juurdepääs rahastamisele kõikides kasvuetappides; 
kutsub üles pingutama ühiselt selle nimel, et ennetada ja takistada nende suure 
potentsiaaliga noorte Euroopa ettevõtjate väljarändamist, kes satuvad kohe pärast turule 
sisenemist rahalistesse raskustesse;

78. tuletab meelde, et kehtivates liidu õigusaktides ei nähta toodete ja teenuste jaoks üldiselt 
ette kohustuslikke küberturvalisuse nõudeid; nõuab oluliste nõuete lisamist 
kavandamisetapis (sisseprojekteeritud turve) ning asjakohaste küberturvalisuse 
standardite ja toimingute kasutamist nii toodete ja teenuste olelusringi jooksul kui ka 
terves nende tarneahelas;

79. juhib tähelepanu sellele, et neljas tööstusrevolutsioon sõltub muu hulgas juurdepääsust 
sellistele toorainetele nagu liitium ja haruldased muldmetallid, ning et liit peab 
vähendama sõltuvust nende impordist, piirates absoluutset tarbimist ning pannes aluse 
omaenda keskkonnateadlikule kaevandamisele ja ringmajandusele; on seisukohal, et 
digiseadmete ja pooljuhtide suhtes rakendatav rangem ringmajanduspoliitika võib samal 
ajal aidata kaasa liidu tööstuslikule suveräänsusele ning tooraine kaevandamisega 
seotud negatiivse mõju vältimisele;

80. nõuab Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste jaoks selgemat strateegiat, et aidata 
VKEdel, keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatel ja idufirmadel laialdaselt uusi 
tehnoloogiaid kasutusele võtta; juhib tähelepanu sellele, et Euroopa digitaalse 
innovatsiooni keskuste võrgustik peaks tagama ulatusliku geograafilise katvuse kogu 
Euroopas, sealhulgas äärealadel, maapiirkondades ja saartel, ning algatama 
valdkonnaüleseid dialooge; kutsub komisjoni üles koostama ambitsioonika ja tervikliku 
strateegia idufirmade loomise ja kasvu toetamiseks, et luua kümne aasta jooksul 
Euroopa digitaalvaldkonna ükssarvikute uus põlvkond; eelkõige tuleks strateegias 
käsitleda meetmeid, nagu maksusoodustused idufirmadele ja äsja asutatud VKEdele 
ning ELi idufirmade viisa kasutuselevõtt;

81. väljendab heameelt komisjoni uue pilvestrateegia ja Euroopa pilvandmetöötluse 
algatuse üle;

82. väljendab heameelt positiivse mõju üle, mida tehisintellekt võib avaldada Euroopa 
tööturgudele, sealhulgas töökohtade loomisele ning turvalisematele ja kaasavamatele 
töökohtadele, diskrimineerimise vastu võitlemisele töölevõtmisel ja palgamaksmisel 
ning oskuste tööturu vajadustega vastavusse viimise edendamisel ja töövoogude 
sujuvamaks muutmisel, tingimusel et digilaine edenemisel maandatakse riske ja 
ajakohastatakse korrapäraselt õigusraamistikke; 

83. kutsub liikmesriike üles investeerima kvaliteetsetesse, reageerimisvõimelistesse ja 
kaasavatesse haridus-, kutseõppe- ja elukestva õppe süsteemidesse ning töötajate 
ümberõppe ja oskuste täiendamise poliitikasse sektorites, mida tehisintellekt võib 
tõsiselt mõjutada, sealhulgas põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas; rõhutab, et 
sellega seoses tuleb erilist tähelepanu pöörata ebasoodsas olukorras olevate rühmade 
kaasamisele;

84. võtab teadmiseks Euroopa tööturul valitseva oskuste nappuse; väljendab heameelt 
komisjoni ajakohastatud Euroopa oskuste tegevuskava ja uue digiõppe tegevuskava 
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(2021–2027) üle, mis aitavad töötajatel täiendada oma digioskusi ja saavutada piisav 
kvalifikatsioon tulevase töömaailma jaoks ning soodustavad digi- ja rohepööret silmas 
pidades pädevuste ja teadmiste kohandamist ja omandamist; rõhutab vajadust lisada 
tehisintellekti eetilised aspektid ja oskuste arendamine eetilistel eesmärkidel lahutamatu 
osana arendajate ja tehisintellektiga töötavate inimeste haridus- ja 
koolitusprogrammidesse; tuletab meelde, et tehisintellektiga tegelevad arendajad, 
programmeerijad, otsustajad ja ettevõtted peavad olema teadlikud oma eetilisest 
vastutusest; rõhutab, et juurdepääs tehisintellektiga seotud õigetele oskustele ja 
teadmistele võib kaotada ühiskonnas digitaalse lõhe ning et tehisintellekti lahendused 
peaksid toetama haavatavate rühmade, nagu puuetega inimeste või kaugetes või 
maapiirkondades elavate inimeste integreerimist tööturule;

85. rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ning peaks 
kajastuma kõigis ELi poliitikavaldkondades; kutsub üles tunnustama naiste põhirolli 
Euroopa digistrateegia eesmärkide saavutamisel kooskõlas soolise võrdõiguslikkuse 
eesmärkidega; tuletab meelde, et naiste osalemine digimajanduses on väga oluline, et 
kujundada välja õitsev digitaalühiskond ja edendada ELi digitaalset siseturgu; palub 
komisjonil tagada naiste osalemist digitaalvaldkonnas käsitleva ministrite deklaratsiooni 
rakendamise; on seisukohal, et tehisintellekt võib märkimisväärselt aidata soolist 
diskrimineerimist kaotada ja naiste probleeme lahendada, et edendada soolist 
võrdõiguslikkust, tingimusel et töötatakse välja asjakohane õigus- ja eetikaraamistik, 
kõrvaldatakse teadlik ja alateadlik kallutatus ning järgitakse soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtteid;

86. rõhutab, et põllumajandus on sektor, kus tehisintellektil on tähtis roll toidu tootmise ja 
tarnimisega seotud küsimuste ja probleemide lahendamisel; rõhutab, et asjade interneti 
tehnoloogiad ja eelkõige tehisintellekt annavad hea võimaluse põllumajandusliku 
toidutööstuse ajakohastamiseks, automatiseerimiseks ning tõhusamaks ja kestlikumaks 
muutmiseks ning maapiirkondade kohalikuks arenguks, taimekasvatustoodangu 
suurendamiseks ja põllumajanduskultuuride kvaliteedi parandamiseks; on seisukohal, et 
digitehnoloogiate ja tehisintellekti kasutamine ning suurem teadus- ja arendustegevus 
põllumajandusliku toidutööstuse sektoris on vajalik kestlikkuse, tõhususe ja täpsuse 
parandamiseks ning tootlikkuse juhtimiseks; rõhutab asjade interneti ja tehisintellekti 
potentsiaali täppispõllumajanduses, eelkõige ilmastikuolude, mulla toitainete sisalduse 
ja niiskusvajaduse tuvastamisel ning taimekahjurite ja -haiguste kindlakstegemisel; 
rõhutab, et seire automatiseeritud ja digitaalsete vahendite abil võib aidata minimeerida 
põllumajanduse keskkonna- ja kliimajalajälge; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
suurendama selleks otstarbeks põllumajandussektorile eraldatavaid vahendeid ja 
investeeringuid ning tagama piisavad vahendid ja töötama välja vahendid tehisintellekti 
kasutamise uurimiseks nendes valdkondades, et hõlbustada olemasolevate ressursside 
paremat kasutamist asjaomaste põllumajandustootjate poolt, suurendada tõhusust ja 
tootmist ning toetada innovatsioonikeskuste ja idufirmade loomist selles valdkonnas;

87. on veendunud, et tehisintellekti rakendamisel liidus ja sellega kaasneval ELi kodanike 
isikuandmete kasutamisel tuleks austada ELi põhiõiguste hartas tunnustatud väärtusi ja 
põhiõigusi, nagu inimväärikus, privaatsus, andmekaitse ja turvalisus; rõhutab tõsiasja, et 
kuna tehisintellekt hõlmab määratluse kohaselt andmetöötlust, tuleb selle puhul järgida 
ELi andmekaitseõigust, eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärust; kordab, kui oluline on 
varustada sõltumatud avalikud andmekaitseasutused vajalike ressurssidega, et nad 
suudaksid andmekaitsealaste õigusaktide järgimise üle järelevalvet teostada ja tagada 
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nende õigusaktide tulemusliku täitmise;

88. rõhutab, et investeeringud teadusuuringutesse, uurimis- ja arendustegevusse digi- ja 
tehisintellekti valdkonnas, riskikapitalile parema juurdepääsu soodustamine, elutähtsate 
taristute ja elektroonilise side võrkude tugeva küberturvalisuse arendamine ja 
juurdepääs kallutamata kvaliteetsetele andmetele on liidu digitaalse suveräänsuse 
tagamise nurgakivid; kutsub komisjoni üles uurima, millistel eri viisidel on liidul oht 
väljaspool liitu tegutsevatest osalistest sõltuvaks muutuda; märgib, et ebaselged, 
ülemäärased või killustatud eeskirjad takistavad uuenduslike kõrgtehnoloogiliste 
ükssarvikute, idufirmade ja VKEde tekkimist või ajendavad neid arendama oma tooteid 
ja teenuseid väljaspool Euroopat; 

89. rõhutab, et turvalise ja kaasava Euroopa gigabitiühiskonna saavutamine on liidu 
digipöörde edu eeltingimus; rõhutab eelkõige 5G- ja kiudoptikataristu kaudu toimiva 
ühendatuse rolli töö- ja haridusviiside, ärimudelite ning tervete sektorite – sh tootmine, 
transport ja tervishoid – muutmisel, eriti koos muude tehnoloogiatega – nt 
virtualiseerimine, pilvandmetöötlus, servtöötlus, tehisintellekt, võrkude tükeldamine ja 
automatiseerimine – ning sellel on potentsiaal saavutada suurem tootlikkus ning rohkem 
innovatsiooni ja kasutajakogemusi;

90. kutsub komisjoni üles ajendama Euroopa ettevõtteid alustama järgmise põlvkonna 
mobiilsidevõrkude tehnoloogilise suutlikkuse arendamist ja ehitamist; kutsub komisjoni 
üles analüüsima digitehnoloogiatele ebavõrdse juurdepääsu ja ühendatuse erinevuste 
mõju liikmesriikides; 

91. märgib, et kõrgjõudlusega andmetöötlusesse investeerimine on ülioluline, et kasutada 
ära tehisintellekti ja muude kujunemisjärgus tehnoloogiate kogu potentsiaal; nõuab 
ühendatuse investeeringute puudujäägi kaotamist taasterahastu „NextGenerationEU“ 
kaudu ning riiklikku ja erasektori vahenditest rahastamist, et katta ELi 
tulevikutehnoloogiatesse investeerimise kärped 2021.–2027. aasta mitmeaastase 
finantsraamistikus; 

92. nõuab kogu ühiskonda hõlmavat lähenemisviisi küberturvalisusele; rõhutab, et uued 
lähenemisviisid küberturvalisusele peaksid põhinema vastupidavusel ning 
kohanemisvõimel pingete ja rünnete suhtes; nõuab terviklikku lähenemist 
küberturvalisusele, mille puhul võetakse arvesse kogu süsteemi alates selle 
kujundamisest ja kasutatavusest kuni kodanike väljaõppe ja koolitamiseni; rõhutab, et 
digipööre koos teenuste kiire digitaliseerimise ja ühendatud seadmete laiaulatusliku 
kasutuselevõtuga muudab meie ühiskonna ja majanduse paratamatult küberrünnetele 
vastuvõtlikumaks; rõhutab, et edusammud kvantarvutuse valdkonnas rikuvad 
olemasolevaid krüpteerimistehnikaid; kutsub komisjoni üles toetama teadusuuringuid, 
mis võimaldaksid Euroopal selle probleemi lahendada, ning rõhutab vajadust tugeva ja 
turvalise otspunktkrüpteerimise järele; kutsub komisjoni üles uurima plokiahelal 
põhinevate küberturvalisuse protokollide ja rakenduste kasutamist, et suurendada 
tehisintellekti taristu vastupidavust, usaldusväärsust ja stabiilsust; rõhutab vajadust 
kaasata küberturvalisuse komponendid kõikidesse sektoripõhistesse 
poliitikameetmetesse; rõhutab, et tõhus kaitse nõuab, et ELi ja liikmesriikide 
institutsioonid teeksid ENISA toetusel koostööd, et tagada elutähtsate taristute ja 
elektroonilise side võrkude turvalisus, terviklus, vastupidavus ja kestlikkus; kiidab 
heaks komisjoni ettepaneku küberturvalisuse direktiivi läbivaatamiseks ning kavatsuse 
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laiendada selle kohaldamisala ja vähendada rakendamise erinevusi liikmesriikides; 
nõuab ettevaatlikku lähenemist võimaliku sõltuvuse tekkimisele kõrge riskitasemega 
tarnijatest, eriti 5G-võrkude kasutuselevõtmisel; 

93. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Ülevaade

Majanduse ja ühiskonna üldine digitaliseerimise protsess edeneb kiiresti ning toob 
märkimisväärseid muudatusi paljudesse elutahkudesse. Digirevolutsioon on nii 
kommunikatsioonisektoris, kaubanduses, reisimises kui ka tootmises olnud muutuste 
katalüsaatoriks, viies muutusteni, mis on kiiruselt võrreldavad tööstusrevolutsiooniga, 
pakkudes märkimisväärset potentsiaali nii Euroopa majandusele kui ka tarbijatele. Raportöör 
usub, et digitaalne ühtne turg on nüüdseks kogu siseturu aluseks, mistõttu on selle tõhus 
toimimine ELi majandusliku edu saavutamiseks ülimalt tähtis.

Raportöör peab oluliseks seda, et suudaksime tehisintellekti kasutamisest tulenevaid eeliseid 
täiel määral ära kasutada, võttes ühtlasi arvesse ja leevendades nende tehnoloogiatega 
kaasneda võivat suurt ohtu, ning arvab, et selle saavutamiseks on vaja astuda konkreetseid 
samme.

Komisjon on määranud digiülemineku prioriteetseks poliitikavaldkonnaks ning avaldas 
2020. aasta veebruaris tehisintellekti valge raamatu ja Euroopa digituleviku kujundamist 
käsitleva teatise ning käesolevas raportis on seda silmas pidades viidatud mõnedele digitaalse 
ühtse turu olemasolevatele tõketele ja sellele, mida saab olukorra parandamiseks teha. 
Raportis märgitakse ühtlasi, milline võiks olla mõne tulevase tehisintellekti käsitleva 
konkreetse õigusakti ettepaneku kohaldamisala ja sisu ning milliseid küsimusi selles peaks 
käsitlema.

Raportöör konsulteeris raporti ettevalmistamisel laialdaselt ja läbipaistvalt sidusrühmadega, et 
võtta arvesse erinevaid seisukohti selle kohta, millised on digitaalse ühtse turu praegused 
tõkked, kuidas saaks nendega tegeleda ja kuidas peaksime tehisintellekti reguleerimist 
tulevikus käsitlema.

Raportöör usub, et praeguste digitaalse ühtse turu tõhusa toimimise tõkete kõrvaldamiseks on 
vaja teha suuremaid jõupingutusi, kavandada konkreetseid meetmeid Euroopa digitaalse edu 
ökosüsteemi arendamiseks ning luua innovatiivne ja usaldusväärne siseturg tehisintellekti 
toodetele, teenustele ja rakendustele, tagades tarbijakaitse kõrge taseme.

Raportöör on seisukohal, et suurt osa olemasolevatest digiteenuseid käsitlevatest õigusaktidest 
ja muudest sektorispetsiifilistest õigusaktidest võib tehisintellektile edasi kohaldada ning 
üldjuhul saab neid ajakohastada või kohandada, et uusi ja kujunemisjärgus tehnoloogiaid 
paremini arvesse võtta ning nendega seotud uute probleemidega paremini toime tulla. Kui 
olemasoleva ELi õigusraamistiku põhjal ei saa lisandunud ebakindlust ja probleeme käsitleda, 
on vaja uusi õigusakte.

Digitaalse ühtse turu tõkked

Raportöör usub, et põhimõtteliselt vähendab digitaalne ühtne turg siseturu killustumist, kuna 
seeläbi välditakse erinevaid riiklikke lähenemisi ja töötatakse suurema turuintegratsiooni ja 
ühtlustamise saavutamise nimel.

Raportöör usub, et tulevastes komisjoni ettepanekutes seoses Euroopa digituleviku 
kujundamisega tuleks käsitleda olemasolevat digitaalse ühtse turu killustatust, kõrvaldada 
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kõik olemasolevad põhjendamatud tõkked ja toetada innovatsiooni bürokraatia vähendamise 
kaudu. Raportöör on seisukohal, et peame looma digitaalse ühtse turu, mis on 
konkurentsivõimeline, ligipääsetav, tehnoloogiliselt neutraalne, innovatsioonisõbralik, 
inimkeskne ja usaldusväärne ning rajab turvalise andmepõhise ühiskonna ja majanduse.

Raportöör usub, et üks praegustest tõketest on ebatõhus täitmise tagamine, ning soovis 
raportis seda teemat käsitleda. Raportöör rõhutab ühtlasi vajadust toetada digimajanduse 
peamisi edendajaid, suurendada investeeringute hulka ja allikaid, teha tööd uute ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiate Euroopa standardite arendamise suunas, luua 
konkurentsivõimeline andmepõhine majandus ning anda praeguste takistuste ületamiseks 
tarbijatele rohkem mõjuvõimu ja suurendada nii tarbijate heaolu kui ka Euroopa 
konkurentsivõimet.

Raportöör soovis raportis käsitleda ja pakkuda välja mõningaid konkreetseid meetmeid, mida 
komisjon võib kasutada oma 2020. aasta veebruari teatise järelmeetmetena.

Tehisintellekt

Raportöör väljendab heameelt komisjoni veebruaris avaldatud tehisintellekti käsitleva valge 
raamatu üle. Tehisintellekti valdkonnas ja selle üleilmsete standardite kehtestamisel on 
märkimisväärne globaalne konkurents. Raportöör on seisukohal, et kui soovime, et neid 
standardeid kavandataks kooskõlas meie väärtustega, on ELi jaoks oluline tegutseda ühiselt ja 
EL peaks käsitlema seda tehnoloogiat proportsionaalselt ja sidusalt. Praegu on palju erinevaid 
riiklikke lähenemisi ja raportöör on seisukohal, et see ainult pärsib ELi tegutsemist ühtse 
tervikuna.

Raportöör suhtub positiivselt tehnoloogiast tulenevatesse võimalikesse eelistesse ning 
täheldab juba märgatud positiivseid suundumisi tehisintellekti kasutamisel COVIDi kriisist 
tingitud probleemide lahendamisel. Raportöör usub, et tehnoloogia võib mängida olulist rolli 
nii COVIDi kriisi järgsel majanduse taastamisel kui ka meie ambitsioonikate 
kliimaeesmärkide saavutamisel. Samas teadvustab raportöör ka täielikult, et tehisintellektiga 
kaasneb mitmeid võimalikke ohte ja kahjusid, nagu läbipaistvuse ja vastutuse puudumine, 
kallutatud otsuste tegemine ja privaatsuse küsimus, ning et neid probleeme tuleb tulevastes 
õigusaktides käsitleda, et tagada tarbijakaitse, suurendada usaldust tehisintellekti vastu ning 
seega ka selle kasutuselevõttu ja laialtlevinud rakendamist. Samas usub raportöör, et selline 
lähenemine võib aidata pakkuda valdkonnas innovatsiooni toetamiseks vajalikku 
õiguskindlust.

Raportöör on seisukohal, et komisjon peaks oma tehisintellekti käsituses kujundama 
põhimõtetest lähtuva raamistiku, mis põhineb põhiõigustel ja läbipaistvuse, vastutuse ning 
vajaduse korral selgitatavuse väärtustel. On oluline, et tarbijad teaksid, millal nad 
tehisintellektiga kokku puutuvad, et tehtud otsuste suhtes kehtib teatud määral regressiõigus ja 
et neid otsuseid saab tarbijale vajaduse korral selgitada. Seetõttu usub raportöör, et spetsiaalne 
ELi tehisintellekti käsitlev määrus on vajalik ja see võib täiendada olemasolevaid 
asjakohaseid õigusakte.

Raportöör usub, et komisjon peaks julgustama neid põhimõtteid kogu tehisintellekti toodete, 
teenuste ja rakenduste arendamise kestel. Raportöör on seisukohal, et sektori kiiret muutumist 
arvesse võttes peaks komisjon kaaluma tehisintellekti funktsionaalset ja laialdast 
määratlemist, et hõlmata võimalikult suurt hulka tehisintellekti tooteid, teenuseid ja rakendusi 
ning tagada, et iga kavandatud uus määrus on piisavalt paindlik võimalike tulevaste 
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suundumustega kohanemiseks.

Raportöör toetab komisjoni riskipõhist lähenemist tehisintellekti reguleerimisele ning usub, et 
komisjon peaks siiski vältima kaheosalist lähenemist riskide kategoriseerimisele ja looma 
usaldusväärse objektiivse meetodi, et määrata kindlaks, millal kaasneb tehisintellektiga 
konkreetsel kasutusjuhul ja kindlas kontekstis suur oht. Raportöör peab oluliseks sektorit 
mitte üle reguleerida ja leiab, et igasugusele tehisintellekti kasutusele, mis on selgelt kõige 
ohtlikum, peaks kohalduma kõige rohkem regulatiivseid nõudeid.

Raportööri arvates on samuti oluline täheldada, et märkimisväärne osa praegustest 
õigusaktidest kohalduvad tehisintellektile ja et komisjon peab seda selgelt kaardistama, et 
vältida bürokraatiat ja järgida põhimõtet „üks sisse, üks välja“. Mis tahes uus ettepanek peaks 
olemasolevate nõuetega sujuvalt sobituma.

Raportöör usub, et on oluline kujundada ühised tehisintellekti käsitlevad standardid ning et 
ELis ja asjaomastel rahvusvahelistel foorumitel tuleks jätkata tööd ühiste tehisintellekti 
standardite kujundamisel.

Selleks, et toetada sobivat ökosüsteemi tehisintellekti arenguks ELis, on raportöör seisukohal, 
et innovatiivsete tehisintellekti toodete turvaliseks arendamiseks tuleks kasutada uusi 
regulatiivseid vahendeid, nagu reguleeritud testimiskeskkonnad, mis kaitsevad ühtlasi 
tarbijaid ning aitavad VKEdel ja idufirmadel kasvada. Raportöör usub ühtlasi, et algatused, 
nagu usaldusväärse tehisintellekti vabatahtlik märgistamine koos eelmainitud põhimõtetega, 
võiks olla kasulik vahend.

Lisaks usub raportöör, et ELi edu saavutamiseks selles vallas on vajalik nõuetekohane 
täitmise tagamine. On oluline, et täitmise tagamine toimiks piiri- ja sektoriüleselt ning 
raportöör usub, et seda saab hõlbustada komisjoni poolt pakutava töötava raamistiku abil koos 
selgete ja ajakohastatud suunistega iga määruse jõustumisel. Raportöör on seisukohal, et 
tehisintellekti reguleerimine nõuab reguleerivate asutuste poolt suuremat spetsialiseerumist ja 
teadmisi ning et neid teadmisi ei pruugi praegu olla. Raportöör usub, et ELi tehisintellekti 
tippkeskuse loomine võiks aidata tagada, et reguleerivatel asutustel on oma töö tegemiseks 
vahendid ning et regulatiivne lähenemine on kõigis liikmesriikides ühtne.

LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, KES ANDSID RAPORTÖÖRILE 
TEAVET

Loetelu koostamine on vabatahtlik ning selle eest vastutab ainuisikuliselt raportöör. Raportöör 
sai raporti koostamisel enne selle komisjonis vastuvõtmist teavet järgmistelt üksustelt või 
isikutelt:

Üksus Isik
Euroopa Tarbijaliitude Amet (BEUC) David Martin

Ernani Cerasaro
Euroopa digitaalõiguste organisatsioon 
(EDRi)

Sarah Chander

Insurance Europe Arthur Hilliard
DIGITALEUROPE Julien Chasserieau
Allied for Startups Benedikt Blomeyer
Kaubamärgiomanike Euroopa Razvan Antemir
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Martin Bailey
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RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

Euroopa digituleviku kujundamise kohta: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine 
ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides
(2020/2216(INI))

Arvamuse koostaja: Geert Bourgeois 

ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et tootmine ja kaubandus sõltuvad üha enam digitaalse teabe piiriülesest 
transpordist, säilitamisest ja kasutamisest; rõhutab, et EL peab digiüleminekut 
edendama, et hõlbustada COVID-19 pandeemiast taastumist ja suurendada oma 
vastupidavust, et lahendada tulevikuprobleemid; märgib, et digiüleminek peab olema 
kooskõlas ÜRO kestliku arengu eesmärkide, Pariisi kokkuleppe ning ELi kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega; 

2. on veendunud, et Euroopa Liit peab võtma kiireloomulisi meetmeid digilõhe 
kaotamiseks USA ja Hiinaga, et suurendada ELis üleilmselt edukate 
tehnoloogiaettevõtete arvu ja olla esirinnas standardite kehtestamisel kestlikule 
digitaalsele andmepõhisele maailmamajandusele, mis tagab ELi väärtuste austamise, 
inimõigused, tarbijakaitse, andmeturbe ja andmekaitse;

3. rõhutab vajadust tagada, et digiüleminekuga tugevdatakse avatud tehnoloogiaid, 
ülekantavust ja koostalitlusvõimet; pöörab tähelepanu asjaolule, et neid eesmärke tuleks 
käsitleda ajakohastatud kaubanduskokkuleppes Hiinaga;

4. märgib, et digikaubanduse reguleerimises võib esineda oht, et kaubanduspartnerite 
erinevad käsitused ei lange kokku; toetab kindlalt digikaubanduse reeglite ja turgude 
kestliku avamise mitmepoolseid lahendusi, et ettevõtted, tarbijad ja töötajad saaksid 
sellest konkreetset kasu; nõuab, et Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 
mitmepoolsed läbirääkimised e-kaubanduse üle viidaks tasakaalustatud tulemusega 
kiiremas korras lõpule; peab kahetsusväärseks, et üleilmsete reeglite puudumise tõttu 
võivad ELi ettevõtjaid ähvardada digikaubanduse mittetariifsed tõkked, näiteks 
põhjendamatu asukohapõhine tõkestus, andmete lokaliseerimine ja kohustusliku 
tehnosiirde nõuded; märgib, et need tõkked on eriti rasked väikeste ja keskmise 
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suurusega ettevõtjate (VKEde) jaoks; rõhutab, et ülemaailmsed digikaubanduse reeglid 
võiksid tarbijakaitset veelgi suurendada; toetab ideed muuta WTO moratoorium 
elektroonilise edastuse kohta alaliseks ja rõhutab, et tuleb tagada selgus, milline on 
elektroonilise edastuse määratlus; nõuab WTO infotehnoloogia lepingu, selle täienduste 
ja WTO telekommunikatsiooniteenuste viitedokumendi täielikku rakendamist ja veelgi 
laiemat kasutusele võtmist; 

5. pöörab tähelepanu intellektuaalomandi õiguste sunniviisilist siiret (lähtekoodide kujul) 
keelavate distsipliinide kehtestamise olulisusele; rõhutab sellega seoses, et EL ei tohiks 
võtta endale algoritmidega seotud kohustusi; juhib tähelepanu sellele, kui oluline on 
säilitada ELi avaliku poliitika ruum kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemide 
auditeerimiseks, tagades seeläbi ärisaladuste kaitse; kutsub komisjoni üles praegu WTO 
tasandi e-kaubanduse läbirääkimistel arutatava lähtekoodi klausli mõju tulevastele ELi 
tehisintellekti õigusaktidele, sealhulgas tarbijaõigustele, hoolikalt hindama ja Euroopa 
Parlamenti sellesse hindamisse kaasama;

6. toetab ambitsiooni teha EList digitaalse innovatsiooni ja tehisintellekti arendamise 
valdkonnas maailma liider; nõuab, et EL teeks tehisintellektile üleilmsete standardite 
kehtestamiseks partneritega, näiteks Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni 
(OECD) ja WTOga, tihedamat koostööd, et kehtestada kaubandustõkete vähendamiseks 
tehisintellekti üleilmsed standardid ja edendada usaldusväärset tehisintellekti, mis 
vastab ELi väärtustele; toetab rahvusvahelist digimajanduse alast regulatiivset ja muud 
koostööd OECD riikide vahel, sealhulgas tehisintellekti üleilmset partnerlust; julgustab 
ELi intensiivistama selleteemalist koostööd ÜRO ja rahvusvaheliste 
standardiorganisatsioonidega;

7. rõhutab, et andmevood on digikaubanduses kesksel kohal ning et andmetest endist on 
lisaks tootmisvahendiks olemisele saanud kaubeldav vara; rõhutab ka, et elektroonilised 
andmed on digitehnoloogiale üleminekul peamine majanduslik tooraine; märgib, et 
konkurentsivõimeliste digiteenuste osutamiseks, eriti nende puhul, mis kasutavad 
tehisintellekti, on andmetele juurdepääs ja nende töötlemine sageli hädavajalikud; 
rõhutab seetõttu, et teadlastele ja ettevõtetele tuleb kooskõlas isikuandmete kaitse 
üldmäärusega anda suurem vabadus kasutada andmeid tehisintellekti arendamiseks; 
märgib, et 5G taristu ehitamist, mis on kooskõlas 5G küberturvalisust käsitleva ELi 
meetmepaketi eesmärkidega, tuleb ELis viivitamata kiirendada; kutsub komisjoni üles 
võtma vastu digikaubanduse reegleid, mis suurendavad ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet, tagavad tarbijate usalduse ja hõlbustavad andmevoogude vaba 
piiriülest edastamist nii, et oleks tagatud ka ELi andme- ja eraelu kaitse ning 
tarbijakaitse reeglite järgimine; toetab põhimõtet, et andmed peaksid saama piiriüleselt 
vabalt liikuda, juhul kui asjaomased pooled suudavad isikuandmete kaitseks ja 
turvalisuse tagamiseks kehtestada nõuetekohased seadusliku edastamise vahendid; 
rõhutab, et vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele võib isikuandmeid kolmandatele 
riikidele edastada kaitse piisavuse otsuste, standardsete lepinguliste klauslite ja siduvate 
ettevõtte reeglite olemasolul; nõuab, et tulevastes kaubanduslepingutes tõstatataks 
andmekaitse arvessevõtmine, et hõlbustada kaitse piisavuse otsuste tegemist 
kaubanduspartnerite vahel ning lisada piiriüleste andmevoogude kohta tulevikku 
vaatavad ja paindlikud sätted; märgib, et kahepoolne ja piirkondlik regulatiivne koostöö, 
näiteks vastastikkuse tunnustamise edendamise alal, võiks tulevast WTO e-kaubanduse 
lepingut täiendada, võttes arvesse isikuandmete kaitse taset iga riigi õiguses; nõuab 
põhjendamatu andmete lokaliseerimise tavade jõulist keelustamist WTO e-kaubanduse 
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lepingus ja ELi vabakaubanduslepingutes;

8. tuletab komisjonile meelde, et iga digitaalset turgu käsitlev ettepanek peaks täielikult 
järgima ELi rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas WTO ja kahepoolseid 
kaubanduslepinguid; nõuab tungivalt, et komisjon hindaks täielikult oma ettepanekute 
geopoliitilist ja strateegilist mõju; on seisukohal, et EL peaks jääma avatud 
reeglitepõhise andmemajanduse loomisel eeskujuks ning edendama andmete jagamist 
ELi ja ELi mittekuuluvate riikide vahel;9. juhib tähelepanu reeglitel põhineva Aasia 
piirkondliku ulatusliku majanduspartnerluse lepingu sõlmimisele, mis on sillutanud teed 
maailma suurimale majandusliku integratsiooni projektile; peab siiski kahetsusväärseks, 
et piirkondlikul ulatusliku majanduspartnerluse lepingul puudub tugev kestliku arengu 
peatükk, mis sisaldaks keskkonnakaitse ja sotsiaalsete õigustega seotud kohustusi, mis 
näitab, et EL peab võtma digimajanduse ülemaailmsete reeglite kehtestamisel juhtrolli; 
on veendunud, et EL peaks edendama digireegleid, mis on kooskõlas demokraatlike 
põhimõtete, inimõiguste ja kestliku arenguga; toetab sellega seoses ettepanekut luua 
ELi-USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu; nõuab, et Euroopa Parlamenti hoitaks 
täielikult kursis selle ettepanekuga seotud edusammudega ning talle antaks ülesanne 
jälgida ELi-USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu läbirääkimisi ja edasist tööd, et 
edendada Atlandi-ülest koostööd digiküsimustes, sealhulgas tehnoloogia 
ekspordipiirangute ja välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute valdkonnas; nõuab 
tungivalt, et komisjon tagaks läbipaistvuse kõrge taseme; toetab sellega seoses tööd 
Atlandi-ülese tehisintellekti lepingu nimel, et luua tugevam ja laiem konsensus eetilise 
tehisintellekti ja andmehalduse põhimõtetes ning edendada nende põhimõtete raames 
innovatsiooni ja andmete jagamist tehisintellekti arendamiseks, aidata edendada 
kaubandust ja digikaubanduse kooskõlastatud reeglite ja ühiste standardite 
väljatöötamist, et tagada ELi keskne roll nende standardite kehtestamisel; rõhutab, et 
sellises Atlandi-üleses tehisintellekti lepingus peaks ühtlasi olema andmeturbele ning 
kasutajate ja tarbijate andmete kaitsele pühendatud peatükk; kutsub mõlemaid pooli üles 
kasutama uue Bideni administratsiooni hoogsust, et alustada kiiresti nende küsimuste 
kallal töötamist ning jõuda OECDs digimajanduse õiglase maksustamise suhtes 
kokkuleppele;

10. rõhutab digikaubanduse ja plokiahela kasutamise rolli, näiteks VKEde ülemaailmsetele 
väärtusahelatele juurdepääsu hõlbustamisel, sealhulgas vähim arenenud riikides, ning 
piiriüleste kaubavahetusprotsesside ja äritehingute tõhustamisel ja odavamaks 
muutmisel; märgib sellega seoses, et VKEd kannatavad läbipaistmatu bürokraatia ja 
liigse koormuse tõttu kõige enam, ning rõhutab seetõttu asjaolu, et õigusakte tuleks 
lihtsustada ja selgemaks muuta, et edendada nendega digitehnoloogiate, eelkõige 
tehisintellekti arendamist ja kasutust VKEde poolt; kutsub komisjoni üles VKEsid 
nende digipöördes toetama; rõhutab eelkõige kasu, mida see võib tuua naiste 
majandusliku mõjuvõimu suurendamisele ja suuremale kaasamisele kaasaaitamisel; 
märgib, et plokiahela kasutamine võib äriühingute hoolsuskohustuse täitmist 
hõlbustada;

11. märgib, et tehisintellekt on integreeritud paljudesse süsteemidesse ning et see suurendab 
pahatahtlike tegutsejate sisenemisvõimalusi; rõhutab, et seetõttu on oluline edendada 
küberturvet, toetades tööstusest lähtuvaid standardeid, suuniseid ja parimaid tavasid, et 
aidata ettevõtetel hallata oma küberturbega seonduvaid ohte, sest järjest rohkem esineb 
ELi mittekuuluvate riikide toimepandavaid laiaulatuslikke küberründeid, mille eesmärk 
on saada seadusevastaselt enda kätte tundlikku äriteavet, nagu ärisaladused ja 
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intellektuaalomand, ning mille ohvriks langevad sageli ELi ettevõtted; märgib, et 
koostööd mittetegevate riikide survestamiseks tuleks kaaluda diplomaatiliste meetmete 
või majanduslike survemeetmete rakendamist; on seisukohal, et OECD-sisene 
kokkulepe teiste liikmeks olevate riikide vastu tööstusspionaaži mitte rakendada 
takistaks ka ELi mittekuuluvaid riike seda tegemast;

12. rõhutab ELi vabakaubanduslepingute olulisust ELi ettevõtete, tarbijate ja töötajate huvide 
ja väärtuste edendamisel üleilmses digimajanduses ja leiab, et need täiendavad 
konkurentsivõimelist digitaalset ühisturgu; märgib, et eriti oluline on koostöö 
Ühendkuningriigiga, millel on üleilmses digimajanduses oluline roll; tunneb heameelt 
ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu digikaubanduse ja 
telekommunikatsiooni peatükkide üle ja peab neid teiste arenenud ELi 
kaubanduspartneritega läbirääkimiste korraldamisel aluseks, millest lähtuda; palub lisada 
digikaubanduse ja telekommunikatsiooni peatükid kõigisse tulevastesse 
vabakaubanduslepingutesse; nõuab, et digikaubandusest saaks ELi uue 
kaubandusstrateegia alustala;

13. rõhutab, kui tähtis on kõrvaldada üleilmsel turul eksisteerivad moonutused ja 
tasakaalustamatus, mis pärsivad ELi tehnoloogiaettevõtete kasvu; kutsub komisjoni üles 
jätkama koostööd USA, Jaapani ja teiste sarnaseid seisukohti jagavate partneritega, et 
reformida WTO reeglid, mis muu hulgas puudutavad toetusi, sunniviisilisi tehnosiirdeid 
ja riigiettevõtteid; rõhutab vajadust veelgi tugevdada olemasolevaid kaubandus- ja 
investeerimislepinguid, suurendada vastastikkust mõnedes kaubandus- ja 
investeerimispoliitika valdkondades ning luua uusi ELi õigusraamistikke, sealhulgas 
uus õigusakt välisriikide subsiidiumide jaoks; peab vajalikuks töötada ELi 
tehnoloogiaettevõtete jaoks välja toetavad tingimused, mis hõlmavad sobivaid 
rahastamismeetmeid ja ekspordikrediite; toetab seda, et ELi õigusaktides ja 
kaubanduslepingutes töötataks kõigi digitaalses väärtusahelas osalejate, sealhulgas 
telekommunikatsiooni konkurentsivastase tegevuse vastu välja kaitsemeetmed.
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siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

Euroopa digituleviku kujundamise kohta: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine 
ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides
(2020/2216(INI))

Arvamuse koostaja (*): Nicola Beer

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 57

ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. nõuab, et Euroopa institutsioonid püüdleksid selle poole, et Euroopa Liit võtaks endale 
digipöörde ja tehisintellekti valdkonnas kogu maailmas liidrirolli, seades eesmärgiks 
muuta liidu normidele ja väärtustele toetudes EL 2030. aastaks kõige 
konkurentsivõimelisemaks ja uuenduslikumaks piirkonnaks ja nähes selleks ette 
vahendid ning edendades tehisintellekti puudutavat rahvusvahelist koostööd 
samameelsete riikide ja üleilmsete osalejatega; juhib tähelepanu Euroopa lisaväärtuse 
potentsiaalile ning praegu Euroopa mõõtme puudumisest tulenevatele kuludele 
tehisintellekti ja digivaldkonna reguleerimise vallas; nõuab regulatiivset lähenemisviisi, 
mis ei põhine praeguse tehnoloogilise arengu hetkeanalüüsil, vaid püüdleb selle poole, 
et vastuvõetavaid norme saaks rakendada ka tulevaste tehnoloogiliste läbimurrete ja 
nähtuste suhtes; nõuab, et kõik tehisintellekti ja digivaldkonna õigusaktid oleksid 
tasakaalus, proportsionaalsed ning põhineksid subsidiaarsuse ja tehnoloogianeutraalsuse 
põhimõtetel ning põhjalikul mõjuhindamisel; rõhutab, et innovatsioon, avatud turud, 
kinnistunud põhiõigustel põhinevad Euroopa väärtused ja ühiskondlik heakskiit on 
elemendid, mis võimaldaksid liidul olla eeskujuks teel digiühiskonna poole, mis on 
kasulik inimestele ja ühiskonnale tervikuna, ergutab majanduskasvu ja 
konkurentsivõimet, tagab liidu digitaalse suveräänsuse ja vastupanuvõime ning 
suurendab selle geopoliitilist ja strateegilist tähtsust; rõhutab, et Euroopa andmeid ja 
tehisintellekti käsitlevate õigusaktide eesmärk peaks olema luua piirideta digitaalne 
ühtne turg ning konkurentsivõimeline, innovatsioonisõbralik, inimkeskne, 
usaldusväärne ja turvaline andmeühiskond ning majandus, mis toetavad tehisintellekti 
arendamist ja kasutuselevõttu, andmetele juurdepääsu, koostalitlusvõimet ja andmete 
ülekantavust; rõhutab, et digipööre peab aitama kaasa kestlikule arengule, 
tasakaalustades samas majanduslikku, sotsiaalset, eetilist ja keskkonnamõõdet; rõhutab, 
et Euroopa digituleviku kujundamist käsitlevas teatises kindlaks määratud kolmest 
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põhieesmärgist on digitaalne konkurentsivõime ja majanduskasv asendamatud 
eeltingimused niisuguse avatud, demokraatliku ja kestliku ühiskonna loomiseks, mille 
mootoriks on inimeste heaks töötav tehnoloogia; rõhutab, et selle eesmärgi 
saavutamiseks on vaja Euroopa ühist lähenemisviisi, mis austab liidu aluspõhimõtteid ja 
väärtusi;

2. tuletab meelde, et digitaalne suveräänsus on vajalik selleks, et liit saaks areneda 
piiranguteta ja oma väärtustest lähtuvalt; rõhutab, et investeeringud teadusuuringutesse, 
arendustegevusse ja innovatsiooni digi- ja tehisintellekti valdkonnas ning parem 
juurdepääs riskikapitalile ja erapooletutele kvaliteetsetele andmetele on liidu digitaalse 
suveräänsuse tagamise nurgakivid; rõhutab, et VKEdel ja Euroopas asuval tootmisel on 
selles üleminekuprotsessis otsustav roll; juhib tähelepanu sellele, et neljas 
tööstusrevolutsioon sõltub muu hulgas juurdepääsust toorainetele (nt liitium ja 
haruldased muldmetallid) ning et liit peab vähendama sõltuvust imporditud kriitilise 
tähtsusega toorainetest, piirates absoluutset tarbimist ning pannes aluse enda 
keskkonnasäästlikule vastutustundlikule kaevandamisele ja kasutades ringmajandust; on 
seisukohal, et digiseadmete ja pooljuhtide suhtes rakendatav rangem 
ringmajanduspoliitika võib samal ajal aidata kaasa liidu tööstuslikule suveräänsusele 
ning tooraine kaevandamisega seotud negatiivse mõju vältimisele; tuletab meelde, et 
tehisintellekt ja muud digitehnoloogiad töötatakse sageli välja rahvusvahelistes 
tingimustes; märgib, et ebaselge ja killustatud reguleerimine ajendab uuenduslikke 
ettevõtjaid arendama oma tooteid ja teenuseid väljaspool Euroopat; rõhutab andmete 
vaba piiriülese liikumise tähtsust; toetab komisjoni eesmärki kõrvaldada põhjendamatud 
takistused rahvusvahelistele andmevoogudele ja piirangud, millega Euroopa äriühingud 
kolmandates riikides silmitsi seisavad; rõhutab andmetele juurdepääsu ja kogu ELi 
hõlmava koostalitlusvõime tähtsust hüppeliselt kasvava hulga tööstuslike ja avalike 
andmete kasutamisel; hoiatab tehisintellekti kasutamise eest süsteemides, mis karistavad 
ja premeerivad kodanikke nende sotsiaalse käitumise alusel; kutsub komisjoni üles 
koostama Euroopa idufirmade rahastamise strateegia, et stimuleerida nende kasvu 
Euroopas, et Euroopa saaks kasu uutest töökohtadest, ideedest ja innovaatilistest 
ettevõtetest ning et hoitaks ära nende ettevõtete üleviimine kolmandatesse riikidesse; 
kutsub komisjoni üles uurima, millistel eri viisidel on liidul oht väljaspool liitu 
tegutsevatest osalistest sõltuvaks muutuda; tuletab meelde, et liikmesriigid peavad 
täitma oma strateegiast „Euroopa 2020“ tulenevat kohustust investeerida 3 % oma 
SKPst teadus- ja arendustegevusse, et tagada liidu strateegiline suveräänsus 
digitaalvaldkonnas; tuletab meelde, et suurema suveräänsuse mõiste ei ole vastuolus 
vaba ja õiglase kaubanduse mõistega;

3. rõhutab, et IKT-sektori praegune keskkonna- ja CO2-jalajälg on endiselt 
märkimisväärne; juhib tähelepanu asjaolule, et kulude kokkuhoidu ja paremat haldamist 
on võimalik saavutada ka digitehnoloogiate, tehisintellekti ja robootika edasise kestliku 
arendamise kaudu ning et masinõpe võib tehnoloogiliste protsesside parema 
tundmaõppimise, energiatõhususe täiustamise, taastuvate energiaallikate ja energia 
salvestamise integreerimise abil toetada heite vähendamist, võimaldades oluliste ja 
täpselt määratletud andmekogumite jagamist ja neile juurdepääsu ning 
keskkonnamõõtme kaasamist täielikus kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega; 
märgib, et ulatuslikumat heitkoguste vähendamist ja isegi täielikku kliimaneutraalsust 
on võimalik saavutada veebimajutussaitidele andmekeskuste energiatõhususe 
standardite kehtestamisega ning lisanõuetega suure jõudlusega andmetöötluse riistvara 
ja tarkvara ning soojuse taaskasutamise kohta; rõhutab energiatõhusamate 
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kõrgjõudlusega andmetöötluskeskuste (näiteks Green IT Cube) väljatöötamise tähtsust;

4. kiidab heaks ELi rahastamisprogrammide kasutamist ühiskonna ja tööstuse 
digitaliseerimise toetamiseks, kuivõrd need põhinevad tõhususe, läbipaistvuse ja 
kaasatuse põhimõtetel; nõuab eri rahaliste vahendite kooskõlastatud kasutamist, et 
saavutada maksimaalne programmide vaheline sünergia; soovitab vajaliku digitaalse 
taristu loomiseks rahalised vahendid strateegiliselt prioriseerida; rõhutab Euroopa 
kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte edu; väljendab heameelt hiljuti avaldatud 
komisjoni ettepaneku üle selle ettevõtte tegevuse jätkamise kohta, et hoida ja toetada 
Euroopa juhtivat rolli super- ja kvantandmetöötluse valdkonnas, mis on tehisintellekti 
arendamise seisukohast hädavajalik; tuletab meelde, et VKEd on Euroopa majanduse 
selgroog ja vajavad digiüleminekuks ELi rahastamisprogrammidest erituge; kiidab 
heaks kavatsused arendada programmi „Euroopa horisont 2021–2027“ raames Euroopa 
Innovatsiooninõukogu edasi täieõiguslikuks nõukoguks, mis oleks idufirmade jaoks 
ühtne kontaktpunkt ning pakuks paremaid rahastamisvahendeid ja ärikiirendusteenust; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama teadusinvesteeringuid ja hõlbustama 
täiendavat koostööd uuenduslike ettevõtete, kõrgkoolide ja teadusasutuste vahel; 
tunnistab, et tehisintellekti rakenduskomponentide jagamine ja taaskasutamine 
suurendab tehisintellekti lahenduste kasutamist ja kasutuselevõttu; rõhutab 
alusuuringute tähtsust tehisintellekti valdkonnas; märgib, et praegused tehisintellekti 
kommertsrakendused põhinevad teadusuuringutel, mis algatati aastakümneid tagasi; 
rõhutab vajadust võimaldada kõigi tehisintellektirakenduste ja -tehnoloogiate 
valdkonnas põhjalikku uurimistegevust; nõuab seadusandlikke lahendusi, näiteks 
reguleeritud testimiskeskkondi, edukate katseprojektide arvu suurendamiseks, mis 
võimaldaks nii avalik-õiguslikel kui ka eraõiguslikel asutustel luua turvaline 
testimiskeskkond kõrge riskitasemega ja väikese riskitasemega tehisintellekti 
kasutusjuhtude uurimiseks ja arendamiseks; nõuab Euroopa algatuste loomist, mis 
keskenduks algetapi teadusuuringutele; nõuab suuremahuliste investeeringute tegemist 
kõikide liikmesriikide digitaalse innovatsiooni ja tehisintellekti teaduspõhistesse 
tipptaseme klastritesse, mis põhinevad uuenduslike ettevõtete, kõrgkoolide ja 
teadusasutuste koostööl, et tagada suutlikkuse suurendamine ja parimate tavade 
jagamine ning kaasata teadusuuringud ja uuendused kogu väärtusahela ulatuses, 
tõmmates seeläbi ligi ja säilitades andekamaid talente ja erainvesteeringuid; tuletab 
meelde, et VKEdel ja idufirmadel on digitaalse innovatsiooni valdkonnas üha suurem 
roll; nõuab meetmete võtmist nende uuendustegevuse hõlbustamiseks, vähendades 
selleks halduskoormust, lihtsustades juurdepääsu rahastamisele – sealhulgas laenud ja 
riskikapital –, muutes teabe kättesaadavamaks ning pakkudes haridust puudulike 
oskuste täiendamiseks;

5. peab kahetsusväärseks seda, et seni on vaid 17 % VKEdest digitehnoloogia oma 
ettevõtte tegevusse edukalt lõiminud1; tuletab meelde, et digitaliseerimise juurutamine 
VKEdes on teise digitaliseerimislaine ärakasutamise vajalik tingimus; rõhutab, et 
tulevased digivaldkonna õigusaktid peaksid vältima VKEde tarbetut haldus- või 
regulatiivset koormust ning neile tuleks lisada selged suunised, nagu tehisintellekti, 
robootika ja sellega seotud tehnoloogiate Euroopa raamistik, milles käsitletakse eetilisi 
põhimõtteid ja vajaduse korral tehnilisi standardeid, et parandada jõudlust, 
koostalitlusvõimet, turvet ja privaatsust uute tehnoloogiate, sh tehisintellekti kasutamise 

1 Digitaalse innovatsiooni keskuste töörühma 2018. aasta aruanne 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/dihs_access_to_finance_report_final.pdf. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/dihs_access_to_finance_report_final.pdf
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paremaks juhtimiseks; juhib tähelepanu sellele, et õiguskindlusetus takistab 
kõrgtehnoloogiliste suure väärtusega idufirmade (nn ükssarvikute), idufirmade ja 
VKEde loomist; nõuab digitaalse ökosüsteemi loomist, kus VKEd saaksid osaleda 
digitaliseerimise ja tehisintellekti tehnoloogilises uuendustegevuses; nõuab Euroopa 
digitaalse innovatsiooni keskuste tugevdamist ja selgemat strateegiat, et aidata VKEdel, 
keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatel ja idufirmadel laialdaselt uusi 
tehnoloogiaid kasutusele võtta; juhib tähelepanu sellele, et Euroopa digitaalse 
innovatsiooni keskuste võrgustik peaks tagama ulatusliku geograafilise katvuse kogu 
Euroopas, sealhulgas äärealadel, maapiirkondades ja saartel, ning algatama 
valdkonnaüleseid dialooge; kutsub komisjoni üles koostama ambitsioonika ja tervikliku 
strateegia idufirmade loomise ja kasvu toetamiseks, et luua kümne aasta jooksul 
Euroopa digitaalvaldkonna ükssarvikute uus põlvkond; juhib tähelepanu sellele, et 
strateegias tuleks käsitleda meetmeid, mille eesmärk on vähendada bürokraatiat ja luua 
suurepäraselt toimiv infrastruktuur, juurdepääs rahastamisele, toetada võrsefirmasid 
ülikoolides ja ettevõtetes, parem juurdepääs riigihangetele, maksusoodustused 
alustavatele ja äsja asutatud VKEdele, toetada juurdepääsu globaalsetele turgudele, 
võtta kasutusele ELi idufirmade viisa, vähendada regulatiivset koormust, luua 
reguleeritud testimiskeskkonnad ja spetsiaalsete ELi idufirmade ökosüsteemid, mis 
aitab ettevõtteid asutada ning olemasolevatel ettevõtetel rahastust ligi meelitada või 
tehnosiirde mudelina leiutisi litsentsida; märgib, et need meetmed tuleks välja töötada 
pidevas dialoogis asjaomaste sidusrühmadega;

6. rõhutab Euroopa riskikapitali rahastamise puudumist, rahastuse ja andmete 
kättesaadavuse puudumist, avaliku sektori üksuste ebaproportsionaalselt suurt rolli 
praeguses rahastamises ning olulisi erinevusi idufirmade ökosüsteemides ja 
kättesaadavate rahaliste vahendite valdkonnas liikmesriigiti; tunnistab lisaks väliste ja 
sisemiste tõkete olemasolu, eriti vähem arenenud sektorites, aga ka muudes sektorites, 
mida eriti kogevad VKEd, kellel on tehisintellektirakenduste kasutusele võtmine raskem 
kui suurettevõtjatel; nõuab liidus täiustatud ja ajakohastatud maksustamisel põhinevat 
terviklikku lähenemisviisi, mis aitab edendada ettevõtlust õiglaste ja majanduskasvule 
suunatud maksusüsteemide ning investoritele sobiva reguleerimise kaudu, et tagada 
juurdepääs rahastamisele kõigis kasvuetappides paljulubavate Euroopa idufirmade 
jaoks; nõuab, et pingutatakse ühiselt selle nimel, et ennetada ja takistada nende suure 
potentsiaaliga noorte Euroopa ettevõtjate väljarändamist, kes satuvad kohe pärast turule 
sisenemist rahalistesse raskustesse;

7. rõhutab, et Euroopa kasvupotentsiaali määravad elanikkonna ja ettevõtete digioskused; 
võtab teadmiseks praegu Euroopa tööturul nähtava oskuste nappuse ning vajaduse 
ületada see täiendus- ja ümberõppe kaudu; nõuab, et riiklikes haridussüsteemides 
keskendutaks rohkem digioskuste ja -pädevuste täiendus- ja ümberõppele; nõuab 
meetmeid, et takistada ajude äravoolu ja meelitada ligi parimaid spetsialiste, ilma et see 
piiraks riiklike tööturusüsteemide rakendamist ja sotsiaalpartnerite pädevusi, ning 
muudaks liidu asukohaks, mis on ahvatlev nii rahastamise, intellektuaalsest kui ka 
ettevõtluse seisukohast; rõhutab, et selliseid meetmeid tuleks nõuetekohaselt rahastada, 
et parandada juhtivate teadusuuringute kaasamise tingimusi, toetades loovusele, 
innovatsioonile ning tipptasemel digitaalse taristu edendamisele ülikoolide, 
uurimiskeskuste, ettevõtlusinkubaatorite ning ettevõtete digitaalseid ökosüsteeme; on 
seisukohal, et Euroopa uues oskuste tegevuskavas tuleb käsitleda probleeme, mis on 
seotud uute rohe- ja digipööret toetavate kvalifikatsioonide kohandamise ja loomisega 
seotud probleeme: rõhutab, et oskuste nappust ja ebakõlasid on võimalik ära hoida 
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parandades ja lihtsustades haridus-, koolitus- ja ümberõppesüsteemide vahelist koostööd 
ning arvestades ettevõtete innovatsioonitegevuse vajadust; on seisukohal, et õiglase 
digitaalsektori kujundamine peab käima käsikäes hariduslike aspektide, 
sotsialiseerumise, õiglaste töötingimuste, töö- ja eraelu tasakaalu, demokraatia ning hea 
valitsemistavaga; rõhutab, et digiüleminekust saadava kasu täielikuks ärakasutamiseks 
peab liit aitama tagada kõigile digikirjaoskuse ja digioskused; nõuab digitaalsektori 
mitmekesistamise eesmärgil meetmete võtmist koolitusprojektide ja -tegevuste 
laiendamiseks ja toetamiseks ning tuletab meelde vajadust lahendada soolise 
ebavõrdsuse probleem teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (STEM) 
valdkonnas, kus naised on endiselt alaesindatud;

8. märgib kahetsusega, et kuni 30 %-l ELi kodanikest puuduvad põhilised digioskused2, 
samas kui selliseid põhipädevusi nõutakse kuni 90 %-l töökohtadest; kutsub komisjoni 
üles töötama välja digiülemineku hõlbustamise strateegiad, toetades 
ümberõppeprogramme, parandades erialase hariduse kvaliteeti, tagades suurema 
juurdepääsu talentidele ning pakkudes elukestvat koolitust praegustele ja tulevastele 
töötajatele, pöörates seejuures erilist tähelepanu VKEdele;

9. võtab teadmiseks digiüleminekuga kaasnevad võimalused uute kõrget kvalifikatsiooni 
nõudvate töökohtade loomiseks ja tunnistab sellest tulenevat töökohtade vähenemise 
riski; kutsub komisjoni üles töötama koostöös sotsiaalpartneritega välja vajalikud 
strateegiad, et minimeerida võimalikke negatiivseid mõjusid ning hinnata 
digitaliseerimise, andmete ja tehisintellekti potentsiaali kestliku tootlikkuse 
suurendamiseks, parandada töötajate heaolu, investeerida teadlikkuse tõstmise ja 
digikirjaoskuse kavadesse ning tagada töötajate õiguste ja vabaduste pidev kaitse; 
kutsub komisjoni üles analüüsima miinimumstandardite kehtestamise võimalust, 
digiplatvormide heaks töötavate inimeste kaitset ning digitaliseerimise kaudu lihtsamaks 
muutuvat üha ulatuslikumalt kasutatavat töökoha järelevalvet;

10. rõhutab, et kallutatud andmekogumite kasutamine võib tahtmatult viia erapoolikute 
tehisintellektirakendusteni ja märgib, et eelkõige on oht, et taastatakse soolised, 
kultuurilised, etnilised, sotsiaalsed, puudega või seksuaalse sättumusega seotud 
eelarvamused; rõhutab vajadust teadvustada ja kõrvaldada andmepõhiste süsteemide 
kallutatus nii nende arendamisel kui ka kasutamisel; rõhutab, et arvesse tuleb võtta ka 
soolist mõõdet, pidades eelkõige silmas asjaolu, et naised on STEM-valdkonnas ja 
digitaalvaldkonna ettevõtetes ebapiisavalt esindatud; toetab täielikult komisjoni 
eesmärki suurendada tehnoloogiavaldkonnas tegutsevate naiste arvu, muu hulgas uute 
koolitusprojektide ja -meetmete väljatöötamise ja edendamise kaudu; tuletab meelde, et 
naised on Euroopa digisektori kõikidel tasanditel alaesindatud, üliõpilastest (32 % 
bakalaureuse-, magistri- või samaväärsel tasemel) kuni tipptasemel akadeemiliste 
ametikohtadeni (15 %), ning et sooline ebavõrdsus on suurim IKT-spetsialistide oskuste 
ja tööhõive valdkonnas, kus naised täidavad kogu ELis vaid 18 % töökohtadest; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles viima ELi digiüleminekut kujundavad meetmed kooskõlla 
liidu soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidega;

11. rõhutab, et turvalise ja kaasava Euroopa gigabitiühiskonna loomine on liidu 
digiülemineku edu eeltingimus; tuletab meelde, et nii liidu andmemajanduse kui ka 
tehisintellekti arendamise ja juurutamise esmane edukus sõltub laiemast IKT 

2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_1196 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_1196


PE661.999v02-00 38/102 RR\1230139ET.docx

ET

ökosüsteemist, ühiskonna digilõhe kõrvaldamisest, tööjõu ümber- ja täiendusõppest 
ning asjade interneti, kiudoptika-, kvant- ja plokiahelatehnoloogia arendamisest; 
tunnustab rolli, mida võib selle eesmärgi saavutamisel mängida 5G; märgib, et väga 
suure läbilaskevõimega võrgud võimaldavad Euroopal teha kvantitatiivse hüppe edasi, 
mis toob kasu kogu tehnoloogiate ökosüsteemile; rõhutab eelkõige 5G- ja 
kiudoptikataristu kaudu toimiva ühendatuse rolli töö- ja haridusviiside, ärimudelite ning 
tervete sektorite – sh tootmine, transport ja tervishoid – muutmisel, eriti koos muude 
tehnoloogiatega – nt virtualiseerimine, pilvandmetöötlus, servtöötlus, tehisintellekt, 
võrkude tükeldamine ja automatiseerimine – ning sellel on potentsiaal saavutada suurem 
tootlikkus ning rohkem innovatsiooni ja kasutajakogemusi; tuletab meelde, et liit peaks 
tegema pingutusi maapiirkondade digilõhe kõrvaldamiseks, mida tuleks arvesse võtta 
eelkõige siis, kui liidu vahendeid kasutatakse 5G-võrkude kasutuselevõtuks, et 
vähendada katmata piirkondade arvu, ning ühendatuse taristute jaoks üldiselt; kutsub 
komisjoni üles innustama Euroopa ettevõtteid alustama järgmise põlvkonna 
mobiilsidevõrkude tehnoloogilise suutlikkuse arendamist ja ehitamist; kutsub komisjoni 
üles analüüsima digitehnoloogiatele ebavõrdse juurdepääsu ja ühendatuse erinevuste 
mõju liikmesriikides; märgib, et kõrgjõudlusega andmetöötlusesse investeerimine on 
ülioluline, et saavutada tehisintellekti ja muude kujunemisjärgus tehnoloogiate täielik 
potentsiaal; nõuab ühendatuse investeeringute puudujäägi kaotamist taasterahastu 
„NextGenerationEU“ kaudu ning riiklikku ja erasektori vahenditest rahastamist, et katta 
ELi tulevikutehnoloogiate investeerimise kärped 2021.–2027. aasta mitmeaastase 
finantsraamistikus; nõuab, et luuakse ELi kommunikatsioonistrateegia, mille raames 
antakse ELi kodanikele usaldusväärset teavet, ning viiakse läbi teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid seoses 5G ja elektromagnetväljaga, sealhulgas 
desinformatsiooni leviku tõkestamist;

12. nõuab kooskõlastatud tegevust, et vähendada ja kõrvaldada pandeemia tõttu eri 
liikmesriikide, nende piirkondade, ühiskondade, kodanike, idufirmade ja muude 
ettevõtete ning teiste sotsiaalmajanduse osalejate ja akadeemiliste ringkondade vahel 
tekkinud digilõhesid; nõuab ühiskondade kaasavat digitaliseerimist, mis teenib kodanike 
huve, võttes arvesse ligipääsetavust ja taskukohasust ning võimaldades avaliku sektori 
õiglast ja koostööl põhinevat digitaalset kaasajastamist, mille eesmärk oleks väärtustel 
põhinev digipööre põhiõiguste ja demokraatlike väärtuste edendamise teel, nii et 
digiühiskonnale üleminekul ei jäetaks ühtki kodanikku kõrvale;

13. nõuab kogu ühiskonda hõlmavat lähenemisviisi küberturvalisusele; rõhutab, et uued 
lähenemisviisid küberturvalisusele peaksid põhinema vastupidavusel ning 
kohanemisvõimel pingete ja rünnete suhtes; nõuab terviklikku lähenemist 
küberturvalisusele, mille puhul võetaks arvesse kogu süsteemi alates selle 
kujundamisest ja kasutatavusest kuni kodanike väljaõppe ja koolitamiseni; rõhutab, et 
digipööre koos teenuste kiire digitaliseerimise ja ühendatud seadmete laiaulatusliku 
kasutuselevõtuga muudab meie ühiskonna ja majanduse paratamatult küberrünnetele 
vastuvõtlikumaks; rõhutab, et edusammud kvantarvutuse valdkonnas rikuvad 
olemasolevaid krüptimistehnikaid, mis on kodanike privaatsuse, tööstusvaldkonna 
intellektuaalse omandi ja riigi julgeoleku nurgakivi; kutsub komisjoni üles toetama 
teadusuuringuid, mis võimaldaksid Euroopal selle probleemi lahendada, kaitstes samal 
ajal kodanike eraelu puutumatuse õigusi, ning rõhutab vajadust tugeva ja turvalise 
otspunktkrüpteerimise järele; kutsub komisjoni üles uurima plokiahelal põhinevate 
küberturvalisuse protokollide ja rakenduste kasutamist, et suurendada tehisintellekti 
taristu vastupidavust, usaldusväärsust ja stabiilsust; rõhutab vajadust kaasata 
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küberturvalisuse komponendid kõikidesse sektoripõhistesse poliitikameetmetesse; 
rõhutab, et tõhusa kaitse saavutamine nõuab, et ELi ja liikmesriikide institutsioonid 
teeksid koostööd Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) toetusel, et tagada 
elutähtsate infrastruktuuride ja elektroonilise side võrkude turvalisus, terviklikkus, 
vastupidavus ja kestlikkus; kiidab heaks komisjoni ettepaneku küberturvalisuse 
direktiivi läbivaatamiseks3 ning kavatsust laiendada selle kohaldamisala ja vähendada 
rakendamise erinevusi liikmesriikides; juhib tähelepanu sellele, et äärmiselt tähtis on 
tagada esmatähtsate taristute ja elektroonilise side võrkude turvalisus, terviklikkus ja 
vastupidavus; rõhutab seost esmatähtsate taristute ja elektroonilise side võrkude tugeva 
küberturvalisuse ning liidu digitaalse suveräänsuse vahel; nõuab ettevaatlikku 
lähenemist võimaliku sõltuvuse tekkimisele kõrge riskitasemega tarnijatest, eriti 5G-
võrkude kasutuselevõtmisel; tuletab meelde, et kehtivates liidu õigusaktides ei nähta 
toodete ja teenuste jaoks üldiselt ette kohustuslikke küberturvalisuse nõudeid; nõuab 
oluliste nõuete lisamist kavandamise etapis (sisseprojekteeritud turve) ning asjakohaste 
küberturvalisuse standardite ja toimingute kasutamist nii toodete ja teenuste olelusringi 
jooksul kui ka kogu tarneahelas; nõuab, et tugevdataks liidu jaoks strateegilise 
tähtsusega tegevusi, mis on seotud esmatähtsa taristuga, sealhulgas küberturvalisuse 
tehnoloogia ja teadusuuringud ning riskiennetus seoses 5G-võrkude kasutuselevõtuga;

14. tunnistab, et digiajastul on tehisintellekti kasutuselevõtt Euroopa konkurentsivõime 
tagamisel ülioluline; rõhutab, et tehisintellekti kasutuselevõtu hõlbustamiseks Euroopas 
on vaja ühtset Euroopa lähenemisviisi, mis põhineb inimkesksel lähenemisel 
usaldusväärsele tehisintellektile, läbipaistvusel ja selgetel vastutust käsitlevatel 
normidel, et vältida siseturu killustumist; rõhutab, et kui kodanikud puutuvad kokku 
kõrge riskitasemega automatiseeritud süsteemidega, peab nende puhul inimkontroll alati 
võimalik olema, et tagada automatiseeritud otsuse kontroll ja muutmine; on veendunud, 
et selge Euroopa õigusraamistiku ja pikaajalise õiguskindluse loomine suurendab 
usaldust tarbijate, avaliku sektori, ettevõtjate, tööstusharude ja teadlaste seas;

15. tunnistab, et tehisintellekt on andmepõhine tehnoloogia; on seisukohal, et tehisintellekti 
arendamise puhul on juurdepääs andmetele ülioluline; tunnistab, et internetiga 
ühendatud toodete ja tööstusseadmete sagedasem kasutamine suurendab küll 
konkurentsivõimet, võimaldab arendada uusi tooteid ja teenuseid ning hõlbustab 
innovatsiooni, aga toob ka kaasa uusi ohte eraelu puutumatuse, teabe ja küberturvalisuse 
valdkonnas; kutsub komisjoni üles läbi vaatama ja edasi arendama andmetele 
juurdepääsu võimalused, tagades, et avalikud andmed on toodetud avatud 
andmevormingutes ja on hõlpsasti kättesaadavad, eriti idufirmadele ja VKEdele; nõuab 
uut andmekaitse käsitust, mis hõlbustab teadusuuringuid, innovatsiooni ja 
konkurentsivõime tagamist, andes rohkem õigusi anonüümitud ja mittetundlikele 
andmetele juurde pääseda ja neid kasutada, samuti selgeid ja tasakaalustatud reegleid 
peamiselt põhiõiguste, intellektuaalomandi õiguste ja ärisaladuste kaitse kohta; rõhutab, 
et praegune turujõudude tasakaalustamatus sisule juurdepääsu kontrollivate platvormide 
ja VKEde vahel ning piiratud juurdepääs andmetele on jätkuvalt Euroopa VKEde jaoks 
probleem; rõhutab vajadust suurendada VKEde juurdepääsu andmetele; nõuab andmete 
jagamise tavadele juurdepääsu võimaldamist vabatahtlikkuse üldpõhimõtte alusel, 
sealhulgas stiimulite pakkumist andmete jagamise võimaldamiseks; rõhutab selgete 
turustamisloa menetluste ja kogu Euroopat hõlmava turulepääsu poliitika tähtsust; 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega tagada 
võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (ELT L 194, 19.7.2016, lk 1).
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toetab komisjoni uut pilvestrateegiat ja Euroopa pilvandmetöötluse algatust; võtab 
teadmiseks Euroopa Liidu Kohtu otsuse kohtuasjas Schrems II, milles leiti, et ELi-USA 
andmekaitseraamistik Privacy Shield ei taga piisavat kaitsetaset, mis on ette nähtud 
isikuandmete kaitse üldmääruses ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas; on veendunud, et 
andmete vaba liikumine siseturul on vajalik andmemajanduse kogu potentsiaali 
ärakasutamiseks, ning rõhutab, et andmevoo säilitamine peab jääma Euroopa väärtuste 
ja eesmärkide nurgakiviks; tuletab komisjonile meelde vajadust hõlbustada Atlandi-
ülest andmeedastust ja ELi-USA vahelisi andmevooge, austades täielikult ELi ja 
liikmesriikide norme ja standardeid, et pilvandmetöötluse strateegia ja 
pilvandmetöötluse algatus ei asenda õiguskindluse vajadust rahvusvahelises 
andmeedastuses ning et alati peavad olema täidetud andmekaitse, privaatsuse, 
turvalisuse ning õigustatud ja mittediskrimineeriva avaliku korra huvide tingimused; 
tõstab esile õiguskindlusetuse probleemi, millega praegu seisavad silmitsi VKEd, kes 
tuginevad peamiselt lepingute tüüptingimustele; märgib, et VKEdel on piiratud 
suutlikkus täita kehtivaid nõudeid – näiteks kolmandate riikide enesepiisavuse 
hindamine –, ning selle negatiivset mõju rahvusvahelistele andmevoogudele, 
innovatsioonile ja majanduskasvule; nõuab seetõttu, et komisjon looks Atlandi-ülese ja 
rahvusvahelise andmeedastuse jaoks õiguskindla raamistiku, tagades Euroopa kodanike 
põhiõigused isikuandmete ja eraelu puutumatuse valdkonnas; tuletab komisjonile 
meelde selle kohustusi põhimõtte „üks sisse, üks välja“ rakendamisel ja regulatiivse 
koormuse vähendamisel;

16. hoiatab tehisintellekti valdkonna ülereguleerimise eest ning julgustab reguleerimise 
puhul mitte kasutama kõigile sobivaid ja kõike lahendada püüdvaid lähenemisviise, mis 
võivad luua moonutatud üldpildi või tekitada võimalikke lünki; tuletab meelde, et 
reguleerimine peab olema proportsionaalne ja paindlik ning tuginema kehtivatele 
õigusaktidele ja parimatele tavadele, välja arvatud kõrge riskitasemega piirkondades, 
kus tuleks hoolikalt uurida uue regulatiivse lähenemisviisi vajadust, jättes samas 
võimaluse iseregulatsiooniks ja vabatahtlike tavade rakendamiseks, samuti tuleks 
täielikult järgida tehnoloogilise neutraalsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid;

17. tunneb heameelt selle üle, et kõik ELi liikmesriigid on allkirjastanud Berliini 
deklaratsiooni digiühiskonna ja väärtuspõhise digivalitsuse kohta; nõustub avaliku 
halduse rolli tunnustamisega Euroopa ühiskondade väärtuspõhise digipöörde 
edendamisel, samuti deklaratsiooni seitsme põhimõttega; kutsub komisjoni üles toetama 
nende seitsme põhimõtte järgimist ning tegevuste ja meetmete rakendamist Euroopa 
rahaliste vahendite abil; nõuab, et avalik sektor võtaks kasutusele kõrgtasemel 
digitehnoloogia ja sellega seotud tehnoloogiad, et parandada avalike teenuste kvaliteeti, 
muuta need kättesaadavamaks ja vähendada halduskoormust, suurendada tõhusust, 
läbipaistvust ja vastutust ning osutada paremaid ja uuenduslikke teenuseid; rõhutab, et 
koostalitlusvõime hõlbustab piiriülest koostööd, parandades veelgi uute ühiste avalike 
teenuste kasutuselevõttu või arenevate avalike teenuste koondumist liidu tasandil ning 
edendades Euroopa digitaalse kodakondsuse arengut; rõhutab, et avalikus sektoris 
tehisintellekti ja andmete kasutuselevõtmine ja kasutamine võib suunata Euroopa 
väärtustel põhineva innovatsiooni poole; rõhutab, et tehisintellekt võib aidata lõpetada 
kapseldumise, sidudes ja ühtlustades avalikke teenuseid, et parandada haldust kodanike 
ja ettevõtete huvides, ning pakkudes reaalajas andmevooge teenuste ja otsuste 
tegemiseks; nõuab, et EL võtaks kasutusele ainult usaldusväärsed ja inimkesksed 
tehisintellektirakendused; teavitaks kodanikke alati, kui nad suhtlevad automatiseeritud 
süsteemiga või kui automatiseeritud süsteem võtab vastu otsuseid, mis võivad mõjutada 
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nende elu; ja tagaks, et alati on olemas inimkontrolli võimalus ja nii on võimalik mis 
tahes otsust kontrollida ja muuta; rõhutab, et haldusasutuste jaoks on oluline koguda 
avalikke andmeid ja need kättesaadavaks teha, et edendada innovatsiooni, hõlbustada 
rakendatavate meetmete hindamist ja toetada andmepõhist otsuste tegemist; rõhutab, et 
ühised standardid, modulaarsed struktuurid ja avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamine 
avalikus sektoris hõlbustavad strateegiliste digitaalsete vahendite ja suutlikkuse 
juurutamist ning arendamist, suurendades samal ajal usaldust ja tagades läbipaistvuse; 
rõhutab, et avaliku sektori loodud või täies ulatuses riiklikult rahastatud tarkvara, 
andmed ja vahendid peaksid olema korduvkasutatavad ja avalikult kättesaadavad, kui 
see on kooskõlas põhiõigustega ning intellektuaalomandi, isikuandmete ja eraelu 
puutumatuse õiguste kaitse reeglitega; toetab usaldusväärse ökosüsteemi loomist, nagu 
täheldatud komisjoni valges raamatus tehisintellekti kohta, mis peaks andma kodanikele 
piisava julguse hakata tehisintellektirakendusi kasutama ning tagama ettevõtetele ja 
avalik-õiguslikele organisatsioonidele õiguskindluse tehisintellekti kasutuselevõtmisel 
uuenduste tegemiseks; võtab teadmiseks juba olemasolevad regulatiivse järelevalve 
asutused ja mehhanismid, näiteks tervishoiu-, tootmis-, rahandus- ja transpordisektoris; 
on seisukohal, et vaja on nii sektoripõhiste reguleerimisasutuste tugevdamist kui ka 
täiendavat horisontaalset lähenemisviisi; rõhutab valdkonnapõhiste strateegiate ja 
lähenemisviiside tähtsust. 
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TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

Euroopa digituleviku kujundamise kohta: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine 
ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides
(2020/2216(INI))

Arvamuse koostaja: Kosma Złotowski

ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab lähenemisviisi, mille komisjon kavatseb seoses digiüleminekuga vastu võtta ja 
milles on üksikasjalikult visandatud selged eesmärgid, mis tuleb järgmisel kümnendil 
saavutada; on seisukohal, et selline struktureeritud visioon on transpordi- ja 
turismisektorile kasulik ning aitab muuta Euroopa Liidu digitaalvaldkonnas 
ülemaailmseks liidriks; hoiatab, et mitmed maailma riigid liiguvad kiiresti 
automatiseeritud liikuvuse turul kättesaadavaks tegemise suunas; nõuab seetõttu, et EL 
reageeriks palju ennetavamalt selle sektori kiiretele arengutele, võttes kasutusele 
Euroopa idufirmade ja tehnoloogiaarendajate jaoks kohandatud õigus- ja 
finantsraamistiku; rõhutab, et kaalul on ELi strateegiline autonoomia; rõhutab tohutut 
ülemaailmset kasvuvõimalust tehisintellekti rakenduste puhul, millega seoses EL peaks 
tagama suure turuosa omandamise, tuginedes arukale poliitikakogumile, mille eesmärk 
on tagada tehisintellektiprojektidele viljakas ja atraktiivne ärikeskkond;

2. kutsub liikmesriike üles lisama oma taastekavadesse transpordi digiteerimise projekte; 
rõhutab vajadust tagada stabiilne ja piisav rahastamine Euroopa teadusprogrammidele, 
investeeringutele tehisintellekti plokiahelasse ja asjade internetti ning intelligentsete 
transpordisüsteemide transpordi- ja IKT-taristu ehitamise protsessile, sealhulgas 5G 
turvalisele kasutuselevõtule, 6G-võrkude ja tulevaste traadita võrkude arendamisele, et 
võimaldada digiteeritud transpordi kogu potentsiaali kasutamist, tagades samal ajal 
kõrged transpordi ohutusstandardid; märgib, et tehisintellekti kasutuselevõtu tase 
transpordisektoris sõltub nüüdisaegsest digiteeritud taristust;

3. rõhutab, et tehisintellekti kasutuselevõtt transpordisektoris nõuab nii uue taristu 
arendamist kui ka olemasoleva taristu ajakohastamist; rõhutab asjaolu, et paljudest 
üleskutsetest hoolimata on mitmeaastases finantsraamistikus (2021–2027) eraldatud 
vahendid transpordisektori vajaduste jaoks ebapiisavad; hoiatab märkimisväärse lõhe 
eest digitaalse ja füüsilise transporditaristu eluea vahel; kutsub liikmesriike üles tagama 
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turvalise, vastupidava ja kvaliteetse transporditaristu, mis hõlbustab ühendatud ja 
automatiseeritud liikuvusteenuste kasutuselevõttu;

4. juhib tähelepanu sellele, et üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) olulise transpordi- 
ja digitaristu ajakohastamist tuleb kiirendada; kutsub seetõttu komisjoni üles tegema 
üleeuroopalise transpordivõrgu määruse1 ja raudtee-kaubaveokoridoride määruse2 
läbivaatamisel ettepanekuid mehhanismide kohta, mille abil tagada selline 
kiirendamine; väljendab sellega seoses kahetsust Euroopa Ülemkogu otsuse pärast 
kärpida Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkonna rahastamispaketi eelarvet; 
kutsub liikmesriike üles tagama oma riiklike taaste- ja vastupidavuskavade raames 
piisav toetus sektori digiteerimisele; väljendab heameelt ELi rahastamisprogrammide 
võime üle kaasata erainvesteeringuid, mis on hädavajalikud murranguliste tehnoloogiate 
rahastamiseks ja automatiseeritud liikuvuse ulatuslikuks kasutuselevõtuks;

5. toonitab, et transpordisektor on ja jääb nende sektorite hulka, kus tarbijad ja kodanikud 
kogevad igapäevaselt tehisintellektiga suhtlemist; jagab seetõttu komisjoni seisukohta, 
et selge, läbipaistev ja sidus ELi raamistik, mis edendab inimkeskse tehisintellekti 
arendamist, hõlmab ohutuse, eraelu puutumatuse ja turvalisusega seotud aspekte 
kooskõlas ELi asjakohase õigusraamistikuga ning inimeste autonoomsuse, järelevalve ja 
vastutuse austamist, mitte ainult ei tekitaks tarbijates ja ettevõtetes usaldust 
tehisintellekti tehnoloogia vastu – ergutades seega transpordisektoris uute 
kujunemisjärgus tehnoloogiate kasutuselevõttu – ja tagaks prognoositavuse ja 
õiguskindluse, vaid parandaks ka transpordi sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnaalaseid komponente; rõhutab riske, mis tulenevad suutmatusest leppida 
kokku ELi regulatiivses lähenemisviisis;

6. rõhutab tehisintellekti tohutut potentsiaali transpordisektoris ja selle võimet suurendada 
automatiseeritust maantee-, raudtee-, vee- ja lennutranspordis; rõhutab tehisintellekti 
rolli mitmeliigilise transpordi ja ühelt transpordiliigilt teisele ülemineku edendamisel 
ning arukate linnade arendamisel, parandades seeläbi kõigi kodanike reisikogemust ning 
muutes transpordi-, logistika- ja liiklusvood tõhusamaks, ohutumaks ja 
keskkonnahoidlikumaks;

7. juhib tähelepanu sellele, et transpordisektoris on tehisintellekti jaoks vaja 
õigusraamistikku, näiteks katseprojektide eeskirju, mis võimaldavad edu korral edasi 
arendada massiturgu (kasutades regulatsiooni testkeskkonda); rõhutab, et tehisintellekti 
valdkonna reguleerimisel tuleks kasutada tehnoloogiliselt neutraalset lähenemisviisi ja 
järgida proportsionaalsuse põhimõtet; märgib, et tehnoloogiaklastrid ja digitaalse 
innovatsiooni keskused võivad etendada olulist rolli transpordisektori innovatsiooni 
toetamisel ning ettevõtete, akadeemiliste institutsioonide ja avaliku sektori vahelise 
koostöö edendamisel; rõhutab, et andmed peavad vastavalt FAIR-põhimõtetele olema 
kergesti loetavad ja koostalitlusvõimelised, et luua riikide ja sektorite vahel koostoimet, 
koondada teadmisi ja luua tehnoloogiaklastreid;

8. rõhutab transpordisektoris tehisintellekti kasutavate süsteemide tohutut potentsiaali 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1315/2013 üleeuroopalise 
transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
661/2010/EL, ELT L 348, 20.12.2013, lk 1.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrus (EL) nr 913/2010 konkurentsivõimeliseks 
kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta, ELT L 276, 20.10.2010, lk 22.
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seoses liiklusohutusega, sealhulgas jalakäijate ja jalgratturite jaoks, ja algatuses „Vision 
Zero“ seatud eesmärkide saavutamisega; märgib, et kuna puuduvad ulatuslikud, 
kvaliteetsed ja koostalitlusvõimelised andmed, on tehisintellekti kasutuselevõtt 
transporditaristus ja sõidukites piiratud, mis võib kahjustada ELi konkurentsivõimet ja 
transpordiohutust; nõuab rohkem teadus- ja arendustegevust, et suurendada 
tooteohutust, ning rõhutab vajadust uue ühtlustatud õigusraamistiku järele 
automatiseeritud sõidukijuhtimise jaoks;

9. rõhutab suurt potentsiaali seoses transpordisüsteemi tõhususe suurendamisega, 
kasutades sõidukites ja liikluskorraldussüsteemides tehisintellekti tehnoloogiat, mis 
võib muu hulgas lühendada reisimiseks kuluvat aega, vähendada ummikuid, vähendada 
kahjulikke heiteid ja vähendada kulusid; rõhutab, et tehisintellekt aitab kaasa tõrgeteta 
mitmeliigilise transpordi edasiarendamisele, järgides liikuvuse kui teenuse 
kontseptsiooni; on veendunud, et transporditeenuste integreerimine pakub võimalusi 
paremini vastata Euroopa kodanike liikuvusvajadustele ja optimeerida ühistranspordi 
kasutamist, piirates samal ajal erasõidukite arvu maanteel; kutsub komisjoni üles 
uurima, kuidas hõlbustada liikuvuse kui teenuse tasakaalustatud arengut, eelkõige 
linnapiirkondades;

10. märgib, et tehisintellekti kasutamine lennundussektoris on praegu keskendunud liikluse 
korraldamisele ja õhuruumi planeerimisele; väljendab heameelt ühtse Euroopa taeva 
lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) ühisettevõtte saavutuste üle, 
mis on toetanud mitmeid tehisintellekti ja lennuliikluse korraldamisega seotud 
teadusprojekte; nõuab teadusuuringute ja investeeringute intensiivistamist, et 
maksimeerida tehisintellekti potentsiaali lennundussektoris seoses tarbijatega, 
parandades lennuettevõtjate turundust, müüki, turustamist, hinnakujundusprotsesse ja 
maapealset teenindust (turvakontroll jne); märgib, et tehisintellekt võib arendada 
automatiseeritud navigeerimist pika- ja lähimerevedudel ning siseveeteedel ning 
parandada mereseiret suureneva laevaliikluse tingimustes; märgib lisaks, et 
tehisintellekt võib aidata suurendada energiatõhusust ning sadamate ja sisemaa vahelisi 
ühendusi; rõhutab, et sadamad on olulised osalejad tehisintellekti kasutuselevõtul 
laevandussektoris; nõuab tehisintellekti kasutuselevõttu ja ulatuslikumat digiteerimist 
kõigis Euroopa sadamates, et saavutada suurem tõhusus ja konkurentsivõime;

11. rõhutab, et üks olulisi tõkkeid, mis takistab transpordisektoris tehisintellektil põhinevate 
tehnoloogiate praktilist kasutuselevõttu, on vajadus selgete ja sidusate reeglite järele, 
mis määraksid kindlaks vastutuse ja käsitleksid vastutuse jagamist tõrke või õnnetuse 
korral, nagu väljendati parlamendi 20. oktoobri 2020. aasta raportis koos soovitustega 
komisjonile tehisintellekti tsiviilvastutuse korra kohta3; rõhutab vajadust määratleda 
autonoomsete sõidukite tootjate, käitajate ja kasutajate kohustuste selge ja õiglane 
jaotus, mis põhineb riskide ohjamise suutlikkusel, et muu hulgas tagada parim võimalik 
tooteohutus ning asjakohane riskide, vastutuse ja aruandluskohustuse jaotus; rõhutab 
seetõttu, et Euroopa Liit peaks võimalikult hästi ära kasutama kõiki tema käsutuses 
olevaid vahendeid, et maksimeerida nii tehisintellekti transpordisüsteemide ohutust kui 
ka võimalust teha vajaduse korral kindlaks vastutus; nõuab, et kindlustusseltsid 
parandaksid ühendatud ja automatiseeritud liikuvusest tulenevate uute riskide 
hõlmamist oma kindlustuspoliitikasse;

3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0276.
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12. rõhutab, et tehisintellekti pakutavaid võimalusi tuleks esile tõsta ning et 
poliitikakujundajad peaksid püüdma teavitada kodanikke ja ettevõtjaid, et võimaldada 
neil hinnata tehisintellekti potentsiaali ja mõju; rõhutab sellega seoses tõhusate teavitus- 
ja kommunikatsioonikampaaniate tähtsust, et tagada inimeste arusaamine ja teadlikkus; 
rõhutab, et õigusselgus suurendab tarbijate usaldust, avaldades seega positiivset mõju 
ELi ettevõtjatele ning selliseid tehnoloogiaid arendavatele väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele (VKEdele) ning hõlbustades tugeva ELi turu laienemist;

13. märgib, et komisjoni tehisintellekti käsitlevas valges raamatus (COM(2020)0065) 
seatud eesmärkide saavutamine sõltub laialdasest juurdepääsust transpordisektori ja 
kõigi sellega seonduvate sektorite kogutud avalikele ja tööstuslikele andmetele ning 
intelligentse taristu ja vahendite pakkumisest nende andmete turvaliseks kogumiseks ja 
töötlemiseks; on veendunud, et kiiresti on vaja stimuleerida juurdepääsu andmetele, mis 
on praegu erasektoris lukustatud, ning rõhutab vajadust tagada vabadus vahetada ja 
töödelda töötlemata, isikustamata ja anonüümseks muudetud andmeid avaliku ja 
erasektori üksuste poolt täielikus kooskõlas ELi andmekaitset ja eraelu puutumatust 
käsitleva acquis’ga; rõhutab, et andmete vahetamist ja taaskasutamist takistavate tõkete 
kõrvaldamiseks on vaja seadusandlikke meetmeid, kuid rõhutab, et tagada tuleb 
isikuandmete ja eraelu puutumatuse piisav kaitse; kutsub komisjoni üles hindama mõju, 
mida energiamahuka andmetaristu (st andmekeskused ja serverifarmid) ulatuslik 
kasutuselevõtt võib avaldada keskkonnale, et edendada selle
kestlikku kasutuselevõttu kooskõlas rohelise kokkuleppega;

14. kiidab heaks komisjoni 19. veebruari 2020. aasta teatise Euroopa andmestrateegia kohta 
(COM(2020)0066) ja komisjoni ettepaneku võtta vastu määrus Euroopa andmehalduse 
kohta (COM/2020/0767); rõhutab vajadust luua tõeline andmete ühtne turg ja eelkõige 
Euroopa ühine liikuvuse andmeruum, mis B2B, B2G ja G2B andmevahetuse 
võimaldamisega võib muu hulgas hõlbustada juurdepääsu andmetele ja nende 
kasutamist mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ja idufirmade poolt 
transpordi- ja turismivaldkonnas, ilma et see piiraks andmekaitsealaste õigusaktide 
kohaldamist; rõhutab asjaolu, et ligipääs andmetele on hädavajalik tehisintellekti 
tehnoloogia arendamisel, mis on transpordi- ja turismisektoris üha olulisem; rõhutab 
seega, et teadlastele ja ettevõtetele, eelkõige VKEdele, tuleb anda suurem vabadus 
ligipääsuks andmetele ja nende kasutamiseks tehisintellekti arendamisel, et 
tehisintellekti tehnoloogiaid kiiresti arendada ja kasutusele võtta; rõhutab, et Euroopa 
vajab kvaliteetset ja küberturvalist digitaalset taristut ning parema kvaliteediga andmeid 
ja paremat juurdepääsu neile kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja 
isikuandmete kaitse üldmääruse sätetega4;

15. rõhutab, kui oluline on soodustada vabatahtlikku andmete jagamist ja juurdepääsu, mis 
aitab arendada tehisintellekti andmekeskusi, millel on avatud ja läbipaistev Euroopa 
pilvetaristu (nt Gaia-X), ning töödelda võrguliikluses tekkivaid andmeid; rõhutab, et 
pilvetaristud peaksid põhinema kaasaskantavuse, koostalitlusvõime ja krüpteerimise 
põhimõtetel; rõhutab, et on vaja paremat koordineerimist Euroopa ettevõtetega ja nende 
vahel, et töötada välja turuga seotud tehnilised standardid, mis edendavad 
koostalitlusvõimet ja tehnosiiret, hoogustades samal ajal konkurentsi; on veendunud, et 

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
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Euroopa standardiorganisatsioonid peaksid võtma juhtrolli ja aitama tuvastada lünki 
rahvusvahelistes standardites; rõhutab asjaolu, et ühisturu vabadused on Euroopa 
suurema digitaalse konkurentsivõime ja innovatsiooni peamine potentsiaal ning seetõttu 
tuleb igasugused andmevoogude ning digitaalkaupade ja -teenuste ühise uurimistöö ja 
ekspordi põhjendamatud piiritõkked ja killustatus liikmesriikide vahel viivitamatult 
kõrvaldada, et tagada ühiskonnale ühisturust tulenev kogu võimalik kasu;

16. märgib, et transpordi ulatuslikum ühendatus ja automatiseerimine avab sektori üha 
enam küberohtudele ja -kuritegudele; rõhutab sellega seoses asjaolu, et transport 
kujutab endast elutähtsat taristut ja kuna see sektor muutub üha digitaalsemaks, peaks 
seal välja arendama usaldusväärse küberturvalisusele keskenduva kultuuri; rõhutab, et 
selline kultuur peab Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti järelevalve all integreerima 
iga sektori jaoks olulised küberturvalisuse süsteemid, mis kõik jagavad ühist üldist 
raamistikku, et tõhustada teabe jagamist ning parandada koordineeritud ennetustegevust 
ja ühistele ohtudele reageerimist; rõhutab vajadust arendada ELis küberoskusi ja 
säilitada sisseprojekteeritud küberturvalisuse lähenemisviis, et tagada turvaliste, 
vastupidavate ja töökindlate tehisintellektipõhiste ja automatiseeritud süsteemide 
kasutuselevõtt nii taristu kui ka sõidukite jaoks;

17. kutsub liikmesriike üles nõuetekohaselt rakendama võrgu- ja infosüsteemide turvalisust 
käsitlevat direktiivi5 ning kutsub komisjoni üles protsessi jälgima; väljendab heameelt 
direktiivi eelseisva läbivaatamise üle, kuna selle eesmärk on parandada transporditaristu 
kübervastupidavusvõimet ja reageerida tõhusamalt küberrünnakutele; rõhutab, et 
volitatud kontrolli- ja tunnustusorganisatsioonidel peab olema täielik juurdepääs 
sõidukispetsiifilistele andmetele ja tarkvarateabele, et avastada sõidukite omavolilist 
muutmist ja manipuleerimist ning tagada sõidukite küberturvalisus; nõuab, et täielikult 
järgitaks ELi andmekaitse ja eraelu puutumatuse raamistikus sätestatud eeskirju, 
sealhulgas e-privaatsuse direktiivi6 ja isikuandmete kaitse üldmäärust;

18. rõhutab, et innovaatiliste digiteenuste ja ärimudelite dünaamiline areng transpordi- ja 
turismisektoris ei ole võimalik ilma tasuta ja piiramatu juurdepääsuta avalikele 
andmetele, mis kuuluvad ruumiandmete infrastruktuuri kohaldamisalasse, nagu 
geodeetilised ja kartograafilised andmed, maastikumudelid, ortofotokaardid, andmed 
hoonete ja topograafiliste objektide geomeetria kohta, mida kaardistamisel kasutatakse; 
rõhutab, et nii suure hulga ruumiandmete avaldamisel on väga positiivne mõju nende 
andmete kasutamisele Euroopa ettevõtjate poolt, kes tegutsevad uue tehnoloogia 
sektoris; kutsub komisjoni üles looma liikmesriikidele stiimulite süsteemi, et toetada 
geodeetiliste andmeressursside avamist ja nende tasuta kättesaadavaks tegemist;

19. tunnustab eesmärki teha EList transpordi- ja turismivaldkonnas tehisintellekti 
arendamisel ja rakendamisel ülemaailmne liider ning rõhutab asjaolu, et EL peaks 
võtma juhtpositsiooni transpordi valdkonnas tehisintellekti kasutamise selgete, tõhusate, 
inimkesksete ja ühtsete eetiliste ja õiguslike normide ja standardite arendamisel, luues 
võimaluse korral standardid kogu maailmale; märgib, et vältida tuleb digitaalsete 
andmeliiklusandmete killustatud turgu ELis, mis on vastuolus digitaalse 

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega tagada 
võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (ELT L 194, 19.7.2016, lk 1).
6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete 
töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet 
käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).
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innovatsiooniga;

20. juhib tähelepanu õigusalasele ettearvamatusele, millega tehisintellekti tehnoloogia 
arendajad kokku puutuvad, seoses tehisintellektiga seotud reguleeriva ja 
institutsioonilise raamistiku muutumisega ELi tasandil; palub seetõttu Euroopa 
Andmekaitsenõukogul esitada suunised standardsete andmete kasutamise menetluste 
kohta, sealhulgas tõhusa anonüümimise kriteeriumide loetelu, et suurendada transpordi- 
ja turismisektori tehisintellekti tehnoloogia arendajate jaoks õiguslikku prognoositavust 
kooskõlas isikuandmete kaitse eeskirjadega; on seisukohal, et riiklikud ametiasutused 
peaksid avaliku võimu teostamisel järgima neid ELi suuniseid, et tagada pidev 
õigusnormidele vastavus ja kõrvaldada digitaalse ühisturu toimimise takistused;

21. rõhutab, et transpordi digiteerimine on CO2 heite vähendamise protsessi oluline 
edasiviiv jõud, aidates saavutada ELi 2050. aastaks seatud heiteneutraalsuse eesmärke; 
rõhutab asjaolu, et digitaalsete lahenduste rakendamine kõigi transpordiliikide ja 
taristute puhul võimaldab heidet vähendada ühendatud liikuvuse kasutuselevõtu, 
sõidukiparkide elektrifitseerimise, logistika tõhusa haldamise ja kiirusekontrolli abil;

22. rõhutab, et kui tehisintellekti sisestatakse töötlemata ja ebapuhtaid andmeid, tekib uuesti 
eelarvamuste ja diskrimineerimise oht; rõhutab, et iga teenuse osutamisega seoses 
tehtud otsuse peab kinnitama inimene, ning tehisintellekti kasutatakse selle otsuse 
toetamiseks;

23. märgib, et digitaalsel ühtsel turul tegutsevatel Euroopa transpordi- ja turismisektori 
mikro-, väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel ning idufirmadel on 
märkimisväärne potentsiaal; rõhutab, et selles sektoris on innovatsiooniks ja töötajate 
digioskuste parandamiseks vaja piisavat rahalist ja korralduslikku tuge; rõhutab asjaolu, 
et regulatiivne ja finantskeskkond peaks võimaldama tehisintellekti idufirmade ja 
ühisettevõtete loomist ja kasvu Euroopas; rõhutab, et EL peaks kasutama oma käsutuses 
olevaid vahendeid välisinvesteeringute tausta kontrollimiseks ja röövellike 
omandamiste vältimiseks, võimaldades nii Euroopa ettevõtetel laieneda ja konkureerida 
maailmaturul;

24. rõhutab, et piiratud konkurents transpordi- ja turismisektori digitaalteenuste turul tekitab 
VKEdele märkimisväärseid takistusi; märgib, et VKEd kannatavad kõige rohkem 
läbipaistmatu bürokraatia ja ülemääraste haldustakistuste tõttu; rõhutab seetõttu asjaolu, 
et õigusakte tuleb lihtsustada ja selgemaks muuta, et edendada digitaaltehnoloogia, 
eelkõige tehisintellekti arendamist ja kasutamist VKEde poolt, ning et seda tehes tuleb 
arvesse võtta ühtsel turul osalejate turupositsioonide erinevusi; rõhutab asjaolu, et 
transpordispetsiifilises andmeraamistikus tuleks keskenduda majanduskasvu 
edendamisele ulatuslike andmekogumite kättesaadavaks tegemise kaudu, eelkõige 
VKEde jaoks, mis aitaks ELi transpordi- ja turismisektoritel kasutada ära tänapäeva turu 
pakutavaid võimalusi ning parandaks seeläbi transpordi ohutust, kaitseks eraelu 
puutumatust ja suurendaks konkurentsivõimet;

25. toonitab standardi rakendamiseks oluliste patentide rolli, et tagada tehisintellekti 
tehnoloogiate täielik ja edukas kasutuselevõtt transpordisektoris; kutsub komisjoni üles 
vaatama läbi ELi kehtiva intellektuaalomandi õiguste õigusraamistiku, et tagada piisav 
õiguskaitse ning õiglased ja mittediskrimineerivad litsentsimistavad, võttes 
tehisintellekti tehnoloogiate puhul arvesse teadus- ja arendustegevuse eripära;
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26. nõuab stiimuleid, mis annavad transpordi- ja turismisektoris tegutsevatele VKEdele 
vabatahtliku ja vastastikku kasuliku protsessi käigus juurdepääsu teiste erasektori 
sidusrühmade toodetud isikustamata andmetele;

27. tuletab meelde, et EL on maailmas eelistatuim turismisihtkoht; rõhutab vajadust 
soodustada sektori taastumist kestlikul viisil; rõhutab, et digitaliseerimine, tehisintellekt 
ja robootika täidavad sektori taaskäivitamisel ülimalt tähtsat rolli, aidates seeläbi kaasa 
turismisektori kestlikkusele pikas perspektiivis; märgib, et turismiettevõtete, eelkõige 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks on vaja piisavat rahastamist ja 
stiimuleid, et võimaldada neil saada digiteerimisest kasu ja ajakohastada oma pakkumist 
tarbijatele;

28. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma tehnoloogiainkubaatoreid ja -kiirendeid, et 
toetada ja võimaldada selliseid tehnoloogiaid kasutavate uute innovatiivsete 
turismiettevõtete tekkimist ja kasvu ning edendada ELi digitaalset juhtpositsiooni 
säästva turismi valdkonnas teadus- ja arendustegevuse, ühisettevõtete ning avaliku ja 
erasektori partnerluste abil sellistes küsimustes nagu rahvahulga ohjamine, liikuvus ja 
kontaktivabad teenused ning turismi tarneahelas osalevate kohalike VKEde 
väärtustamine;

29. rõhutab, et 5G-võrkude ulatuslik kasutuselevõtt pakub transpordisektorile täiesti uusi 
töövõimalusi ja toob kaasa Euroopa majanduse tootlikkuse olulise suurenemise; rõhutab 
siiski, et tööturu kiiresti muutuva olemuse tõttu võivad teatavad töökohad iganeda, 
mistõttu on oluline nendes sektorites töötavaid töötajaid nii põhi- kui ka kõrgema 
taseme digioskuste osas ümber õpetada ja täiendada; kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles tagama spetsiaalsed vahendid digioskusteta töötajate ümberõppeks ja täiendõppeks; 
rõhutab, kui oluline on tagada sellises arenevas töökeskkonnas töötajate õiguste 
austamine ja jõustamine;

30. on arvamusel, et digitaalse juhtpositsiooni saavutamine sõltub sellest, kuidas EL suudab 
luua ja edendada digitaalset andekust ning arendada ELi oskusteavet; rõhutab sellega 
seoses võimalusi, mida pakuvad Euroopa programmid, nagu tulevane digitaalse 
Euroopa programm; nõuab tungivalt, et liikmesriigid investeeriksid suuremal määral 
haridusse ning annaksid õpilastele juba varases eas põhioskused, mida on tarvis nende 
teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (nn STEM) valdkonna karjääri suunas 
juhtimiseks;

31. peab kahetsusväärseks asjaolu, et sooline ebavõrdsus teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja 
matemaatika valdkonna karjäärides ja õpingutes püsib endiselt, ning kutsub komisjoni 
ja liikmesriike üles arendama edasi mehhanisme selles valdkonnas soolise tasakaalu 
saavutamiseks; rõhutab asjaolu, et selle lõhe ületamine on kasulik ka transpordisektori 
digiteerimise jaoks; märgib, et Euroopa VKEde digioskuste ja küberturvalisuse alaste 
eksperditeadmiste suurendamisel on pikaajaline positiivne mõju Euroopa konkurentsi- 
ja vastupanuvõimele;

32. rõhutab tehnoloogilise innovatsiooni ja tehisintellekti tohutut potentsiaali transpordiliike 
puuetega inimeste jaoks kohaldamise valdkonnas, et võimaldada kõigile kaasavamat ja 
parema ligipääsuga liikuvust; väljendab heameelt asjaolu üle, et tehisintellekt võib 
veelgi suurendada puuetega inimeste osalemist tööturul;

33. rõhutab asjaolu, et transpordi ja liikuvuse valdkonna tehnoloogia arengul, eelkõige 
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tehisintellekti rakendustel ja autonoomsetel sõidukitel, on suur potentsiaal inimeste ja 
ettevõtete igapäevaelu lihtsustamisel ning ohutumate, tõhusamate ja taskukohasemate 
transpordilahenduste pakkumise valdkonnas; nõuab usaldusväärset tööstuspoliitikat, mis 
põhineb digi- ja keskkonnaüleminekul ning mille eesmärk on arendada välja aluseks 
olev ELi taristu-, logistika-, arvutus- ja digisuutlikkus, kuna see aitaks ELil saavutada 
digitaalse juhtpositsiooni kõigis sektorites; nõuab tungivalt, et liit kindlustaks oma 
transpordi tarneahela, mitmekesistades tarneid ning suurendades ELi strateegilist 
sõltumatust materjalide ja teenuste osas, kuna nende katkemine võib avaldada 
negatiivset mõju rahvatervisele ja julgeolekule; kutsub komisjoni üles võtma neid 
elemente arvesse ELi tööstusstrateegia ajakohastamisel;

34. rõhutab, et innovaatiline ja konkurentsivõimeline andmemajandus on rajatud avatusele 
ja koostalitlusvõimele; juhib tähelepanu sellele, et läbipaistvus ja õiglased äritavad 
transpordi- ja turismiplatvormidel, eelkõige tehisintellektil põhinevate algoritmide 
puhul, mis mõjutavad teenuseid, hinnakujundust ja reklaami, on olulised, et tagada 
tarbijakaitse ja usaldus ning edendada konkurentsil põhinevat keskkonda.
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KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

Euroopa digituleviku kujundamise kohta: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine 
ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides
(2020/2216(INI))

Arvamuse koostaja (*): Sabine Verheyen

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 57

ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et tehisintellekti tuleks arendada, käitada ja kasutada õiglaselt ja 
eetiliselt, inimkeskse lähenemisega, ning järgides täiel määral liidu väärtusi ja 
põhimõtteid, inimõigusi, väljendus- ja teabevabadust, õigust eraelu puutumatusele, 
andmekaitset, mittediskrimineerimist, meediavabadust ja pluralismi ning kultuurilist 
mitmekesisust; rõhutab, et tehisintellekti õigusraamistikus tuleb rangelt arvesse võtta 
põhiõigusi, eetilisi aspekte ja õiguslikke tagatisi, et kaitsta meie demokraatlikke 
ühiskondi ja kodanikke kui tehisintellekti süsteemide kasutajaid ja tarbijaid; toonitab, et 
läbipaistvus ja sõltumatu järelevalve on olulised, et vähendada erapoolikust ja vältida 
igasugust diskrimineerimist või kuritarvitamist ning tagada õigusriigi põhimõtte 
järgimine;

2. tuletab meelde, et selleks, et tehisintellekt oleks eetiline, tuleb seda arendada, käitada ja 
kasutada kestlikul ja sotsiaalselt vastutustundlikul viisil, järgides soolise 
võrdõiguslikkuse strateegiat, austades kultuurilist mitmekesisust, edendades digitaalset 
kirjaoskust, kaotades digitaalse lõhe ja kaitstes intellektuaalomandi õigusi;

3. rõhutab, kui oluline on liidu tasandil ühtne visioon ja strateegia, et saavutada 
tehisintellektil põhinevas ühiskonnas tõeline digitaalne ühtne turg, mis tooks 
kasutajatele täielikku kasu; kordab, kui oluline on suurendada teadlikkust 
tehisintellektist ja täiustada tehisintellektialast kirjaoskust; rõhutab vajadust pakkuda 
õppimis- ja koolitusvõimalusi, et võimaldada Euroopa ühiskonnal omandada põhilisi 
digioskusi ning mõista tehisintellekti kasutamist ja võimalikke riske, et kasutada 
tehnoloogiat täiel määral ära ja võimestada kodanikke täielikult osalema digitaalsel 
ühtsel turul ja ühiskonnas; kordab sellega seoses oma seisukohta, et tehisintellekti ja 
robootikaga seotud innovatsioon tuleb integreerida hariduskavadesse, nagu toonitati 
hiljuti vastu võetud digiõppe tegevuskavas; kordab oma üleskutset komisjonile ja 
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liikmesriikidele tagada selle kava sujuv rakendamine ja hindamine;

4. rõhutab, et digiüleminek mõjutab haridusvaldkonda, mis on pärast kohustusliku 
hariduse kehtestamist jõudmas kõige põhjalikuma muutuseni; arvestades, et mõningate 
hinnangute kohaselt töötab 65 % praegu põhikooli astuvatest lastest lõpuks uut liiki 
töökohtadel, mida praegu veel ei eksisteeri; rõhutab, et digikirjaoskus on oluline oskus 
ning et on vaja tagada võrdne juurdepääs nii sellistele oskustele kui ka digiseadmetele, 
mis on tõusnud päevakorda COVID-19ga seotud kaugõppe ja -õppimise probleemis; 
kordab oma üleskutset komisjonile ja liikmesriikidele tegeleda hoolikalt erinevustega, 
mis tulenevad digilõhest teabele, haridusele ja töökohtadele juurdepääsul, sealhulgas 
piisavate investeeringute abil taristusse, seadmetesse ja ressurssidesse;

5. rõhutab vajadust teha tehisintellekt laialdaselt kättesaadavaks kultuuri- ja 
loomesektoritele ning -tööstusele kogu Euroopas, et säilitada võrdsed võimalused ja aus 
konkurents kõigile Euroopa sidusrühmadele ja osalejatele;

6. rõhutab tehisintellekti tehnoloogia potentsiaali kultuuri- ja loomesektoris ning -
tööstuses alates publiku paremast haldamisest, teavitustegevusest ja kaasamisest kuni 
infosisu abistatud kureerimiseni, kultuuriarhiivide taasväärtustamiseni ning abistatud 
faktikontrolli ja andmeajakirjanduseni; rõhutab lisaks tehisintellektil põhinevate 
lahenduste, nagu teksti kõneks ja kõne tekstiks teisendamise ning automatiseeritud 
subtiitritega varustamise ja tõlkimise potentsiaali, et parandada puudega inimeste, 
sealhulgas nägemis- ja kuulmispuudega inimeste ja teiste haavatavate rühmade 
juurdepääsu kultuurile, teabele ja haridusele; nõuab, et kultuuri- ja loomesektor ning -
tööstus lisataks liidu tasandil tehisintellekti valdkonna poliitilise prioriteedina, ning 
rõhutab, et koostöö nende sektoritega võiks olla hindamatu tehisintellekti innovatsiooni 
kodanikele lähemale toomisel ning tehisintellekti kasutamiseks loovate lahenduste ja 
võimaluste leidmisel;

7. rõhutab, et liit ei tohiks jääda üleilmses tehisintellekti võidujooksus veelgi rohkem 
maha, eriti tehisintellekti kaubandusliku kasutuselevõtu ja rahastamise puhul; taunib 
asjaolu, et kultuur on nii riiklikul kui ka liidu tasandil tehisintellekti strateegiatest ja 
poliitilistest soovitustest välja jäetud; rõhutab, et tehisintellekti tehnoloogia riskide ja 
kasu parem mõistmine suurendab ühiskondlikku nõudlust selle tehnoloogia järele ja 
seega selle arendamist; kutsub sellega seoses liikmesriike üles investeerima 
tehisintellekti tehnoloogiaga seotud teadlikkuse suurendamise meetmetesse; rõhutab 
vajadust luua koostöös kõigi asjakohaste sidusrühmadega, sealhulgas väikeste ja 
keskmise suurusega osalejatega selge õigusraamistik eetilise, kestliku ja sotsiaalselt 
vastutustundliku tehisintellekti jaoks, milles tähtsustatakse loomingulisust ja 
juurdepääsu kultuurile, et liit võiks maailmas juhtida tehisintellektil põhinevat 
innovatsiooni ja väärtuste loomist ning et maksimeerida sellest saadavat kasu, hinnates 
samas selle võimalikke riske ühiskonnale;

8. nõuab, et kogu Euroopas töötataks liidu ja riikliku rahastamise toel välja tehisintellekti 
alaseid koolitusprogramme õpetajatele kõigis valdkondades; tuletab meelde 
kutsehariduse ja -õppe erinõudeid seoses tehisintellektiga ning nõuab Euroopa tasandil 
koostööpõhist lähenemisviisi, mille eesmärk on suurendada tehisintellekti potentsiaali 
kutsehariduses ja -õppes kogu Euroopas;
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9. rõhutab, et audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi1 ja autoriõiguse direktiivi2 ülevõtmine 
siseriiklikku õigusesse on otsustava tähtsusega kultuurilist mitmekesisust edendava 
tõelise digitaalse ühtse turu saavutamiseks; nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kes ei ole 
seda veel teinud, viiksid nende direktiivide ülevõtmise võimalikult kiiresti lõpule; 
rõhutab, et tulevane digiteenuste õigusakt (DSA) ja digiturgude õigusakt (DMA) ning 
liidu andmepoliitika ja kõik tulevased tehisintellekti käsitlevad õigusaktid, eelkõige 
need, mis puudutavad kultuuri- ja loomesektorit ning -tööstust, peaksid olema 
nimetatud direktiivides sätestatud põhimõtete ja kohustustega kooskõlas;

10. nõuab tungivalt, et liit astuks samme tehisintellekti negatiivsete mõjudega seotud riskide 
ennetamiseks või leevendamiseks ning kehtestaks konkreetsed ja kohaldatavad 
miinimumnõuded ja reeglid, eriti tehisintellektisüsteemide õiguskaitses kasutamise 
tundlikus valdkonnas, näiteks näotuvastuse tarkvara puhul;

11. toonitab digiteenuste sektori kiiret arengut ja rõhutab seetõttu vajadust tagada, et uued 
normid ei takistaks turu avatust; rõhutab, et võrgu neutraalsuse põhimõte peab jääma 
internetivaldkonna nurgakiviks;

12. leiab, et mis tahes tehisintellekti raamistik peaks põhinema läbipaistvusel, vajaduse 
korral selgitatavusel ja vastutusel ning peaks järgima isikuandmete kaitse üldmääruses 
sätestatud õigusi ja kohustusi, sealhulgas võimalikult väheste andmete kogumist, 
eesmärgi piiramist ning lõimitud ja vaikimisi andmekaitset;

13. juhib tähelepanu sellele, et tehisintellekt võib olla tõhus vahend võrgusisu käsitlevate 
reeglite jõustamisel, näiteks ebaseadusliku või kahjuliku sisu, valeteabe või võltsuudiste 
tuvastamisel, ning seda saab kasutada ka teatamise ja kõrvaldamise mehhanismi 
rakendamiseks; rõhutab siiski, et tehisintellekti kasutamisel võib tekkida probleeme 
põhiõiguste, eelkõige väljendusvabaduse, aga ka teabele juurdepääsu, kultuurilise 
mitmekesisuse ja meedia pluralismi seisukohast, kui seda ei ole nõuetekohaselt 
reguleeritud; tuletab sellega seoses meelde, et tehisintellekti arendamisel, käitamisel ja 
kasutamisel liidus tuleb austada põhiõigusi ja liidu õigust; rõhutab, et inimsekkumine on 
vajalik, sest automaatsed mehhanismid, mida kasutatakse reeglite jõustamiseks 
internetis, ei saa täielikult hinnata konteksti, võivad viia valepositiivsete tulemusteni 
ning võivad seaduslikku ja õiglast tegevust takistada; rõhutab, et tehisintellekti mis 
tahes kasutamisel tuleb rangelt järgida läbipaistvuse põhimõtet ja kehtestada selged 
vastutusnormid koos tõhusa apellatsioonimehhanismiga; juhib tähelepanu sellele, et 
digitaalse ühtse turu aluseks peaks olema põhimõte, et see, mis on ebaseaduslik 
väljaspool internetti, on ebaseaduslik ka internetis; rõhutab samuti, et see, mis on 
seaduslik väljaspool internetti, peaks jääma seaduslikuks internetis, pidades eelkõige 
silmas põhivabadusi, nagu väljendusvabadus;

14. tuletab meelde, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artiklis 13, milles 
käsitletakse kunsti ja teaduse vabadust, on sätestatud, et kunsti ja teadusuuringuid ei 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/1808, millega muudetakse 
direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja 
haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv), et võtta arvesse muutuvat 
turuolukorda, ELT L 303, 28.11.2018, lk 69.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/790, mis käsitleb autoriõigust ja 
autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul ning millega muudetakse direktiive 96/9/EÜ ja 
2001/29/EÜ, ELT L 130, 17.5.2019, lk 92.
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piirata ning et akadeemilist vabadust austatakse; juhib tähelepanu kunstiliste vabaduste 
rikkumistele Euroopas, mis on kokku võetud organisatsiooni Freemuse aruandes „The 
State of Artistic Freedom 2020“;

15. nõuab, et kasutajale antaks arusaadavat ja põhjalikku teavet selle kohta, millal 
tehisintellekti kasutatakse, kuidas see toimib ja kuidas selle kasutamisel põhinevaid 
otsuseid saab vaidlustada; juhib lisaks tähelepanu sellele, et tehisintellekti abil 
saavutatud tulemused peaksid iseenesest toimima üksnes viitematerjalina, kuid ei saa 
kunagi olla kindlad tõendid;

16. märgib, et suured platvormid on hankinud tohutu hulga andmeid ja asendanud avatud 
standarditega mitmekesise ja detsentraliseeritud süsteemi teenused seotud kasutajate 
kinniste aladega; rõhutab, et selle tagajärjel iseloomustavad mõnda turgu suured 
platvormid, millel on märkimisväärne võrgustike mõju ja mis suudavad tegutseda de 
facto digimajanduse veebisisule juurdepääsu kontrollijatena; peab seetõttu vajalikuks 
kehtestada lisakohustused seoses andmekaitse, läbipaistvuse, kasutajate valiku ja 
koostalitlusvõimega, et tagada võrdsed võimalused ja tarbijate heaolu;

17. rõhutab, et liit peab püüdlema ühtsete, üheselt mõistetavate ja ajakohaste reeglite poole, 
mis ei takista innovatsiooni siseturul; nõuab seetõttu automatiseeritud otsuste tegemisel 
inimkeskset, tasakaalustatud ja hoolikat lähenemisviisi, mis austaks ja kaitseks 
põhiõigusi ja eetilisi kaalutlusi ning oleks kooskõlas kohaldatavate õigusraamistikega, 
nagu audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv, autoriõiguse direktiiv ja isikuandmete 
kaitse üldmäärus ning tulevane digiteenuste õigusakt;

18. tuletab meelde tungivat vajadust õiglasema konkurentsi järele Euroopa kultuuri- ja 
loomesektori ning -tööstuse internetipõhiste teenuste puhul, et võidelda andmeturu 
võrgustumise ja koondumise mõju vastu, mis kipub ebaõiglaselt kasu tooma 
digivaldkonna suurtele ettevõtetele; peab sellega seoses tervitatavaks seadusandlikke 
ettepanekuid DSA ja DMA kohta, mis peaksid Euroopa digitaalse tuleviku edasisele 
kujundamisele kaasa aitama;

19. tuletab meelde, et liikmesriigid ja ELi institutsioonid on harta ning Euroopa inimõiguste 
ja põhivabaduste kaitse konventsiooni alusel kohustatud tagama, et ühegi inimese õigust 
eraelu puutumatusele, andmekaitsele, väljendusvabadusele, kogunemisvabadusele, 
mittediskrimineerimisele ja väärikusele ega teisi põhiõigusi ei piirataks põhjendamatult 
uute ja kujunemisjärgus tehnoloogiate kasutamise tõttu;

20. märgib, et liit peab tähelepanu pöörama sellele, kuidas andmeid säilitatakse ja 
töödeldakse; rõhutab, et samuti tuleb kaitsta andmete terviklikkust ning et see, kuidas 
tehisintellekt andmeid tõlgendab, ei tohi viia rõhumise ega diskrimineerimiseni;

21. toonitab, et Euroopa digitaalse turu õitsenguks ning tõhusa ja eetilise tehisintellekti 
võimaldamiseks on vaja tohutul hulgal kvaliteetseid ja kooskõlastatud andmeid; 
rõhutab, kui oluline on kujundada tulevane tehisintellekti poliitikaraamistik selliselt, et 
oleks tagatud kõrgetasemeline isikuandmete kaitse ja kontroll, mille puhul andmeid 
tuleb töödelda õiglaselt, mittediskrimineerival viisil ja asjaomase isiku nõusolekul, 
järgides samal ajal kõiki andmekaitse ja eraelu puutumatuse reegleid; tuletab meelde, et 
igasugune algoritmipõhine automatiseeritud otsuste tegemine peab olema läbipaistev ja 
vastutustundlik, mille puhul võetaks nõuetekohaselt arvesse kõigi asjaomaste osalejate 
õigusi ja kohustusi, et vältida andmete vigast tõlgendamist;
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22. rõhutab, et selleks, et liit saavutaks juhtpositsiooni tehisintellektiga seotud tehnoloogia 
kasutamisel, mis järgib eetilisi standardeid ja põhiõigusi, ning et jääda ülemaailmsel 
digitaalsel turul konkurentsivõimeliseks ja kasutada selle potentsiaali täiel määral ära, 
peab liit suurendama oma suutlikkust, sealhulgas Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi (EIT) kaudu, julgustades rohkem inimesi valima karjääri IKTga 
seotud sektorites, näiteks koolitades rohkem andmespetsialiste tehisintellekti 
valdkonnas, samuti spetsialiste seonduvates uutes valdkondades, nagu tehisintellekti 
ohutus ja tehisintellektipõhine investeerimine; nõuab seda eesmärki silmas pidades, et 
toetataks jõulisemalt tehisintellektile keskenduvate võrgustike loomist ja tugevdamist, 
jätkates samas tehisintellektile keskenduvate üleeuroopaliste ülikoolide ja 
teadusvõrgustike loomise võimaluste uurimist; rõhutab, et andmevaldkonna 
spetsialistide vähesus võib muu hulgas viia andmete puuduliku tõlgendamiseni, mis 
võib tekitada erapoolikust ja kallutatud tulemusi;
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ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

Euroopa digituleviku kujundamise kohta: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine 
ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides
(2020/2216(INI))

Arvamuse koostaja (*): Marion Walsmann

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 57

ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Üldine

1. rõhutab täielikult toimiva digitaalse ühtse turu ning tehisintellekti (TI), robootika ja 
seonduva tehnoloogia kasutamise tähtsust ja positiivset mõju meie turgudele ja 
ühiskonnale, kuna need võivad aidata tõhusalt lahendada ühiskonna murekohti, nagu 
eeskätt COVID-19 pandeemia ajal on näha olnud; on siiski seisukohal, et sotsiaal-
majanduslikke, õiguslikke ja eetilisi mõjusid tuleb tähelepanelikult jälgida ja tagada 
kooskõla ELi väärtustega, et kindlustada tarbijatele ja ettevõtjatele õigusselgus;

2. on seisukohal, et VKEsid, idu- ja kasvufirmasid tuleb nende digiüleminekul toetada, 
kuna nad on Euroopa majanduse selgroog ja neil on oluline roll uute tehnoloogiate 
kasutuselevõtul Euroopas; kutsub komisjoni üles käsitlema seda teemat 
proportsionaalselt, et lasta nendel äriühingutel areneda ja uuendusi luua, võtta tulevastes 
õigusaktides konkreetseid meetmeid VKEde ja idufirmade digitaliseerimiseks, viia enne 
õigusaktide kehtestamist läbi VKEde toimivuskontroll ning hoida halduskoormus ja 
takistused võimalikult väiksena, võtta muu hulgas arvesse nende seisukohti 
digiülemineku igas etapis, töötada välja õiglased ja tõhusad standardid, kõrvaldada 
tarbetud õiguslikud tõkked andmetele juurdepääsul ja parandada piiriülest juurdepääsu 
digitaalsele sisule, saavutades ühtlasi vastavasisulised poliitilised eesmärgid;

3. rõhutab, et VKEdel tekib digitaalsel turul sageli probleeme, kuna paljud nende 
omanikud ei ole teadlikud nende loodud andmete väärtusest, neil puuduvad nende 
töötlemiseks vajalikud vahendid ja nad ei ole digimajanduses tegutsemiseks piisavalt 
ette valmistatud, ning et VKEde tegelik juurdepääs õiguskaitsele nõuab erialaseid 
teadmisi õigusest ja tehnoloogiast, mis on harvaesinev ja kulukas kombinatsioon; 
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kutsub seetõttu komisjoni üles lisama juriidilis-tehnoloogiliste teadmiste edendamise 
Euroopas oma digioskuste strateegiasse, rõhutab vajadust suurendada investeeringuid ja 
väljendab heameelt uute rahastamisvahendite kasutuselevõtmise üle, mis aitavad toetada 
kogu Euroopas tehisintellektiga tegelevaid ettevõtteid, sealhulgas VKEsid ja 
idufirmasid;

4. tõdeb, et digitaalne ühtne turg ja tehisintellekt arenevad kiiresti, ning rõhutab seetõttu 
paindliku, tulevikukindla, proportsionaalse ja ühtlustatud Euroopa raamistiku tähtsust; 
nõuab tungivalt, et komisjon lähtuks ettepanekute ja algatuste tegemisel õigest 
tasakaalust, mis toetab innovatsiooni ja tagab tarbijaohutuse ja -kaitse, ning väldiks 
seejuures nii liiga üldistavat lähenemist kui ka digitaalse ühtse turu killustumist eri 
riikide vastakate lähenemisviiside, sealhulgas tehisintellekti valdkonnas esinevate 
tarbetult mitmekihiliste valdkondlike tõkete tõttu;

Tehisintellekti tõhusam kasutamine Euroopa tarbijate huvides

5. rõhutab, et tehisintellekti kasutamiseks on vaja uut õigusraamistikku, et maandada 
automatiseeritud otsustusprotsessidega kaasnevaid võimalikke riske ning suurendada 
kasutajate usaldust ja nende saadavat kasu, kaitstes ühtlasi liidu kodanike huve ning 
tagades piisaval tasemel kaitse; kutsub seetõttu komisjoni üles tegema tehisintellekti ja 
automatiseeritud otsustussüsteemide kasutamise kohta põhjaliku mõjuhinnangu, milles 
tehakse kindlaks õiguslikud lüngad kehtivates õigusaktides, ning sellele tuginedes 
esitama ettepaneku riskipõhise, innovatsioonisõbraliku, tõhusa ja tulevikukindla 
õigusraamistiku kohta, mis lähtub humanistlikust ja inimkesksest vaatepunktist ning 
keskendub õiguslike lünkade täitmisele, ilma et see piiraks kehtivate valdkondlike 
õigusaktide kohaldamist;

6. on kindlalt seisukohal, et tehisintellekti ja kõrge riskitaseme ühtlustatud ja 
tulevikukindlad määratlused on tarbijatele ja ettevõtjatele õigusselguse tagamiseks väga 
olulised, muu hulgas nõuete esitamiseks tõrke või õnnetuse korral ning riskipõhise 
lähenemisviisi raames; tuletab meelde, et selles lähenemisviisis tuleks arvesse võtta 
nende tehnoloogiate potentsiaali rikkuda põhiõigusi ja tekitada üksikisikutele või 
ühiskonnale tervikuna kahju või põhjustada diskrimineerimist, ning et kõrge 
riskitasemega TI-rakenduste arendamine, juurutamine ja kasutamine peab igal ajal 
olema inimeste täieliku järelevalve all;

7. on seisukohal, et TI-rakenduste põhjustatud tõrgete või õnnetuste korral vastutuse 
määramise kohta selgete Euroopa normide puudumine on üks peamisi TI-põhiste 
tehnoloogiate laialdase kasutamise takistusi, ning on seetõttu veendunud, et kehtivaid 
õigusakte tuleb ajakohastada vastavalt tehnoloogia, sh TI-põhiste tehnoloogiate 
arengule; nõuab tungivalt, et komisjon ajakohastaks muu hulgas tootevastutuse 
direktiivi1, eelkõige määratleks uuesti mõisted „toode“, „kahju“ ja „puudus“, ning 
kaaluks tõendamiskohustuse mõiste kohandamist, mis peaks olema kooskõlas üldise 
tooteohutuse direktiivi2 muudatustega, ning teeks ettepaneku tehisintellekti käitajate 
vastutuse raamistiku kohta, mis põhineb mõjuhinnangu tulemustel, milles võetakse 
arvesse tehisintellekti kasutajate ja tarbijate kaitsetust, kindlustatakse nende tõhus 
kaitse, tagatakse kahju tekkimise korral ohvritele õiglane hüvitis ja lähtutakse sellest, 

1 EÜT L 210, 7.8.1985, lk 29.
2 EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32001L0095
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kui suurt kontrolli käitaja tegevusriski üle omab, võttes arvesse arenduse ja juurutamise 
etappe; rõhutab, et õigusaktide ajakohastamine peaks käima kooskõlas Euroopa 
Parlamendi vastavasisuliste soovitustega;

8. rõhutab, et ühiskond, sealhulgas tarbijad, peaks saama kodanikele kasu toova, 
ettevõtetele võimalusi loova ja ühiskonna heaolu teeniva tehisintellekti 
vastutustundlikust arendamisest, juurutamisest ja kasutamisest kasu; palub seetõttu 
komisjonil määratleda tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia arendamise, 
juurutamise ja kasutamise selged eetikanormid, mis järgivad täielikult põhiõigusi ning 
tagavad inimväärikuse, õigluse, ohutuse, turvalisuse, selguse, hea valitsemistava ja 
tarbijakaitseõigused, võttes arvesse parema õigusloome põhimõtteid, ning kutsub 
komisjoni üles tegema eetikapõhimõtete rakendamisel ja jõustamisel liikmesriikidega 
tihedat koostööd, töötama välja suuniseid ning kaasama kodanikke ja asjaomaseid 
sidusrühmi;

9. rõhutab, et tehisintellekti treenimisel on väga oluline andmete vaba liikumine toimival 
digitaalsel ühtsel turul kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega, nagu isikuandmete kaitse 
üldmäärus3, ning et seda peaks toetama kindel alusraamistik, mis suurendab 
ettevõtjatevahelist usaldust ja hõlmab vajaduse korral asjakohaseid, 
mittediskrimineerivaid ja õiglasi lepingulisi tingimusi, mis puudutavad võimusuhete või 
turu tasakaalustamatuse esinemist, millega tagatakse tarbijasõbralik suhtumine 
andmetele juurdepääsu ja selle kontrollimise suhtes ning piiratakse kooskõlas Euroopa 
andmekaitsenormidega tarbetuid takistusi andmete kättesaadavusel, mis teatud 
tingimustel hõlmab ka kohaldatava liidu õiguse kohaselt üldhuviteenuste osutamisega 
seoses loodud andmeid; väljendab heameelt komisjoni võetud kohustuse üle luua tõeline 
Euroopa ühtne andmeturg, mis võimaldab ettevõtetel alustada ja laiendada tegevust, 
teha uuendusi ning konkureerida või teha koostööd õiglastel tingimustel;

10. tuletab meelde TI-tehnoloogiates peituvate võimaluste ülemaailmset mõõdet ja rõhutab, 
et EL peaks võtma tehisintellekti arendamisel maailmas juhtrolli; kutsub komisjoni üles 
edendama järjepidevat rahvusvahelist koostööd sarnaselt meelestatud riikidega, kes 
aitavad luua tehisintellekti valdkonnas sünergiat Euroopa üksuste ja muude 
mitmepoolsete foorumite vahel, et jõupingutusi kooskõlastada ja tehisintellekti 
arendamist paremini koordineerida; nõuab tungivalt, et komisjon toetaks mitmepoolseid 
jõupingutusi rahvusvaheliste standardimisprotsesside arutamiseks teemakohastel 
foorumitel, et suunata tehisintellekti arendamist, juurutamist ja kasutamist; võtab sellega 
seoses teadmiseks eesmärgi võtta kasutusele ülemaailmne digikoostöö strateegia ja 
sõlmida Atlandi-ülene tehisintellekti leping;

Ühtse turu toimimise digitaalsed aspektid

11. tuletab meelde, et kodanikke kui kasutajaid ja tarbijaid tuleks algoritmipõhiste 
süsteemide kasutamisest alati õigeaegselt ja arusaadavalt teavitada ning et neid 
kaitsevad juba praegu ranged andmekaitsenormid, nagu isikuandmete kaitse üldmäärus 
ja e-privaatsuse direktiiv4; nõuab tõhusa e-privaatsuse määruse kiiret vastuvõtmist ning 
isikuandmete kaitse üldmääruse ja selle põhimõtete, sealhulgas lõimprivaatsuse ja 
privaatsuse vaikesätete tõhusat jõustamist; tunneb heameelt selle üle, et komisjon näeb 

3 ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.
4 EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.201.01.0037.01.ENG
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ette meetmed, mis tagaksid üksikisikutele paremad võimalused oma õiguste 
kasutamiseks, ning eelistab õiglastel ja mittediskrimineerivatel tavadel põhinevaid 
tarbijakeskseid süsteeme, mis võimaldavad tarbijatel omada oma valikute üle kontrolli, 
jättes neile alati õiguse anda nõusolek, õiguse saada selgitusi ning võimaluse korral 
õiguse kasutada ühendatud seadet ja kõiki selle funktsioone ka siis, kui tarbija võtab 
tagasi oma nõusoleku jagada andmeid seadme tootja või kolmandate isikutega;

12. kutsub komisjoni üles tagama, et kasutajad ja tarbijad oleksid nõuetekohaselt teavitatud 
ning et nende õigused oleksid selgelt määratletud ja tõhusalt tagatud olukordades, kus 
TI-süsteemid toote või teenuse kasutajate jaoks personaliseerivad ja kui nad puutuvad 
kokku automatiseeritud otsustussüsteemidega või kui nende suhtes kohaldatakse 
autonoomseid protsesse ja otsuseid, ning et automaatsed otsustussüsteemid tarbijatele 
kahju ei põhjustaks ega looks ühtsel turul tarbijatele subjektiivseid, ebaõiglasi, 
põhjendamatuid või õigusvastaseid kallutatud või diskrimineerivaid väljundeid;

13. juhib tähelepanu sellele, et iseõppivate algoritmide kasutamine võimaldab ettevõtjatel 
saada põhjaliku ülevaate tarbija isiklikust olukorrast ja käitumismustritest ning 
kohandada oma reklaami, ning rõhutab vajadust tagada digiteenuste õigusaktis 
kasutajate õiguste tugev kaitse, eelkõige selleks, et kaitsta muu hulgas väljendus- ja 
teabevabadust ning teenuste osutamise vabadust ning kaitsta kasutajaid kahjulike 
äritavade eest, mis põhinevad nõusolekuta sihtmärgistamisel või andmete 
ärakasutamisel; kordab, et lepingutingimused peavad olema arusaadavad ja võimaldama 
kasutajal teha teadlikke valikuid, ning et tuleb anda selget teavet selle kohta, kas ja 
millises ulatuses jagatakse andmeid kolmandate pooltega;

14. rõhutab vajadust tagada internetiplatvormide tarbijaeeskirjade suurem selgus ja nende 
vastavus Euroopa tarbijakaitse standarditele ning peab lubamatuks ohtlike ja võltsitud 
toodete pakkumist tarbijatele; rõhutab seetõttu, et digitaalse ühtse turu tugevdamiseks 
on internetipõhistele kauplemiskohtadele vaja selgeid, proportsionaalsuse põhimõttel 
rajanevaid kohustusi; rõhutab, et sisumajutusplatvormide vastutust nende platvormide 
kaudu müüdavate või reklaamitavate kaupade eest tuleks digiteenuste õigusaktis 
täpsustada, et oleks võimalik kindlalt arvestada tarbijate kaitsemeetmetega, mida tuleks 
alati järgida, ning kaasnevate õiguskaitsemeetmetega jaemüüjate ja tarbijate jaoks, täites 
muu hulgas õigusliku lünga, mis puudutab olukorda, kus ostjad ei ole jäänud tehinguga 
rahule (milleks neil on seaduse või tarnelepingu kohaselt õigus) näiteks seetõttu, et 
esmast müüjat ei ole võimalik kindlaks teha (põhimõte „tunne oma klienti“); teeb 
ettepaneku kaaluda võimalust nõuda, et kolmandatest riikidest pärit digitaalse teenuse 
osutajad, kes osutavad oma teenuseid ELis, asutaksid liidus oma esindaja;

15. kutsub komisjoni üles hindama hajusraamatu tehnoloogiat, sealhulgas plokiahela 
arendamist ja kasutamist ning täpsemalt nutilepinguid digitaalsel ühtsel turul, ning 
andma suuniseid ja kaaluma asjaomase õigusraamistiku väljatöötamist, et tagada 
ettevõtjatele ja tarbijatele õiguskindlus, eelkõige õiguspärasuse küsimuses, ning arukate 
lepingute jõustamine piiriülestes olukordades ja vajaduse korral notariaalse kinnitamise 
nõue;

16. tunnistab, et digiettevõtete puhul esineb turu tasakaalustamatust, kuna suured 
platvormid, millel on näiteks nende valduses olevatest andmetest tulenevalt 
märkimisväärne võrguefekt, võivad tarbijatele ja klientidele oma äritavad peale suruda 
ning seega toimida tegelikult sisule juurdepääsu kontrollijatena, mis tekitab 
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digimajanduses märkimisväärseid tõkkeid ja kõlvatut konkurentsi, millel on 
ebaproportsionaalne mõju VKEdele; nõuab tungivalt, et komisjon kehtestaks meetmed 
tarbijate, idufirmade ja VKEde õiguste kaitsmiseks, taastades võrdsed võimalused 
siseturul ja kehtestades koostalitlusvõime osas selged kohustused.
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ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides
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(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 57

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et tehisintellekti tehnoloogiaid arendatakse kiiresti ja kasutatakse paljudes 
sektorites, mis pakub liikmesriikidele, nende kodanikele ja Euroopa majandusele 
tohutuid võimalusi;

B. arvestades, et koroonaviiruse põhjustatud kriisi ja selle märkimisväärse mõju tõttu 
inimeste elule seoses digitaalsete vahendite ulatuslikuma kasutamisega on saanud 
selgeks, et tehisintellekti kasutamiseks on kiiremas korras vaja luua usaldusväärne ja 
turvaline raamistik;

C. arvestades, et tehisintellekti kasutamine põhjustab ka riske ja tekitab küsimusi seoses 
isikuandmete kogumise, kasutamise ja levitamise eetika, ulatuse ja läbipaistvusega;

D. arvestades, et praegune ELi õigusraamistik, sealhulgas tarbijaõigustik ning tooteohutus- 
ja vastutusreeglid ei ole tehisintellektist, robootikast ning seonduvast tehnoloogiast 
tulenevate riskide tulemuslikuks ohjamiseks alati sobivad;

1. rõhutab vajadust luua kehtivate õigusaktide põhjal tehisintellekti rakendamiseks 
usaldusväärne ja turvaline raamistik; on veendunud, et tehisintellekti rakendamisel 
liidus ja sellega kaasneval ELi kodanike isikuandmete kasutamisel tuleks austada ELi 
põhiõiguste hartas tunnustatud väärtusi ja põhiõigusi, nagu inimväärikus, privaatsus, 
andmekaitse ja turvalisus;

2. rõhutab, kui oluline on arendada tehisintellekti keskkonda, mis oleks võimeline 
maksimaalselt ära kasutama tehisintellekti tehnoloogiate võimalusi ja minimeerima 
nendega seotud riske ning eelkõige takistama nende kasutamist kuritahtlikel 
eesmärkidel; rõhutab, et õiguskindlusetuse vältimiseks peaks selline raamistik selgelt 
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määratlema asjakohase vastutuse, aruandekohustuse, turvalisuse ja jälgitavuse 
tingimused;

3. rõhutab tõsiasja, et kuna tehisintellekt hõlmab määratluse kohaselt andmetöötlust, tuleb 
selle puhul järgida ELi andmekaitseõigust, eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärust;

4. tuletab meelde, et tehisintellekt võib põhjustada kallutatust ja seega mitmesugust 
diskrimineerimist soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste 
omaduste, keele, usu või veendumuste, poliitiliste või muude seisukohtade, 
rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse 
sättumuse alusel; tuletab sellega seoses meelde, et tagada tuleb kõikide inimeste õiguste 
täielik kaitse ning et tehisintellekti algatused ei tohi olla ühelgi viisil diskrimineerivad;

5. rõhutab, et selline kallutatus ja diskrimineerimine võib tuleneda juba eelnevalt 
kallutatud andmekogumitest, mis peegeldavad ühiskonnas praegu esinevat 
diskrimineerimist; rõhutab, et tehisintellekt peab vältima kallutatust, mis toob kaasa 
keelatud diskrimineerimise, ega tohi diskrimineerimisprotsesse taastoota; rõhutab 
vajadust neid riske tehisintellekti tehnoloogiate projekteerimisel arvesse võtta ja 
toonitab ka tehisintellekti tehnoloogiate pakkujatega tehtava koostöö tähtsust selleks, et 
kõrvaldada püsivad puudujäägid, mis soodustavad diskrimineerimist; soovitab 
tehisintellekti projekteerivad ja arendavad meeskonnad kokku panna nii, et neis 
kajastuks ühiskonna mitmekesisus;

6. rõhutab, et ühendatud tehisintellekti ja robootika võrkude terviklikkuse ja turvalisuse 
tagamine on ülioluline ning tuleb võtta jõulisi meetmeid, et tagada vastupanuvõime 
rünnakutele, vältida turvarikkumisi, andmelekkeid, andmete rikkumist, küberründeid ja 
isikuandmete väärkasutamist;

7. kordab, kui oluline on varustada sõltumatud avalikud andmekaitseasutused vajalike 
ressurssidega, et nad suudaksid andmekaitsealaste õigusaktide järgimise üle järelevalvet 
teostada ja tagada nende õigusaktide tulemusliku täitmise;

8. toonitab, kui oluline on algoritmide läbipaistvus, et põhiõigused oleks täielikult 
kaitstud; rõhutab, et arvestades olulisi eetilisi ja õiguslikke tagajärgi peavad 
seadusandjad võtma arvesse keerukat vastutuse küsimust, eelkõige isiku- ja varalise 
kahju puhul, ning et kõigi tehisintellekti rakenduste puhul peaks vastutus lasuma alati 
kas füüsilisel või juriidilisel isikul;

9. märgib, et tihti kasutatakse tehisintellekti automatiseeritud otsustusprotsessi 
algoritmides, et levitada ja korrastada kasutajatele esitatavat sisu; rõhutab, et need 
algoritmid on kasutajate jaoks läbipaistmatud; kutsub komisjoni üles esitama soovitusi, 
et suurendada kasutajate kontrolli sisu üle, mida nad näevad, ning nõudma, et 
tehisintellekti rakendused ja internetiplatvormid annaksid kasutajatele võimaluse valida 
sisu kuvamist neutraalses järjekorras, et anda neile suurem kontroll selle üle, kuidas sisu 
nende jaoks järjestatakse, sealhulgas võimalus järjestada sisu oma tavalistest 
sisutarbimise harjumustest sõltumatult ja loobuda täielikult igasugusest sisu 
kureerimisest;

10. rõhutab, et tehisintellekti süsteemide arendamisel tuleb järgida läbipaistvuse ja vastutuse 
põhimõtet ning inimesel tuleb võimaldada tehisintellekti tehnoloogia tegevusest ja 
otsustest aru saada; rõhutab vajadust tagada tehisintellekti tehnoloogiatele 
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õigusraamistiku väljatöötamisel inimkeskne lähenemisviis, et kindlustada põhiõiguste 
austamine; rõhutab sellega seoses, et kasutajad peavad teadma, kuidas nende andmeid 
kasutatakse ja millal on nende suhtluspartneriks tehisintellekti süsteem, et suurendada 
tarbijate teadlikkust ja usaldust uute tehnoloogiate vastu;

11. tuletab meelde, et isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatakse õigus saada teavet 
andmetöötluse loogika kohta;

12. tuletab meelde, et vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 22 on üksikisikutel 
õigus inimsekkumisele, kui automatiseeritud töötlusel põhinev otsus avaldab neile 
märkimisväärset mõju.
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TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

Euroopa digituleviku kujundamise kohta: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine 
ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides
(2020/2216(INI))

Arvamuse koostaja: Konstantinos Arvanitis

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et neljas tööstusrevolutsioon, digiüleminek ja tehisintellekt põhjustavad 
fundamentaalseid ja struktuurseid muutusi tööturul, töökohtadel, töötajate tööviisides ja 
-profiilides, aga ka tarbijate käitumises ning üldisemalt inimeste eluviisides; arvestades, 
et need muutused toovad eeldatavasti kodanikele ja ühiskonnale kasu, parandades 
elukvaliteeti ning luues uusi töövõimalusi ja kestlikumaid ärimudeleid, kuid põhjustades 
samas ka mitmeid ohte ja probleeme, mis nõuavad asjaomaste õigusraamistike pidevat 
ja dünaamilist hindamist ja kohandamist kooskõlas ELi reeglite ja põhimõtetega, nagu 
Euroopa sotsiaalõiguste sammas, Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja Euroopa 
sotsiaalharta ning kõrgetasemelise tehisintellekti eksperdirühma usaldusväärse 
tehisintellekti eetikasuunised1;

B. arvestades, et digipöörde ja digitaalse ühtse turu pakutavad uued võimalused peaksid 
suurendama kõikide ELi kodanike mõjuvõimu ja võimaldama neil paremini elada;

C. arvestades, et digiüleminek ja tehisintellekt võivad oluliselt muuta viise, kuidas 
inimesed teavet saavad, suhtlevad ja mõtlevad;

D. arvestades, et kuna tööturu ja haridussüsteemi koostoimele esitatakse üha suuremaid 
väljakutseid, peaks haridussüsteem paremini ette nägema tööturu tulevasi vajadusi ning 
suutma nende järgi kohaneda;

E. arvestades, et tehisintellekt võimaldab luua turvalisemaid ja kaasavamaid töökohti ning 

1 Euroopa Komisjon, „Ethics guidelines for trustworthy AI“ (Usaldusväärse tehisintellekti eetikasuunised), 8. 
aprill 2019.



PE661.999v02-00 74/102 RR\1230139ET.docx

ET

tööturge;

F. arvestades, et tehisintellekt ja digiüleminek võivad tõepoolest suurendada inimese ja 
masina koostoimet ning tuua majanduslikku ja ühiskondlikku kasu ja luua uusi 
võimalusi nii ettevõtetele kui ka töötajatele, kuid tekitavad seejuures ka mitmeid eetilisi, 
juriidilisi ja tööhõivega seotud probleeme; arvestades, et tehisintellekti kasutamine 
töökohal võib soodustada kaasavamat tööturgu ning parandada töötervishoidu ja 
tööohutust, samas kui seda saab kasutada ka töötajate tulemuslikkuse jälgimiseks, 
hindamiseks, prognoosimiseks ja suunamiseks, millel on otsene ja kaudne mõju nende 
karjäärile; arvestades, et tehisintellektil peaks olema positiivne mõju töötingimustele 
ning see peaks juhinduma inimõiguste ning liidu põhiõiguste ja -väärtuste austamisest; 
arvestades, et tehisintellekt peaks olema inimkeskne, suurendama inimeste ja ühiskonna 
heaolu ning aitama kaasa ausale ja õiglasele üleminekule; arvestades, et see võib anda 
varem tõrjutud sotsiaalsetele rühmadele, nagu puuetega inimesed, parema juurdepääsu 
tööturule, ning arvestades, et teatavate tööhõivesektorite kadumisega seotud riske tuleks 
tasakaalustada, luues uusi töövõimalusi ning rohkem ja paremaid töökohti kui need, mis 
kaotatakse;

G. arvestades, et keskmiselt 16 % ELi töötajatest kardab, et digiüleminek muudab nende 
oskused vananenuks2;

H. arvestades, et tehisintellekt on strateegiline prioriteet, mille täit potentsiaali saab 
kasutada ainult siis, kui kasutajad ja tarbijad on teadlikud selle võimalikest eelistest ja 
probleemidest; arvestades, et on esinenud juhtumeid, kus tehisintellekti rakendati 
kehtivaid reegleid rikkudes, näiteks andmekaitse vallas;

I. arvestades, et potentsiaalsed võimalused ja riskid tuleb lisada haridusprotsessi, 
sealhulgas seoses digitaalse tõrjutuse vastu võitlemisega, ning viia läbi Euroopa 
teabekampaaniaid, mis võimaldaksid tehisintellekti arendamise kõikide aspektide 
põhiomadusi piisavalt mõista;

J. arvestades, et tehnoloogiapõhine järelevalve, seire ja kontroll töökohal3 võivad avaldada 
töötajatele põhjendamatut survet olla kiirem ja tõhusam, ning jälgida nende 
käitumismustreid;

K. arvestades, et ettevõtted, töötajad ja nende esindajad ei ole sageli tehisintellekti 
rakendustest ega nende põhifunktsioonidest ja andmetest teadlikud;

L. arvestades, et kuna tööturul kasvab nõudlus konkreetsete tehisintellektialaste oskuste ja 
kõrgetasemeliste ekspertteadmiste järele, peavad kõigil Euroopa kodanikel oma 
igapäevaelu elamiseks olema tehisintellekti kohta vajalikud teadmised;

M. arvestades, et praegu toimuvate kiirete tehnoloogiliste muutustega kaasneb sageli 
valeteabe levitamine, petmine ja vääriti tõlgendamine, mis võib õõnestada 

2 Cedefop, „Artificial or human intelligence? Digitalisation and the future of jobs and skills: opportunities and 
risks“ (Tehis- või inimintellekt? Digitaliseerimine ning töökohtade ja oskuste tulevik: võimalused ja ohud), lk 3.
3 Näiteks prognoosimis- ja märgistamisvahendid, kaugseire, tööaja jälgimine ja algoritmide haldamine. Vt 
Mateescu, A., Nguyen, A., „Explainer: Workplace Monitoring & Surveillance“ (Jälgimine ja järelevalve 
töökohal), Data & Society, 6. veebruar 2019.
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tehnoloogilise arengu positiivseid külgi ja võimalusi;

N. arvestades, et isikuandmete kaitse üldmääruse põhjenduses 71 tunnustatakse 
andmesubjekti õigust, et tema suhtes ei kasutata veebipõhist töölevärbamist ilma 
inimsekkumiseta;

O. arvestades, et digilõhel on ka konkreetsed sotsiaal-majanduslikud, soolised, vanuselised, 
geograafilised ja juurdepääsetavusega seotud aspektid, millega tuleb tegeleda;

P. arvestades, et lisaks digilahenduste, sealhulgas kaugtöö tehnilisele ja sotsiaalsele mõjule 
tõi COVID-19 pandeemia esile ka nende tähtsuse; arvestades, et liidu tasandil puuduvad 
ühised sätted tehisintellekti rakendamise kohta töökohal, mis võib tuua kaasa 
turumoonutused ja ebasoodsa konkurentsi; arvestades, et tehisintellekti suhtes tuleks 
kohaldada asjakohast regulatiivraamistikku;

Q. arvestades, et töö, töökohtade ja töötajate algoritmiline juhtimine võib tekitada võimu 
tasakaalustamatust ja läbipaistmatust otsuste tegemisel ning see peab olema läbipaistev, 
et töötajad saaksid neid otsuseid mõjusate menetluste abil vaidlustada; arvestades, et 
tehisintellekti (sealhulgas kõrge ohutasemega tehisintellekti)4 kasutatakse üha enam 
mitte ainult töökohal, vaid ka muudes haldusprotsessides; arvestades, et tehisintellekti 
kasutamise kohta tööga seotud protsessides tuleks anda lihtsat ja arusaadavat teavet, 
kuna arusaam algoritmide põhiomadustest on eetilise kasutamise eeltingimus;

R. arvestades, et Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) on koostanud 
tehisintellekti kohta soovitused5;

S. arvestades, et isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 22 lõike 1 kohaselt on töötajatel 
õigus, et nende kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud 
töötlusel, mis tähendab, et kontrollima peab inimene;

T. arvestades, et inimestepoolne järelevalve ja läbipaistvus on olulised elemendid, millega 
tagatakse, et tehisintellektisüsteemid vastavad asjakohastele õigusaktidele;

U. arvestades, et nõukogu innustab edendama tehisintellekti suhtes eetilist ja inimkeskset 
lähenemisviisi6;

V. arvestades, et Euroopa sotsiaalpartnerid on sõlminud digiülemineku kohta raamlepingu, 
mis muu hulgas sisaldab peatükki tehisintellekti ja inimkontrolli tagamise kohta7;

W. arvestades, et pingutused digisektoris esineva soolise kallutatuse ja ebavõrdsuse 
kaotamiseks on ebapiisavad; arvestades, et sooline ebavõrdsus püsib kõigis 
digitehnoloogia valdkondades, eriti tehisintellekti puhul, mis tugevdab lähitulevikus 
digisektoris mehi eelistavat suundumust;

4 Komisjoni 19. veebruari 2020. aasta valge raamatut „Tehisintellekt: Euroopa käsitus tipptasemel ja 
usaldusväärsest tehnoloogiast“ (COM(2020)0065), lk 18.
5 OECD Legal Instruments, ‘Recommendation of the Council on Artificial Intelligence’, 22. mai 2019.
6 Nõukogu 16. juuni 2020. aasta järeldused Euroopa digituleviku kujundamise kohta, ELT C 202 I, 16.6.2020, lk 
1.
7 Euroopa sotsiaalpartnerite raamleping digiülemineku kohta, juuni 2020.
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X. arvestades, et oma 17. detsembri 2020. aasta resolutsioonis tugeva sotsiaalse Euroopa 
kohta õiglaste üleminekute jaoks8 nõudis Euroopa Parlament tehisintellekti kasutamise 
keelustamist värbamisprotsessides;

1. rõhutab, et ühine Euroopa lähenemisviis tehisintellekti eetiliste aspektide suhtes on väga 
oluline; rõhutab tungivat vajadust selle järele, et eetikat kohaldatakse tehisintellekti 
kujundamise ja kasutamise juhtpõhimõttena vaikimisi; rõhutab, et ELi õigusraamistikus 
tuleb tagada, et tehisintellekt on inimkeskne ning digimajanduses austatakse täielikult 
töötajate inimväärikust ja põhiõigusi; rõhutab ka, et Euroopa tehisintellekti 
õigusraamistikus9 tuleb järgida Euroopa väärtusi, liidu reegleid ja põhimõtteid, nagu 
Euroopa sotsiaalõiguste sammas;

2. tunneb heameelt positiivse mõju üle, mida tehisintellekt võib avaldada Euroopa 
tööturgudele, sealhulgas töökohtade loomisele ning turvalisematele ja kaasavamatele 
töökohtadele, diskrimineerimise vastu võitlemisele töölevõtmisel ja palgamaksmisel 
ning oskuste tööturu vajadustega vastavusse viimise edendamisel ja töövoogude 
sujuvamaks muutmisel, tingimusel et digilaine edenemisel maandatakse riske ja 
ajakohastatakse korrapäraselt õigusraamistikke;

3. rõhutab, et tehisintellekt peab olema inimkeskne, läbipaistev, ohutu ja turvaline ning 
vastama süsteemi kogu elutsükli vältel põhiõigustele ja kohaldatavatele õigusnormidele, 
sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärusele, eriti kui süsteem on võetud kasutusele 
töökohal; nõuab, et töötataks välja tugev sertifitseerimissüsteem, mis põhineb 
katsemenetlustel ja lähtub ettevaatuspõhimõttest, et ettevõtted saaksid tõendada, et 
nende tehisintellektitooted vastavad põhiõigustele ja ELi standarditele;

4. juhib tähelepanu sellele, et tehisintellektisüsteemide väljatöötamisele, kasutuselevõtule 
ja rakendamisele peab eelnema põhjalik riskianalüüs, et hinnata nende mõju 
põhiõigustele ja töötingimustele, sealhulgas töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas, 
samuti nende sotsiaalseid tagajärgi; rõhutab, et selline hindamine peaks käsitlema riske, 
mis on seotud otsuste tegemisega inimeste poolt ja sotsiaalse diskrimineerimisega, 
samuti tekkida võivate kutsealaste riskide hindamist;

5. rõhutab, et pädevatel asutustel peaks olema juurdepääs kogu teabele koolitusel 
kasutatud andmete, tehisintellektilahendustega seotud statistiliste mudelite ja 
teoreetiliste põhimõtete ning nende tulemuste empiirilise kehtivuse kohta;

6. rõhutab, et digiüleminekut tuleb haridus- ja koolitussüsteemides paremini kajastada ning 
see peab toimuma paralleelselt töökoha demokraatia, hea valitsemistava ja kvaliteetsete 
avalike teenuste parandamisega;

7. kordab hariduse ja pidevõppe tähtsust digiajastul, et arendada ametioskusi, mida on vaja 
digiajastul ja digitaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks; kutsub liikmesriike üles 
investeerima kvaliteetsesse, reageerimisvõimelisse ja kaasavasse haridusse, 
kutseõppesse ja elukestva õppe süsteemidesse ning töötajate ümber- ja täiendusõppe 
poliitikasse sektorites, mida tehisintellekt võib tõsiselt mõjutada; rõhutab vajadust 
tagada inimestele vajalik kirja-, arvutus- ja digioskus, pädevus loodusteaduste, 

8 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0371.
9 Euroopa Komisjon, „Ethics guidelines for trustworthy AI“ (Usaldusväärse tehisintellekti eetikasuunised), 8. 
aprill 2019.
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tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika (nn STEM-valdkonna) vallas ning 
valdkonnaülesed pehmed oskused, nagu kriitiline mõtlemine, loovus ja ettevõtlikkus; 
rõhutab, et sellega seoses tuleb erilist tähelepanu pöörata ebasoodsas olukorras olevate 
rühmade kaasamisele;

8. rõhutab, et tehisintellekti süsteemid ja algoritmid peavad alati olema inimkesksed ja 
eelkõige aitama kaasa inimarengule; rõhutab, et tehisintellekti ei tohiks kasutada 
ratsionaalse valiku või käitumisega manipuleerimiseks või selle õõnestamiseks või 
põhjendamatuks jälgimiseks;

9. teadvustab digiajastu võimalusi ja väljakutseid ning digiülemineku laiaulatuslikku mõju 
ELi ühiskonnas, majanduses ja tööhõives; rõhutab vajadust ulatusliku ja demokraatliku 
digitaalpoliitika dialoogi järele kodanike, sotsiaalpartnerite ja muude asjaomaste 
sidusrühmadega, et töötada välja põhimõtted, raamistikud ja vahendid, mis käsitlevad 
mõju töötajatele ja ühiskonnale; rõhutab, et uued tehnoloogiad, sealhulgas tehisintellekt, 
peaksid edendama kestlikku ja kaasavat tööturgu ning aitama parandada oskuste 
sobitamist ja vabade töökohtade täitmist;

10. rõhutab, et tehisintellekt ja sellega seotud õigusaktid ei tohi mingil viisil kahjustada 
liikmesriikides ja ELi tasandil tunnustatud põhiõiguste, sealhulgas streigivabaduse ja -
õiguse ja liikmesriikide töösuhete süsteemidesse kuuluvate muude aktsioonide 
korraldamise õiguse kasutamist riikliku õiguse ja/või tava kohaselt ega kahjustada 
õigust pidada kollektiivläbirääkimisi ja sõlmida kollektiivlepinguid ja tagada nende 
täitmine või korraldada kollektiivseid aktsioone riikliku õiguse ja/või tava kohaselt;

11. rõhutab, et tehisintellekt aitab hõlbustada aktiivset ja tervislikku vananemist, 
võimaldades eakatel kauem meie ühiskonnas aktiivne olla ja soovi korral tööturule 
jääda;

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma vastu tehisintellekti käsitlevaid 
teavitusstrateegiaid, et vältida desinformatsiooni ja pettuste levikut; rõhutab sotsiaalse 
dialoogi vajadust seoses tehisintellekti rakendamisega ettevõtete tasandil; peab 
oluliseks, et enne tehisintellekti kasutuselevõttu konsulteeritaks töötajate ja nende 
esindajatega ning et neile antaks piisavalt teavet; rõhutab, et tehisintellekti kasutamine 
peab olema läbipaistev ning töökohal kasutatavates tehisintellektisüsteemides tuleb 
austada töötajate eraelu puutumatust ja väärikust; nõuab tungivalt, et komisjon ja 
liikmesriigid tagaksid ametiühingutele juurdepääsu töökohale ja töötajatele endile, 
sealhulgas seal, kus tööd tehakse digitaalselt; rõhutab vajadust tagada, et kõigil 
töötajatel, sealhulgas digimajanduses töötajatel, oleks kollektiivläbirääkimiste ja 
kollektiivsete aktsioonide õigus; soovitab kasutada kollektiivläbirääkimiste 
edendamiseks digitaalseid lahendusi;

13. tuletab meelde, kui oluline on akadeemiliste ringkondade, tööstuse, tööturu osapoolte ja 
valitsuste koostöö digiülemineku, sh digitehnoloogiate alaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas, et võtta arvesse kõiki sotsiaalseid ja inimaspekte6,ning et 
tehisintellekti kasutuselevõtuks oleksid olemas nõuetekohased ja ranged tehisintellekti 
süsteemide testimissüsteemid ja koolitusraamistikud töötajatele; kordab, et selline 
koostöö on parema ja õigeaegse andmete hindamise seisukohast oluline, et näha ette uut 
tüüpi töökohti ja vajatavaid oskusi ning üldisemalt tehisintellekti lühi- ja pikaajalist 
mõju tööturule; rõhutab vajadust tagada Euroopa tehisintellekti uurimisprogrammide 
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stabiilne ja piisav rahastamine;

14. rõhutab vajadust teavitada kasutajaid ja töötajaid alati, kui tehisintellekti süsteeme 
kasutatakse töökohal või individuaalsete toodete või teenuste otstarbel, sealhulgas 
algoritmides kasutatavatest parameetritest ja tehisintellekti kasutamise viisidest; 
rõhutab, kui oluline on paremini mõista, kuidas algoritmid andmeid töötlevad ja 
väärtustavad; rõhutab vajadust arendada tehisintellektiga seotud oskusi töökohal 
töötajate ja nende esindajate koolitamise ja harimise kaudu, et võimaldada neil paremini 
mõista tehisintellekti lahenduste mõju;

15. kutsub ettevõtte tasandi sotsiaalpartnereid üles ühiselt jälgima tehisintellekti 
kasutuselevõttu; rõhutab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata tehisintellekti abil töökohal 
kogutavatele andmetele, eelkõige siis, kui neid kasutatakse otsuste tegemiseks 
inimressursside kohta; rõhutab, et töötaja jääb teda puudutavate andmete omanikuks ka 
pärast töösuhte lõppu; kutsub komisjoni, liikmesriike ja sotsiaalpartnereid üles 
analüüsima vajadust erisätete järele, mis käsitlevad andmekaitset töökohal seoses 
tehisintellektiga;

16. tuletab meelde, et liidu tööhõive- ja sotsiaalõigustikku kohaldatakse tehisintellekti 
suhtes täielikult, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama digiteenustega 
seotud nõuetekohase õigusnormide täitmise, et vältida muu hulgas töötajate 
ekspluateerimist ja deklareerimata tööd; märgib, et liit võib saada tehisintellekti 
sotsiaalselt vastutustundliku kasutamise edendamisel ülemaailmseks liidriks;

17. tuletab meelde, et tehisintellekti rakenduste, algoritmide ja protsesside arendamise 
kasutamine ja haldamine mõjutab töö ja töötajate õiguste kõiki aspekte, näiteks 
värbamisprotsesse, inimeste ja töövoo juhtimist, ja sellega ei tohi töötajaid ja 
haavatavaid rühmi diskrimineerida ega suurendada ebavõrdsust soo, vanuse, tervisliku 
seisundi, puude, kodakondsuse, etnilise päritolu, rassi või emaduse tõttu; rõhutab 
vajadust anda lihtsat ja arusaadavat teavet tehisintellekti kasutamise kohta tööga seotud 
protsessides; kutsub komisjoni üles lisama tulevasesse tehisintellekti reguleerivasse 
raamistikku piisavad kaitsemeetmed, et võidelda tehisintellektist tuleneva 
diskrimineerimise, sealhulgas soolise ebavõrdsuse ja stereotüüpide vastu, tagades, et 
teave või andmekogumid, mida kasutatakse töökohal kasutatava tehisintellekti 
käitamiseks või koolitamiseks, kajastavad mitmekesisust kvaliteetsete andmete alusel 
ega ole kallutatud, sealhulgas selliste vahendite abil nagu tarbijapõhised 
reitingusüsteemid; rõhutab, et tehisintellekt ei tohi tugevdada ebavõrdsust ega 
stereotüüpe ega muuta senist kallutatust ja eelarvamusi algoritmide kaudu 
digitaalseteks;

18. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles analüüsima algoritmipõhiseid süsteeme ja viima 
läbi korrapäraseid riskihindamisi, et hinnata algoritmitüüpide ja rakendusvaldkondade 
mõju töötajatele ning klassifitseerida need selle järgi; julgustab komisjoni, liikmesriike 
ja ettevõtteid hindama ja kaaluma inimeste ja töötajate algoritmipõhise juhtimise 
võimalikke riske, eelkõige läbipaistvuse puudumist, võimalikku üksindus- ja 
isoleeritusetunnet ning võimalikke probleeme seoses töötajate õigusega eraelu 
puutumatusele10, ning võimalikke eeliseid, nagu stressi, terviseprobleemide ja väsimuse 
varajane tuvastamine, väiksem kokkupuude ahistamise ja vägivallaga ning üldine tugi 

10 van Rijmenam, M., Algorithmic management: what is it (and what’s next)?, 12. november 2020.
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tõenditel põhineva ennetuse, riskihindamise ning sihipärase tööohutuse ja -tervishoiu ja 
-kontrolli näol11; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama töötajate õiguste ja 
väärikuse asjakohane kaitse ning kaitse algoritmipõhiste juhtimisvahendite 
potentsiaalselt kahjuliku kasutamise eest, näiteks töötajate käitumise prognoosimise 
vahendid, tulemuste ja edusammude kaugseire reaalajas ning ajakasutuse jälgimise 
tarkvara;

19. nõuab, et tehisintellektil põhinevate uute tehnoloogiate suhtes kohaldataks 
ettevaatuspõhimõtet; rõhutab aluspõhimõtet, et inimestel peab alati olema masinate ja 
tehisintellekti üle kontroll ning et tehisintellekti abil tehtud otsuseid, sealhulgas 
tehisintellekti soovitatud juhtimisotsuseid peab saama vaidlustada ja vajaduse korral 
tühistada; rõhutab, et tehisintellekti ohutus- ja turvanõudeid tuleb järgida, ning toonitab, 
et sellega seoses on oluline viia korrapäraselt läbi kontrolle, et vältida tehisintellekti 
ekslikku väljundit; tuletab meelde, et tehisintellekti kasutamise korral tuleb selgelt 
määratleda vastutus nii tööõnnetuste kui ka kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest; 
kordab, et tehisintellekti kasutamisel töökohal tuleb austada ja piisavalt kaitsta 
isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 22 lõikes 1 sätestatud andmesubjekti õigust, et 
tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel;

20. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles investeerima struktuurselt suunatud poliitikasse ja 
programmidesse, et toetada olemasolevate ELi vahendite abil töötajate ja kodanike 
digiüleminekut; rõhutab, et taristu ja oskuste arendamine on digiülemineku 
eeltingimused;

21. rõhutab, et juurdepääs tehisintellektiga seotud õigetele oskustele ja teadmistele võib 
kaotada ühiskonnas digitaalse lõhe ning et tehisintellekti lahendused peaksid toetama 
haavatavate rühmade, nagu puuetega inimeste või kaugetes või maapiirkondades elavate 
inimeste integreerimist tööturule;

22. juhib tähelepanu sellele, et juurdepääs tehisintellekti lahendustele on tihedalt seotud 
kiire internetiühenduse kättesaadavusega ja seetõttu peaks seadma prioriteediks 
lairibaühenduse, et vältida diskrimineerimist ja ebavõrdset juurdepääsu nendele 
tehnoloogiatele, eelkõige maapiirkondades, hõredalt asustatud, ääre-ja piirialadel ning 
saartel;

23. juhib tähelepanu digitaalsel ühtsel turul tegutsevate väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEd) võimalustele; rõhutab, et ettevõtetel on uuendusteks ning tööandjate 
ja töötajate digioskuste parandamiseks kõigis sektorites ja teenindusaladel vaja piisavat 
rahalist ja korralduslikku tuge;

24. kordab oma üleskutset tagada platvormitöötajatele õiguskaitse, et tagada nende tööga 
seotud õiguste austamine ja juurdepääs piisavale sotsiaalkaitsele kooskõlas nõukogu 8. 
novembri 2019. aasta soovitusega, milles käsitletakse töötajate ja füüsilisest isikust 
ettevõtjate juurdepääsu sotsiaalkaitsele12; kutsub liikmesriike üles parandama 
platvormitöötajate töö- ja tööhõivetingimusi ning tagama inimväärse töökeskkonna ja 
elukestva õppe võimalused; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et 
platvormitöötajad saaksid tõhusalt kasutada oma õigust portida oma andmeid, 

11 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA), poliitikaülevaade „Impact of Artificial 
Intelligence on Occupational Safety and Health“ (Tehisintellekti mõju tööohutusele ja töötervishoiule), 2021.
12 ELT C 387, 15.11.2019, lk 1.
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sealhulgas tarbija reitinguid;

25. kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut õigusraamistiku kohta, millega reguleeritaks 
kaugtöö tingimusi kogu ELis ning tagataks inimväärsed töö- ja teenistustingimused 
digimajanduses;

26. kutsub komisjoni üles parandama kavandatavas seadusandlikus ettepanekus 
platvormitöötajate töötingimusi, et tagada neile tervislik ja ohutu töökeskkond, 
kvaliteetsed töökohad ja palgad, õigus olla mittekättesaadav, tööandjate kohustus 
pakkuda digitaalvaldkonnas pidevat ümberõpet ning täielik ja läbipaistev kontroll 
töötajate identiteedi üle veebis;

27. tuletab meelde, et töötajate paindlikkus ja isekorraldamine ei tohi olla sünonüüm 
ebaproportsionaalsele järelevalvele ega digitehnoloogia moonutatud kasutamisele nii, et 
see põhjustaks või õhutaks diskrimineerimist või ärakasutamist;

28. võtab teadmiseks Euroopa tööturul valitseva oskuste nappuse; väljendab heameelt 
komisjoni ajakohastatud Euroopa oskuste tegevuskava ja uue digiõppe tegevuskava 
(2021–2027) üle, mis aitavad töötajatel täiendada oma digioskusi ja saavutada piisav 
kvalifikatsioon tulevase töömaailma jaoks ning soodustavad digi- ja rohepööret silmas 
pidades kohanemist ning pädevuste ja teadmiste omandamist; tunneb lisaks heameelt 
hiljuti vastu võetud nõukogu soovituse üle kutsehariduse kohta13 ning kutsub 
liikmesriike üles seda kiiresti rakendama, ajakohastades selleks oma riiklikke kutseõppe 
ja kutsealase koolituse ning ümberõppe, oskuste täiendamise ja elukestva õppe 
programme, et parandada digitaalset kirjaoskust ja edendada e-kaasatust; rõhutab 
vajadust lisada tehisintellekti eetilised aspektid ja oskuste arendamine eetilistel 
eesmärkidel lahutamata osana arendajate ja tehisintellektiga töötavate inimeste haridus- 
ja koolitusprogrammidesse; tuletab meelde, et tehisintellektiga tegelevad arendajad, 
programmeerijad, otsustajad ja ettevõtted peavad olema teadlikud oma eetilisest 
vastutusest; peab sama oluliseks tagada, et lõppkasutajatele ja tarbijatele antakse 
põhjalikku teavet ning kõik asjaomased sidusrühmad vahetavad sellega seoses 
korrapäraselt teavet;

29. tuletab meelde, et naised on Euroopas digisektori kõigil tasanditel alaesindatud, alates 
üliõpilastest (32 % bakalaureuse-, magistri- või samaväärsel tasemel) kuni kõrgeimate 
akadeemiliste ametikohtadeni (15 %), kusjuures kõige suurem lõhe on IKT sektoris;. 
rõhutab, et põhilisi digioskusi on vaja 90 % töökohtadel14 ning ELis on IKT-õppes ja 
töökohtadel osalejate hulgas naisi vaid 17 %15 ja STEM-valdkonna lõpetanute hulgas 
ainult 36 %16, seda hoolimata asjaolust, et tüdrukute digikirjaoskus on parem kui 
poistel17; rõhutab, kui oluline on naiste haridus, oskused ning nende tööhõive ja karjääri 

13 Nõukogu 24. novembri 2020. aasta soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja 
toimetulekut toetava kutsehariduse kohta, ELT C 417, 2.12.2020, lk 1.
14 Euroopa Komisjoni tellimusel tehtud uuring „ICT for Work: Digital Skills in the Workplace“ (IKT töö jaoks: 
digitaalsed oskused töökohal), 10. mai 2017.
15 Eurostat, „Girls and women underrepresented in ICT“ (Tütarlapsed ja naised on IKTs alaesindatud), 25. aprill 
2018.
16 Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat, „She Figures 2018“ (Naisi puudutavad 
näitajad 2018), veebruar 2019.
17 Rahvusvaheline Haridustulemuste Hindamise Assotsiatsioon (IEA), International Computer and Information 
Literacy Study (Rahvusvaheline arvuti- ja infopädevuse uuring), 2018.
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toetamine, et tegeleda soolise kallutatusega ja toetada soolist võrdõiguslikkust; nõuab 
nii riiklikul kui ka ELi tasandil suuremaid pingutusi, et võidelda soolise 
tasakaalustamatuse vastu ning pöörata sealjuures erilist tähelepanu STEM-, IKT- ja 
digiharidusele, edendades konkreetsete poliitikameetmete kaudu aktiivselt tütarlaste ja 
naiste osalemist; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma jõulisi meetmeid soolise 
digilõhe kaotamiseks; nõuab eespool nimetatud meetmete rakendamist, et tagada, et 
olemasolevat ebavõrdsust ei suurendata ega mitmekordistata;

30. rõhutab vajadust kavandada oma erialal juba töötavatele spetsialistidele haridus- ja 
koolitusmoodulid, et nad saaksid ümber õppida ja töökoha vahetamiseks valmistuda;

31. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles parandama inimese ja masina koostoimega seotud 
töötervishoiu ja tööohutuse reegleid; kutsub komisjoni üles kaitsma töötajate psüühilist 
ja vaimset tervist tööstressi ja psühhosotsiaalsete riskide ennetamist käsitleva ELi 
õigusraamistiku abil; rõhutab, et digisektori töötajatel, eelkõige sisu modereerimisega 
seotud töötajatel, peab olema juurdepääs psühholoogilisele toele; palub EU-OSHA-l 
lisada need aspektid 2023. aastal käivitatavasse digiüleminekule ja töötervishoiule 
suunatud tervislike töökohtade üleliidulisse kampaaniasse;

32. rõhutab vajadust tagada, et tehisintellekti arendamisse, kasutuselevõttu ja kasutamisse 
kaasatakse erineva taustaga inimesed, sealhulgas naised, noored, erineva nahavärviga ja 
puudega inimesed; rõhutab, et tehisintellektipõhine tehnoloogia töökohal, sealhulgas 
kaugtööks kasutatavad rakendused peaksid universaaldisaini põhimõtetest lähtudes 
olema kõigile kättesaadavad; rõhutab digilahenduste, näiteks kaugtöö ja 
tehisintellektirakenduste potentsiaali puuetega inimeste tööturule integreerimise ja 
nende karjäärivõimaluste toetamisel; kutsub liikmesriike üles investeerima puuetega 
inimestesse ja hõlbustama nende juurdepääsu abivahenditele ja ühendatusele, näiteks 
tööabivahendite, liikuvuslahenduste või intelligentsete andurisüsteemide abil, et 
edendada nende sotsiaalset kaasatust ja tagada inimväärne elatustase;

33. kutsub Euroopa Tööjõuametit üles võtma sotsiaalsele digimajandusele ülemineku 
protsessis juhtpositsiooni;

34. rõhutab, kui oluline on võtta VKEde jaoks kasutusele ELi vahendid, et hoogustada 
tehisintellekti kasutuselevõttu ja tegeleda struktuursete muutustega kõigis sektorites ja 
piirkondades, mida digiüleminek mõjutab.
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PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

Euroopa digituleviku kujundamise kohta: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine 
ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides
(2020/2216(INI))

Arvamuse koostaja: Ivo Hristov

ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et kliimamuutused ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine avaldavad 
põllumajandusele ja metsandusele juba märkimisväärset mõju, seejuures vahetult 
loodusvarade tootmisele ja kättesaadavusele, mõjutades taime- ja loomakasvatust ning 
kogu toiduahelat ja seega tarbijaid; arvestades, et seda negatiivset mõju saaks 
leevendada tehisintellekti tehnoloogiate ja uuenduslike vahendite kasutamisega;

B. arvestades, et kliimamuutuste vastu võitlemisega seotud tegevuse jaoks tuleb teha 
olulisi otsuseid liidu põllumajandustootmise ja loomakasvatuse valdkonnas ning nendes 
sektorites tuleb kehtestada rangemad nõuded suurema keskkonnasäästlikkuse 
edendamiseks, kasutades selleks ka tehisintellekti; arvestades, et tuleks kehtestada 
samad nõudmised toodetele, mis pärinevad kolmandatest riikidest, kellega EL sõlmib 
vabakaubanduslepinguid;

C. arvestades, et tehisintellektil ja muudel uuenduslikel vahenditel on potentsiaali 
tootmistavade täiustamisel, mis on ressursside üha tõhusama kasutamise seisukohast 
Euroopa Liidu kestlikkuse eesmärkide saavutamiseks üliolulised; 

D. arvestades, et 2050. aastaks tõuseb maailma rahvaarv eeldatavasti 9,7 miljardini ning 
toidu järele on oluliselt suurem nõudlus;

E. arvestades, et uued tehnoloogiad võivad hoogustada üleminekut kestlikumale ELi 
põllumajanduslikule toidutööstusele, mis on kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärkidega;

F. arvestades, et strateegia „Talust taldrikule“ ja bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
eesmärk on aidata põllumajandustootjatel kasvatada kvaliteetset toodangut ning 
vähendada 2030. aastaks toitainete kadu ning pestitsiidide ja väetiste kasutamist; 
arvestades, et selle eesmärgi suunas liikumist saaks toetada põllumajandusliku 



RR\1230139ET.docx 85/102 PE661.999v02-00

ET

toidutööstuse digiteerimise ning tehisintellekti ja asjade interneti tehnoloogia 
kasutamise kaudu, mis võimaldaks luua uusi vahendeid inimestele ohtlike pestitsiidide 
asendamiseks ning soodustada nende piiratumat kasutamist täppispõllumajanduses, 
vähendades samal ajal põllumajandustootjate kulusid;

G. arvestades, et üks loodava ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) üldisi eesmärke on aruka 
põllumajandustootmise edendamine;

H. arvestades tehnoloogiavaldkondade eksponentsiaalset kasvu viimastel aastatel, eriti 
seoses andmete kasutamiseks ja salvestamiseks ette nähtud platvormidega;

I. arvestades, et tehisintellekti käsitlevas valges raamatus on põllumajandust tunnustatud 
ühena sektoritest, kus tehisintellekt saab tõhusust suurendada;

J. arvestades, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus nähakse programmi 
„Euroopa horisont“ eelarvest ette 10 miljardi euro eraldamine põllu- ja metsamajanduse 
teadus- ja arendustegevusele (R&D), mis peaks aitama arendada tehisintellekti 
tehnoloogilist taristut põllumajanduses; arvestades, et digitehnoloogia levitamine 
põllumajanduses, metsanduses ja toiduainetööstuses võib kaasa tuua piisava tooraine 
hulga suurenemise, kestliku ja taskukohase toidu tootmise, taimekaitse paranemise, 
loomatervise kaitse ja maaelu arengu toetamise, vähendades samal ajal negatiivset 
keskkonnamõju ja tootmiskulusid;

K. arvestades, et maapiirkondades on suur ebavõrdsus järgmise põlvkonna lairiba-
juurdepääsuvõrkude levialas ning nende kasutusele võtmises1;

L. arvestades, et taimehaiguste ja kahjurite tõttu läheb kogu maailmas endiselt kaotsi kuni 
30% iga-aastasest põllumajanduslikust toodangust, arvestades, et digitaalsete 
lahendustega on võimalik tuvastada taimekahjureid ja toitainevaegust ning pakkuda 
asjakohaseid meetmeid konkreetsete haiguste puhul;

M. arvestades, et põllumajandusega seotud digitaalse innovatsiooni keskuste loomine, 
millel saab eeldatavasti olema oluline roll tehisintellekti ja digitaalsete lahenduste 
tutvustamisel ja rakendamisel, on mitmes liikmesriigis juba alanud;

N. arvestades, et parlament võttis 20. oktoobril 2020. aastal vastu resolutsiooni 
soovitustega komisjonile tehisintellekti, robotitehnoloogia ja seonduva tehnoloogia 
eetiliste aspektide raamistiku kohta2;

O. arvestades, et digiüleminek põllumajanduses nõuab suuremaid investeeringuid 
digimajanduse peamistesse edendajatesse, mille hulgas on näiteks järgmise põlvkonna 
lairiba-juurdepääsuvõrgud ning põllumajandustootjate koolitamine, et nad saaksid 
kasutada digiteerimise ja tehisintellekti tehnoloogiaid põllumajandussektoris nende täie 
potentsiaali ulatuses;

P. arvestades, et põllumajandussektori mõnes osas juba rakendatakse tehisintellekti 
tehnoloogiaid; see kasutus võib kasvada laieneda kogu sektorile; arvestades, et paljudes 

1 Euroopa Komisjon, digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks, DESI üksiknäitajad – 1b1 kiire lairibaühenduse 
(järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu) leviala.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0275.
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teistes põllumajandussektori osades selliste tehnoloogiate kasutamine puudub või on 
väga piiratud;

Q. arvestades, et tehisintellekti tehnoloogiate põllumajandussektoris kasutusele võtmise 
protsessi sujumiseks ning õnnestumiseks on üliolulised haridus ja koolitused nooremale 
põlvkonnale ja ka praegustele põllumajandustootjate kogukonna liikmetele;

R. arvestades, et teave tehisintellekti tehnoloogiate kasutamise heade tavade kohta peaks 
olema saadaval rohkematele ekspertidele ja sidusrühmadele, et suurendada teadlikkust 
ning luua põllumajandussektoris uusi võimalusi terves liidus, ent samuti piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil, kui see on kohane;

S. arvestades, et digiteerimis- ja tehisintellekti tehnoloogiate kasutusele võtmine 
põllumajandussektoris oleneb teiste sektorite usaldusväärsetest andmetest ja taristust, 
muu hulgas oleneb see muu hulgas ka lennundus- ja meteoroloogilistest vahenditest 
ning vahenditest mulla testimiseks ning loomade heaolu näitajate mõõtmiseks; 
arvestades, et seetõttu võib olla mõnedes piirkondades ja liikmesriikides vajalik 
tehnoloogia uuendamine ja parendamine;

T. arvestades, et tehisintellekti tehnoloogiad ja digiteerimine võiksid potentsiaalselt 
parendada põllumajandustootmise tulemuslikkust looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladel, kus esineb sageli piiratud ressursside ning oluliste hooajaliste 
erinevustega seotud probleeme; arvestades, et nende piirangute tõttu jäävad need alad 
sageli peamistest uuringutest kõrvale;

U. arvestades, et tehisintellekti puudutavad uuringud ja töö põllumajanduses ja 
loomakasvatuses võivad muuta põllumajandussektori noorte inimeste jaoks 
atraktiivsemaks ning aidata seega kaasa põlvkondade vahetumise edendamisele;

V. arvestades, et mitte täielikult toimivate tehisintellekti tehnoloogiate või lõpetamata 
uuringute demonstreerimine või kasutamine seab ohtu põllumajandus- ja toiduainete 
sektori osaliste usu tehisintellekti toimivusse;

W. arvestades, et põllumajandus- ja toiduainete sektori idufirmadel on oma sektoris oluline 
roll uute tehnoloogiate ja tehnikute tutvustamisel, mistõttu võivad need kaasa aidata 
ning hõlbustada tehisintellekti tehnoloogiate tutvustamist selles sektoris;

X. arvestades, et tehisintellekti tehnoloogiad võivad aidata kaasa täpsemate ning 
ajakohasemate andmete hankimisele loomade heaolu kohta, mis võib parandada nii 
sektoris läbi viidavate uuringute kvaliteeti kui ka otsustusprotsesse;

Y. arvestades, et maastikuelementide olemasolu põllumajandusmaal soodustab bioloogilist 
mitmekesisust, võib aidata kaasa äärmuslike ilmastikunähtuste mõju leevendamisele 
ning kaitseb pinnast erosiooni ja kõrbestumise eest; arvestades, et kõrgresolutsiooniga 
kaugseire andmete abil tagatakse, et need piirkonnad on nõuetekohaselt registreeritud, 
samuti saab nende abil parendada auditeerimist ning ennetada toetusõiguslike alade 
maasikuelementidega kaetud osade ebaõiglast väljaarvamist või puiskarjamaade ja teiste 
agrometsandussüsteemide ebaõiglast hindamist põllumajandusmaa alla 
mittekuuluvatena;

1. on seisukohal, et hinnates tehisintellekti ja asjade interneti tehnoloogiate kohaldatavust 
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selles sektoris ja maapiirkondades tuleks esmatähtsaks pidada selliseid teemasid nagu 
heaolu, töötingimuste parandamine, talunike, põllumajandus- ja metsandustöötajate 
ja/või ettevõtjate elatise kaitsmine, ühiskondlikud nõudmised toidule ja tervisele, 
sealhulgas turvalisele, suure toiteväärtusega ning kestlikule toidule, toiduga 
kindlustatus, tootjate suutlikkus kohaneda uute tehisintellekti tehnoloogiatega, Euroopa 
põllumajandusettevõtjate suurte tootmiskulude vähendamine, loomade heaolu ning 
muud eetilised ja sotsiaalsed aspektid; rõhutab, et tehisintellekti kasutamine peab olema 
jätkusuutlik ja eetiline;

2. usub, et põllumajandustöötajatel on õigustatud kartus, et tehisintellekti kasutusele 
võtmine viib töökohtade kadumiseni, mistõttu peab üleminek toimuma kooskõlas 
õiglase ülemineku põhimõtetega, eelkõige eesmärgiga tehnoloogilise arengu abil luua 
uusi töökohti, mitte tekitada tööpuudust;

3. palub, et liikmesriikide vastutavad asutused koostaksid ja avaldaksid analüüsid 
tehisintellekti tehnoloogiate kasutuselevõtu mõju kohta töökohtadele ja töötajatele 
lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis, et valmistada sotsiaalses partnerluses ja 
dialoogis tööandjate, töötajate ja nende ametiühingute või esindajatega ette sujuv 
üleminek mis tahes uuele tehisintellektil põhinevale põllumajandusmudelile, kasutades 
poliitikat ja lahendusi, mis on sotsiaalselt vastutustundlikud ja selle sektori töötajate 
jaoks õiglased, et aidata neil kohaneda ning vältida sotsiaalset ja majanduslikku 
tõrjutust;

4. on veendunud, et tehisintellekti ja digiteerimise eelised peaksid olema juurdepääsetavad 
kõigile põllumajandustootjatele ja loomakasvatajatele, olenemata nende 
põllumajandusettevõtte või rajatise suurusest või asukohast; rõhutab, et 
põllumajandusliku toidutööstuse VKEsid tuleb digitehnoloogiale üleminekul toetada, 
sest nende ressursid on piiratud; 

5. palub, et Euroopa Komisjon hõlbustaks oma pädevuste piires ja tagaks tehisintellekti 
eeliste õiglase ja võrdse rahastamise, ligipääsetavuse ja jaotamise eri sektorites, 
hõlmates kõiki liidu piirkondi, sh äärealad, maapiirkonnad ja saared, et hoida ära uusi 
lõhesid ja liidu arenemist kahel eri kiirusel sellistes valdkondades nagu tehisintellekt; 
rõhutab, et on kiiresti vaja tugevdada digitaalset võimekust ja taristuid, et hoida ära uusi 
lõhesid ja liidu arenemist kahel eri kiirusel sellistes valdkondades nagu tehisintellekt;

6. rõhutab, et põllumajandus on sektor, kus tehisintellektil on tähtis roll toidu tootmise ja 
tarnimisega seotud küsimuste ja probleemide lahendamisel, ning seetõttu tuleks selleks, 
et saada digitaal- ja tehisintellekti tehnoloogia valdkonnas, eriti põllumajandusega 
seotud tehnoloogia valdkonnas konkurentsivõimeliseks osalejaks, teha rohkem 
prioriteetseid ja sihipärasemaid investeeringuid digitaliseerimisse, maapiirkondade 
ühenduvusse, tehisintellekti, innovatiivsetesse ja tõhusatesse vahenditesse, 
teadusuuringutesse, teaduslikesse ja sotsiaal-majanduslikesse analüüsidesse, mille 
eesmärk on parandada liidu põllumajanduses ja metsanduses loodusvarade (mulla- ja 
veevarude) kvaliteeti ja kestlikku kasutamist, samuti mullakaitse ja elurikkuse kaitsmise 
meetmetesse ning kliimamuutuste leevendamisse ja nendega kohanemisse, võttes 
arvesse digilahenduste kasvavat tähtsust COVID-19 pandeemia ajal ning seda, kui tähtis 
on tagada liidus toimiv põllumajandus ja toiduainete sektor; 

7. kinnitab, et tehisintellekti uurimisel, arendamisel ja rakendamisel peab avaliku sektori 
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raha kasutamise korral lähtuma avaliku sektori raha kasutamise abil saadud andmete 
avalikustamise põhimõttest; rõhutab, et tehisintellekti igasugune rahastamine avaliku 
sektori vahenditest peab keskenduma terviklike lahenduste leidmisele ühistele 
keskkonna, kliimamuutuste ja toiduga kindlustatusega seotud probleemidele, võttes 
samal ajal arvesse ka sotsiaalmajanduslikku mõju, et innovatsioon oleks üldise heaolu 
teenistuses;

8. rõhutab, et asjade interneti ja tehisintellekti tehnoloogiad annavad hea võimaluse 
põllumajandus- ja toiduainete sektorit ajakohastada, automatiseerida ning muuta seda 
tõhusamaks ja kestlikumaks, samuti edendada maapiirkondade kohalikku arengut;

9. on seisukohal, et digitaalne lõhe takistab tehisintellekti sektori eeliste jagamist ning 
paljud põllumajandusettevõtted üle kogu Euroopa ei ole innovatsiooni või tehisintellekti 
rakendamiseks piisavalt valmis;

10.  rõhutab, et põllumajandustootjatele tuleb anda vajalikud digitaaloskused ja -teadmised 
asjakohase koolitusega piirkondlikul/kohalikul tasandil, näiteks digitaalsete 
põllumajandusnõustajate poolt, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega 
põllumajandusettevõtetele, kus digitehnoloogia kasutamist ei peeta alati kasumlikuks, et 
aidata neil omandada õiged rakendused, neid kasutada ja neist kasu saada, mis on 
põllumajanduslikus toidutööstuses eeliste kasutamiseks hädavajalik;

11. kutsub liikmesriike üles kaaluma rohkemate tehisintellekti puudutavate koolituste ja 
kursuste lisamist nii üldistesse kui ka spetsialiseeritud põllumajandus- ja toiduainete 
tootmisega seotud kõrgharidusprogrammidesse ja ka mitteformaalsesse õppesse;

12. rõhutab, et põllumajandustootjatelt tehisintellekti tehnoloogiate abil kogutud teave 
peaks jääma põllumajandustootjate omandiks; rõhutab, et hetkel puudub ELis õiguslik 
raamistik põllumajandustööstuslike ettevõtete poolt kogutavate ja analüüsitavate 
andmete kasutamise kontrollimiseks, ning et põllumajandusandmete väärkasutamine 
võib viia konkurentsi kahjustava tegevuseni, sealhulgas diskrimineeriva hinnapoliitika 
ja spekulatsioonideni kaubaturgudel, mis võivad põllumajandustootja sissetulekut 
negatiivselt mõjutada;

13. rõhutab, et edasised uuringud selle kohta, kuidas kasutada Galileo satelliitide signaale 
mulla niiskuse või süsinikusisalduse kohta kõrgresolutsiooniga kaartide koostamiseks 
võiks aidata põllumajandustootjatel teha otsuseid vee ja sisendite haldamise kohta, 
samuti saaks neid kasutada turbaalade ja rohumaade kaitsmiseks kehtestatud maa hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuetele vastavuse järgimiseks;

14. rõhutab, et on vaja teha edasisi investeeringuid põllumajandussektori ja maapiirkondade 
ühendatusega seotud andmetaristusse;

15. märgib, et olemasolevate asjade interneti tehnoloogiate kasutamine 
põllumajandussektoris võib tuua kaasa suurenenud taimekasvatustoodangu ning taimede 
kõrgema kvaliteedi; on seisukohal, et digitaalsete tehnoloogiate ja tehisintellekti 
kasutamine põllumajandus- ja toiduainete sektoris on vajalik kestlikkuse, tõhususe, 
täpsuse ja tootlikkuse edendamiseks;

16. rõhutab asjade interneti potentsiaali põllumajanduses, eelkõige ilmastikuolude, mulla 
toitainete sisalduse ja niiskusvajaduse ning taimekahjurite ja -haiguste tuvastamiseks; 
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rõhutab, et nende näitajate jälgimine automatiseeritud ja digitaalsete vahendite abil võib 
kaasa tuua pestitsiidide kasutamise olulise vähendamise ning sellest tulenevalt 
põllumajanduse ökoloogilise jalajälje kahanemise ja väiksema mõju kliimale;

17. rõhutab, et tehisintellekti tehnoloogiatesse investeerimine on oluline finantsrisk, mis 
võib süvendada põllumajandustootjate liigset võlakoormust, mis suurendab nende 
sõltuvust teistest põllumajandussektoris osalejatest ning põhjustab 
põllumajandustootjate toodetud väärtuse ülekandumist põllumajandustehnika 
tarnijatele;

18. rõhutab, et tehisintellekti süsteemide koostalitlusvõime on ülioluline, et pakkuda 
põllumajandustootjatele vaba valikut rakenduste ja digitaalsete seadmete kasutamisel;

19. rõhutab, et digitaal- ja tehisintellekti tehnoloogiale üleminekul ja selle rakendamisel 
tuleb eelkõige toetada väikeseid ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtteid, mis 
esindavad Euroopa põllumajanduse peremudelit, mida tuleb säilitada ja toetada, ning et 
juurdepääsetavate uute digitaal- ja tehisintellekti tehnoloogiate kasutuselevõtt võib 
aidata seda tootmismudelit tugevdada ja säilitada traditsioonilisi tavasid, mis praegu 
loovad vähest tulu, ning nende püsimajäämise huvides aidata kaasa noorte põlvkondade 
ligimeelitamisele põllumajandusse, arendada kohalikke turge ja lühikesi tarneahelaid 
ning kaitsta kohalikku kultuuripärandit ja bioloogilist pärandit, leides samal ajal 
kestlikke lahendusi andmekaitse ja andmete turvalisusega seotud probleemidele;

20. rõhutab, et on vaja toetada erinevate struktuuri- ja investeerimisfondide koostoimimist, 
eesmärgiga aidata parendada põllumajandus- ja toiduainetesektori majanduslikku 
säilenõtkust ning keskkonnasäästlikkust;

21. toonitab, et on oluline võidelda digilõhe ja põlvkondadevahelise lõhega, mis esineb 
mitmes ELi põllumajanduspiirkonnas; rõhutab, et on vaja tagada põllumajandussektori 
digitaalse taristu ülesehitamise stabiilne ja piisav rahastamine;

22. kutsub kõiki liikmesriike üles kasutama struktuurifonde, et tagada üleeuroopaliste 
põllumajandusega seotud digitaalse innovatsiooni keskuste ökosüsteemi kestlikkus ja 
kasv; tegemist on mehhanismidega asjade interneti ja tehisintellekti tehnoloogiate 
kasutusele võtmise kiirendamiseks ja edendamiseks; 

23. juhib tähelepanu asjaolule, et uutest digitaalsetest ja tehisintellekti tehnoloogiatest kasu 
saamiseks põllumajanduses on vajalik maapiirkondades võimalikult ruttu tagada muu 
hulgas lairibaühenduse üldine kättesaadavus;

24. rõhutab, et võimalikud edusammud sõltuvad suuresti andmete kogumise ja kasutatavate 
andmestike kvaliteedist; kutsub komisjoni üles tagama andmestike standardimise ja 
kvaliteetse läbivaatamise, et kaotada kallutatus ning integreerida tehisintellekti 
toodetesse Euroopa rohelise kokkuleppe väärtused; rõhutab, et nende andmete abil 
tootmisahelas loodav lisandväärtus peab jõudma tagasi põllumajandustootjate juurde;

25. toonitab, et kuna tehisintellekti tehnoloogiad võimaldavad kogu tootmisahelat 
optimeerida, aitab see kaasa ka toidukao vähendamisele;

26. rõhutab, et digiüleminek ja digitaalne lähenemisviis, samuti tehisintellekti tehnoloogiate 
pakkumine ja rakendamine ei tohiks diskrimineerida põllumajandustöötajaid, sealhulgas 
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ajutiselt palgatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, ning peaks pakkuma 
nõuetekohast ja sihipärast tuge kvaliteetsetes töökohtades ja kutsealadel ümber- ja 
täiendusõppeks;

27. on veendunud, et tehisintellekti ja sellega seotud tehnoloogiate potentsiaali saab ja 
tuleks kasutada selleks, et parandada põllumajanduslike toiduainete ja metsasaaduste 
jälgitavust ja märgistamist ning tagada kõrged toiduga kindlustatuse standardid, 
sealhulgas sellistes küsimustes nagu päritolu või tootmismeetodid, samuti sellised 
aspektid nagu toodete kestlikkus, terviklikkus, autentsus ja toiduga seotud pettuste 
ärahoidmine, ning meetmed, millega tagatakse aus konkurents eri osalejate vahel ja 
turuväljunditel ning seeläbi Euroopa tarbijatele suurem läbipaistvus; märgib, et sellega 
seoses tuleks uurida võimalusi plokiahelasüsteemidel põhinevate lahenduste 
kasutamiseks;

28. on seisukohal, et tehisintellekti tuleks edendada, et säilitada ja parandada 
põllumajanduse tootlikkust ja kestlikkust, pidades silmas ka kliimamuutuste mõju 
põllumajandustavadele; 

29. kutsub üles liikmesriikide asjaomaseid ametiasutusi esitlema ning reklaamima vaid neid 
tehisintellekti tehnoloogiaid ja uuringuid, mis on täiesti toimivad ja valmis, et 
põllumajandus- ja toiduainete sektori osalised saaksid neid kõige kasulikumalt 
rakendada ilma eelarvamuste või oletusteta tehisintellekti kohta laiemas plaanis; 

30. on seisukohal, et põllumajanduse digitaalne innovatsioon võib olla tegur, mis aitab 
kaasa põlvkondade vahetusele selles sektoris ning tõmbab ligi noori, mis omakorda 
võiks aidata võidelda rahvastikukaoga ja ajude äravooluga maapiirkondades;

31. kutsub kõiki liikmesriike üles lisama oma ühisesse põllumajanduspoliitika 
strateegilistesse kavadesse ja maaelu arengukavadesse meetmeid, et toetada võimalusi, 
mida pakub põllumajanduse teadus- ja arendustegevus, samuti ohutute ja 
usaldusväärsete tehisintellekti ja uuenduslike vahendite kasutuselevõttu ja laiemat 
kasutamist toetusesaajate jaoks taskukohase hinnaga; 

32. kutsub liikmesriike üles vähendama halduskoormust ja mis tahes takistusi tehisintellekti 
investeerimisel, töötades välja õiglased ja tõhusad standardid ning pakkudes sõltumatut 
nõu, teavet ja vajalikke koolitusi, muu hulgas noortele ja väikepõllumajandustootjatele 
ning vähem soodsates piirkondades elavatele põllumajandustootjatele; 

33. palub, et komisjon võtaks ühise põllumajanduspoliitika strateegiliste kavade hindamisel 
täielikult arvesse liikmesriikide erinevaid ettevalmistustasemeid;

34. kutsub liikmesriike üles eraldama vahendeid tehisintellektiga või tehisintellekti 
arendamiseks töötavate teaduslike baaside tehnoloogiliseks ja materiaalseks 
uuendamiseks, mille hulgas on näiteks põllumajanduslikud instituudid, ülikoolid või 
teised spetsialiseerunud üksused, eesmärgiga koguda ajakohasemaid andmeid 
tehisintellekti mõjust taimedele, loomadele, mullale ja veele ja teistele aspektidele;

35. kutsub komisjoni üles lisama täppispõllumajanduse kui määrava elemendi strateegiasse 
„Talust taldrikule“, et võimaldada selle potentsiaali täielikku kasutamist ressursside 
kestlikuks haldamiseks ning tõhusaks toiduainete tootmiseks;
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36. kutsub liikmesriike üles töötama välja spetsiaalsed andmeanalüüsi vahendid, pöörates 
erilist tähelepanu kulude-tulude suhtele, et anda põllumajandustootjatele vajalikku 
teavet digitehnoloogia kohta;

37. on seisukohal, et liit peaks võimaldama rohkem investeeringuid, et olla 
konkurentsivõimeline digitaalsete ja tehisintellekti tehnoloogiate valdkonnas, eriti 
põllumajandusega seotud tehnoloogia valdkonnas;

38. kutsub komisjoni üles korraldama ulatuslikke konsultatsioone liikmesriikide, tööstuse ja 
akadeemiliste ringkondadega seoses konkreetsete ettepanekutega tehisintellekti 
arendamise ja juurutamise lähenemisviisi kohta;

39. kutsub komisjoni üles kaasama kõrgetasemelise tehisintellekti eksperdirühma (HLEG 
AI) vähemalt kaks põllumajandusliku taustaga esindajat ning ühe metsamajandusliku 
taustaga esindaja;

40. palub, et iga liikmesriik kaasaks innovatsioonikeskustesse nii põllumajanduse, 
metsanduse kui ka maa majandamise valdkonnast vähemalt ühe eksperdi, kes oleks 
spetsialiseerunud just tehisintellektile, nagu komisjon soovitas oma 19. veebruari 2020. 
aasta valges raamatus „Tehisintellekt: Euroopa käsitus tipptasemel ja usaldusväärsest 
tehnoloogiast“ (COM(2020)0065);

41. kutsub komisjoni üles pakkuma ressursse, mis on vajalikud põllumajanduses 
tehisintellektiga seotud heade tavade andmebaasi loomiseks ja haldamiseks kõigis ELi 
ametlikes keeltes, et võimaldada kiiremat ja põhjalikumat kogemuste vahetamist ning 
parandada selles valdkonnas protsesse;

42. kutsub looduslikust eripärast tingitud piirangutega aladega liikmesriike üles pakkuma 
piisavaid vahendeid nendes piirkondades tehisintellekti kasutamisega seonduvate 
teadusuuringute läbiviimiseks, et võimaldada asjaomastel põllumajandustootjatel 
saadaolevaid ressursse paremini kasutada;

43. kutsub komisjoni üles välja töötama ja kasutusele võtma digitaalse platvormi või 
veebilehe, mis on pühendatud tehisintellekti arendustööle ELi põllumajandus- ja 
toiduainete sektoris;

44. märgib, et põllumajandusturul on tehisintellekti tehnoloogiatel põhinevates 
kõrgetasemelistes digiteenustes konkurents piiratud; on seisukohal, et põllumajandusega 
seotud tehnoloogiat ja teadmisi tuleb liikmesriikides jagada, et tulevasi probleeme koos 
ületada; 

45. kutsub komisjoni üles tegema põhjalikke analüüse andmete kogumise ja mõõtmise ning 
magneti- ja lainepõhiste seadmete kasutamise kohta kõige levinumate 
põllumajandusloomade, näiteks veiste, lammaste, kitsede, sigade, kodulindude ja 
mesilaste puhul, millel saab olema kriitiline tähtsus tehisintellekti kavandamisel ja 
kasutamisel liidu tasandil; rõhutab, et põllumajandusliku toidutööstuse VKEsid peab 
nende piiratud vahendite tõttu digiüleminekul toetama, et vähendada digilõhesid 
suutlikkuse ja taristu kontekstis, eriti väiksemates linnades ning maapiirkondades ja 
äärealadel;

46. kutsub liikmesriikide pädevaid riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi üles 
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aitama luua riiklikke ning vajaduse korral piirkondlikke ja kohalikke digitaalse 
põllumajanduse keskusi;

47. juhib tähelepanu põllumajandustootmiseks saadaval olevate erinevate digilahenduste 
ülikõrgetele hindadele; märgib, et avatud lähtekoodiga platvormide puhul oleks sellised 
lahendused taskukohasemad, mistõttu võetaks need kiiremini kasutusele ning need 
leviksid põllumajandustootjate seas ulatuslikumalt; nõuab, et kõikidesse ELi 
riigihangete protseduuridesse ja rahastamisprogrammidesse lisataks nõuded, mis 
käsitlevad avatud juurdepääsu andmetele, ning et nendes edendataks avatud 
lähtekoodiga tarkvara ja riistvara kasutamist.
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NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

Euroopa digituleviku kujundamise kohta: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine 
ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides
(2020/2216(INI))

Arvamuse koostaja: Maria da Graça Carvalho

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et naiste digioskuste täieliku potentsiaali ärakasutamine võib aidata 
märkimisväärselt Euroopa majandust elavdada, eriti kuna Euroopa digiekspertide seas 
on ligikaudu üks miljon vaba ametikohta, 70 % ettevõtetest lükkab investeeringuid 
edasi, kuna nad ei suuda leida sobivate digioskustega inimesi1 ning et mõne ameti puhul 
on rohkem kui 90 % töökohtadel vaja konkreetset liiki digioskusi2;

1. tuletab meelde, et naised on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektoris 
alaesindatud ning et digitehnoloogia valdkonnas esineb sooline digilõhe, mis seab 
naised ebasoodsasse olukorda; tuletab lisaks meelde, et naised moodustavad Euroopas 
36 % teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (STEM) eriala lõpetanutest, 30 % 
tehnoloogiavaldkonna töötajatest, sealhulgas 22 % tehisintellekti valdkonnas, ja 17 %3 
IKT spetsialistidest, et ELi majanduse maht kasvaks eeldatavasti 16 miljardi euro4 võrra 
aastas, kui tehnoloogia erialadel ülikooli lõpetanud naised jõuaksid digivaldkonna 
töökohtadele sama kiiresti kui mehed, ning et võitluses õppimist ja karjäärivalikuid 
oluliselt mõjutavate sooliste stereotüüpidega ning tehisintellekti valdkonna ja toodete 
soolise kallutatusega, mis väljendub tehisintellekti süsteemide kujundamise, sisendite ja 
kasutamise kaudu, aitab soolise võrdõiguslikkuse edendamine digitaalsel ühtsel turul 
soolist digilõhet ületada;

2. võtab teadmiseks asjaolu, et ELis on 30 % ettevõtjatest naised, kuid nad saavad ainult 

1 Komisjoni 17. juuni 2020. aasta aruanne demograafiliste muutuste mõju kohta (COM(2020)0241). 
2 Komisjoni 1. juuli 2020. aasta teatis jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet 
toetava Euroopa oskuste tegevuskava kohta (COM(2020)0274).
3 Komisjoni 5. märtsi 2020. aasta teatis „Võrdõiguslikkuse liit: soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025“ 
(COM(2020)0152).
4 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-0 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-0
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2 % pangandusvälisest rahastamisest,5 mis raskendab nende osalemist digimajanduses;

3. tuletab meelde, et IKT-sektor on sektor, kus on kõige suurem selliste ettevõtete osakaal, 
mille juhatus koosneb vaid meestest, ning väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle 
toetada 2012. aasta direktiivi ettepaneku vastuvõtmist, milles käsitletakse soolise 
tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid (naissoost juhatuseliikmete 
direktiiv);

4. rõhutab, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) naistevastase vägivalla uuring 
näitab, et STEM-erialasid pakkuvates haridusasutustes, sealhulgas koolides, ülikoolides 
ja töökohtadel, esineb sageli seksuaalset ahistamist, mis takistab veelgi rohkem naiste 
osalemist selles sektoris;

5. rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ning peaks 
kajastuma kõigis ELi poliitikavaldkondades; kutsub üles tunnustama naiste põhirolli 
Euroopa digistrateegia eesmärkide saavutamisel kooskõlas soolise võrdõiguslikkuse 
eesmärkidega; tuletab meelde, et naiste osalemine digimajanduses on väga oluline, et 
kujundada välja õitsev digitaalühiskond ja edendada ELi digitaalset siseturgu; rõhutab 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ja näitajate väljatöötamise tagamise tähtsust 
digiõppe kõikidel tasanditel, digitaalse ühtse turu strateegias ja tehisintellekti tööstuses 
ning naiste teadlikkuse suurendamisel digitaalmajandusega seotud koolitustest ja 
ametikohtadest ning nende pakutavatest võimalustest;

6. kutsub komisjoni üles jätkama soolise ebavõrdsusega tegelemist IKT-sektoris 
mitmetasandilise lähenemisviisi abil ning võtma kasutusele poliitikameetmed, et 
täielikult hinnata selliste nähtuste põhjuseid ja tegureid nagu soolised stereotüübid ja 
diskrimineerimine, ning jätkama sobivate töö-ja õpikeskkondade loomist, et suurendada 
naiste osalemist STEM- ja tehisintellekti valdkonnas, ning toetama meetmeid 
digitaalsektori hariduse ja tööhõive kõigil tasanditel, luues eelkõige 
mentorlusprogramme, milles tuuakse juba varasest east naisi eeskujuks, toetades 
elukestvat õpet, koolitustegevust ja programme naiste digioskuste edendamiseks, 
pöörates erilist tähelepanu eakatele naistele, soodustades juurdepääsu teenustele , samuti 
teadusuuringute rahastamise, vahendite ja kaugtöö kättesaadavust, eelkõige teatud 
maapiirkondades, kus COVID-19-pandeemia on esile toonud vähese juurdepääsu 
internetile, digitehnoloogiatele ja taristutele; kutsub üles võtma poliitika ja õigusaktide 
väljatöötamisel arvesse tehisintellekti soolist aspekti ning vajaduse korral kohandama 
kehtivaid õigusakte, sealhulgas ELi programme;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama naisettevõtjate rahastamisvõimalusi, 
et neil oleks võrdsed võimalused digitaalsel ühtsel turul konkureerida ning suurendama 
selliste tegevuspõhimõtete rahastamist, mis vallandavad naiste ettevõtluspotentsiaali 
ning annavad tõuke Euroopa Äriinglite Võrgustiku ja naisettevõtjate juhendajate 
Euroopa võrgustiku laiendamisele ja toetavad seda; kutsub komisjoni üles tagama, et 
rakendatakse täielikult ministrite deklaratsiooni naiste osalemise kohta 
digitaalvaldkonnas;

5 Fackelmann, S., De Concini, A., Funding women entrepreneurs: How to empower growth, („Naisettevõtjate 
rahastamine – kuidas kasvu suurendada“) Innovation Finance Advisory poolt Euroopa Komisjoni ja Euroopa 
Investeerimispanga jaoks koostatud aruanne, 29. juuni 2020.
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8. kutsub komisjoni üles aitama liikmesriikidel võtta vajalikke meetmeid selle tagamiseks, 
et naised saaksid kasutada kaugtöö pakutavaid võimalusi, võimaldades neil töötada 
kodust, ning tegeliku tasakaalu loomiseks tasustatud ametialaste kohustuste ja 
hoolduskohustuste vahel, tagades töö- ja eraelu tasakaalu direktiivi6 tõhusa 
rakendamise, et hoolduskohustused perekondades võrdsemalt jaotuksid ning naistele 
oleks tagatud juurdepääs vajalikule sotsiaalkaitsesüsteemile ja lastehoiule; kutsub üles 
hindama kaugtöö mõju, eelkõige seoses tööaja, sotsiaalse eraldatuse, töö- ja eraelu 
lahususe ning psühholoogilise survega;

9. palub nõukogul seoses tööhõivemeetmetega lõpetada naissoost juhatuseliikmete 
direktiivi blokeerimine ja see vastu võtta; nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid 
täielikult üle töö- ja eraelu tasakaalustamist käsitleva direktiivi ja rakendaksid seda; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles vähendama digimajanduse soolist ebavõrdsust 
sihipäraste meetmete abil, sealhulgas: Euroopa fondide abil naiste juhitud projektide 
rahastamine digisektoris, IKT-projektides osalevate naisteadlaste miinimumarvu 
suurendamine, personaliosakondade koolituskursused teadvustamata soolise 
diskrimineerimise eelarvamuste kohta, et edendada sooliselt tasakaalustatud värbamist, 
riigihangete poliitikameetmete ja/või suuniste vastuvõtmine IKT-teenuste ostmiseks 
nendelt teenusepakkujatelt, kes rakendavad soolist tasakaalu oma ettevõtte ja juhatuse 
koosseisus, ning Euroopa vahendite jaotamise hõlbustamine ettevõtetele, kes võtavad 
arvesse soolise tasakaalu kriteeriume;

10. toetab täielikult selliseid komisjoni algatusi teadlikkuse tõstmisel digitaalmaailma 
võimalustest, nagu lähenemisviis „Pole naist, pole vestlusringi“, ELi 
programmeerimisnädal, üleeuroopalised algatused „digioskuste ja töökohtade 
koalitsioonid“, ELi naisnovaatorite auhind ja #SaferInternet4EU ning Euroopa uus 
oskuste tegevuskava ja pidevõppe väljavaated;

11. on seisukohal, et tehisintellekt võib märkimisväärselt aidata soolist diskrimineerimist 
kaotada ja naiste probleeme lahendada, et edendada soolist võrdõiguslikkust, tingimusel 
et töötatakse välja asjakohane õigusraamistik ja eetilised põhimõtted, kõrvaldatakse 
teadlik ja alateadlik kallutatus ning järgitakse soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid; 
rõhutab, et tehisintellekti sektori arendajate ja inseneride meeskondade koosseis ei ole 
piisavalt mitmekesine ning et toodete, tehisintellekti standardite, algoritmide ja 
rakenduste väljatöötamisel on oluline kasutada soo alusel eristatud andmeid; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles tagama tehisintellekti arendamise viisil, mis arvestab ja 
toetab võrdõiguslikkust; julgustab asjaomaseid osalejaid tegema tööd sooliste ja 
kultuuriliste eelarvamuste ning stereotüüpide tekkimise ennetamiseks, pakkuma 
koolitust tööandjatele, töötajatele ja õpetajatele ning edendama naiste osalemist koos 
peamiste ühiskondlike osalejate mitmekesiste meeskondadega algoritmide, masinõppe, 
loomuliku keele töötlemise ja tehisintellekti rakenduste kavandamises, arendamises ja 
rakendamises;

12. kutsub komisjoni üles esitama õigusraamistiku suure riskitasemega tehisintellekti 
süsteemidele, sealhulgas biomeetrilistele süsteemidele omase kallutatuse, põhjendamatu 
diskrimineerimise ja ebavõrdsuse käsitlemiseks; kutsub tehisintellekti loojaid üles 
suurendama mitmekesisust valdkondadevahelise lähenemisviisi ja soolise tasakaalu 

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1158, milles käsitletakse 
lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 2010/18/EL (ELT L 188, 12.7.2019, lk 79).
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kaudu ning pakkuma tehisintellekti loojatele piisavat ja kvalifitseeritud koolitust 
läbipaistvuse, diskrimineerimise, sooliste stereotüüpide, rassiliste tunnuste, etnilise 
päritolu ja kultuurilise kallutatuse teemal;

13. tunneb muret selle pärast, et sooline ebavõrdsus digioskuste valdkonnas seab naised 
tärkavatel digiturgudel ebasoodsasse olukorda; rõhutab, et on oluline suurendada 
tarbijate, eelkõige naiste mõjuvõimu põhiliste IKT-oskuste õpetamise ja teadlikkuse 
tõstmise kampaaniate käivitamise kaudu, et võimaldada neil digitaalse ühtse turu 
eeliseid täiel määral ära kasutada;

14. rõhutab, et akadeemilistes ringkondades, teadussektoris ja digitaalsektori ettevõtluses 
esinev struktuuriline sooline kallutatus pidurdab naiste karjääri edenemist ja vähendab 
nende karjäärivõimalusi, mille tulemusena on naised digimajanduses alaesindatud; 
kutsub komisjoni üles tagama, et rahastamise, taotlemise ja otsustusprotsesside 
kavandamisel võideldakse sellise kallutatuse vastu võimalikult suurel määral, ning 
kutsub lisaks komisjoni üles eraldama rohkem rahalisi vahendeid naissoost 
akadeemikute, -teadlaste ja -ettevõtjate toetamiseks;

15. rõhutab, et STEM-erialade kõrgetasemelised oskused on innovatsiooni jaoks kriitilise 
tähtsusega sellistes üliolulistes IKT-valdkondades, nagu tehisintellekt või 
küberturvalisus, ning on seetõttu tulevikus üha olulisemad Euroopa Liidu 
konkurentsivõime tagamiseks ülemaailmsetel turgudel;

16. kutsub üles pöörama erilist tähelepanu naiste ja tütarlaste kui ahistamise sihtmärkide 
vajadustele ning küberkuritegevuse ja kübervägivalla kasvule digitaalmaailmas, mis 
omakorda pärsib ka naiste, tütarlaste ja vähemuste kaasavat osalemist digiturgudel, ning 
palub, et neid küsimusi käsitletaks komisjoni ettepanekus digiteenuste õigusakti kohta 
(COM(2020)0825); kutsub üles korraldama kampaaniaid, et tõsta naiste teadlikkust ja 
harida neid end veebis kaitsmise teemal, et võidelda soolise vägivalla ja 
soostereotüüpide vastu; kutsub komisjoni ja liikmesriike tungivalt üles töötama välja 
koolitusvahendid digitaalteenuste ja tehisintellekti tööstuse jaoks, tunnustama töötajate 
õigust olla mittekättesaadav ja teha tihedat koostööd naiste kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega ning kaasata neid, et tarbija- ja avaliku sektori 
tehnoloogiapõhimõtete kujundamisel ja rakendamisel paremini reageerida naiste ja 
tütarlaste igapäevaelus esinevatele probleemidele ning neid leevendada, pöörates erilist 
tähelepanu sellistele haavatavatele rühmadele nagu vähemuste hulka kuuluvad naised ja 
tüdrukud;

17. kutsub komisjoni üles sihipärasemalt ära kasutama digitaalarengu tegevuskava ja 
digitaalse ühtse turu strateegiat eesmärgiga kõrvaldada suur sooline ebavõrdsus IKT-
sektoris ja soodustada naiste täielikku integreerumist sellesse sektorisse, eelkõige seoses 
tehniliste ja telekommunikatsiooni kutsealadega, ning toetada naiste ja tütarlaste 
haridust ja koolitust IKT valdkonnas ja muudel STEM-erialadel;

18. on seisukohal, et soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks digiteenuste ja tehisintellekti 
tarbekaupade, rakenduste ning veebiplatvormide väljatöötamisel, tootmisel, turustamisel 
ja kasutamisel on oluline luua koolides ja töökohtadel terviklik õpe, et kõik suudaksid 
oma käitumises ja töös soolise kallutatuse tuvastada ja kõrvaldada;

19. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tunnistama üksikettevõtjatest naiste vastu 
suunatud küberahistamist ja võtma meetmeid selle probleemi lahendamiseks.
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