
AD\1209374ET.docx PE650.702v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Väliskomisjon

2020/2013(INI)

7.7.2020

ARVAMUS
Esitaja: väliskomisjon

Saaja: õiguskomisjon

tehisintellektiga seonduvate küsimuste kohta, mis puudutavad rahvusvahelise 
õiguse tõlgendamist ja kohaldamist niivõrd, kui see mõjutab ELi seoses 
tehisintellekti tsiviil- ja sõjalisel otstarbel kasutamisega ning seoses 
riigivõimuga muudes kui kriminaalõiguse küsimustes
(2020/2013(INI))

Arvamuse koostaja (*): Urmas Paet

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 57



PE650.702v02-00 2/8 AD\1209374ET.docx

ET

PA_NonLeg



AD\1209374ET.docx 3/8 PE650.702v02-00

ET

ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide julgeoleku- ja kaitsepoliitikas 
juhindutakse põhimõtetest, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO 
põhikirjas – viimases kutsutakse kõiki riike hoiduma omavahelistes suhetes jõuga 
ähvardamisest või selle kasutamisest –, samuti rahvusvahelisest õigusest, inimõiguste ja 
inimväärikuse austamise põhimõtetest ning ühisest arusaamast universaalsetest 
põhiväärtustest, nagu inimeste puutumatud ja võõrandamatud õigused, vabadus, 
demokraatia, võrdsus ja õigusriik; rõhutab, et kõigis liidu raamistikus tehtavates 
kaitsealastes jõupingutustes tuleb neid universaalseid põhiväärtusi järgida, edendades 
samas rahu, stabiilsust, julgeolekut ja progressi Euroopas ja kogu maailmas;

2. kutsub ÜROd ja kogu rahvusvahelist üldsust tegema kõiki vajalikke regulatiivseid 
jõupingutusi selle tagamiseks, et tehisintellekti arendamine ja kasutamine sõjalisel 
otstarbel ning õiguskaitse tsiviilvõimekuse, näiteks politsei ja piirivalve võimekuse 
suurendamiseks, samuti tehisintellektil põhinevate süsteemide teaduslik uurimine, 
väljatöötamine ja kasutamine sõjaväelaste poolt toimuks rangelt rahvusvahelise õiguse, 
sealhulgas rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste alaste õigusaktide seatud 
piirides; rõhutab, et EL peaks püüdlema tehisintellektil põhinevate sõjaliste süsteemide 
tehniliste ja eetikanormide vastuvõtmise poole rahvusvahelisel tasandil ja tegema seda 
tihedas koostöös sarnaselt mõtlevate partneritega, ning püüdma kujundada 
rahvusvahelise reguleeriva raamistiku, millega nähakse ette demokraatlikel väärtustel 
põhinevad ühised normid, mis oleksid piisavalt piiritletud, et vältida nende kasutamist 
spionaažiks, massiliseks sihipäraseks ja poliitiliseks jälgimiseks, väärinfo ja andmetega 
manipuleerimiseks ning kübervõidurelvastumiseks; nõuab tihedamat koostööd 
NATOga, et kehtestada ühised normid ja parandada tehisintellektil põhinevate 
süsteemide koostalitlusvõimet; kutsub komisjoni üles edendama dialoogi, tihedamat 
koostööd ja sünergiat liikmesriikide, teadlaste, akadeemiliste ringkondade, 
kodanikuühiskonna osalejate ja erasektori, eelkõige juhtivate ettevõtete, ja sõjaväe 
vahel, et tagada kaitsevaldkonnas kasutatava tehisintellekti reguleerimist käsitleva 
poliitika kujundamine kaasaval viisil;

3. leiab, et eelkõige tuleb tehisintellektil põhinevate süsteemide kavandamisel, 
väljatöötamisel ja kasutamisel relvastatud konfliktides järgida Martensi klauslis 
sätestatud nõuet järgida rahvusvahelise humanitaarõiguse üldpõhimõtteid ning nende 
süsteemidega ei tohi kunagi rikkuda ega võimaldada neil rikkuda inimlikkuse ja 
inimliku südametunnistuse nõudeid; on seisukohal, et rahvusvahelise humanitaarõiguse 
järgimine on minimaalne vastuvõetavusnõue tehisintellektil põhinevate süsteemide 
kasutamiseks sõjategevuses; kutsub tehisintellekti uurivaid teadlasi üles lõimima selle 
põhimõtte kõigisse tehisintellektil põhinevatesse sõjaliseks kasutuseks mõeldud 
süsteemidesse; on seisukohal, et ükski valitsusasutus ei või teha nende põhimõtete osas 
erandit ega sertifitseerida ühtegi neid põhimõtteid rikkuvat tehisintellektil põhinevat 
süsteemi; kutsub seepärast autonoomsete surmavate relvasüsteemide arendajaid üles 
peatama kõigi selliste süsteemide kavandamise, prototüüpide väljatöötamise ja 
tootmise;
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4. väljendab heameelt selle üle, et on loodud rahvusvahelise julgeoleku kontekstis riikide 
vastutustundlikku käitumist küberruumis edendav ÜRO valitsusekspertide rühm (GGE), 
ning kutsub ELi üles selle töös igakülgselt osalema;

5. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles sillutama teed ülemaailmsetele läbirääkimistele, et kehtestada 
tehisintellektil põhineva relvastuse kontrolli kord, ning ajakohastama kõiki kehtivaid 
lepinguid, milles käsitletakse relvastuskontrolli, desarmeerimist ja massihävitusrelvade 
leviku tõkestamist, et võtta arvesse tehisintellektil põhinevaid sõjapidamissüsteeme; 
nõuab, et nõukogu ühises seisukohas, millega määratakse kindlaks sõjatehnoloogia ja -
varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühised normid, võetaks täielikult arvesse ja 
käsitletaks tehisintellektil põhinevaid relvasüsteeme;

6. rõhutab, et sõjategevuses tehisintellektil põhinevaid süsteeme kasutavad riigid, 
konfliktiosalised ja üksikisikud peavad alati täitma kohaldatavast rahvusvahelisest 
õigusest neile tulenevaid kohustusi ning vastutama selliste süsteemide kasutamise 
tagajärgede eest; tuletab meelde, et inimestele jääb vastutus tahtlike, tahtmatute või 
soovimatute tagajärgede eest, mida tehisintellektil põhinevad süsteemid 
lahingutegevuses põhjustavad; rõhutab, et otsuse võtta väga suure autonoomsusega 
relvasüsteemide abil surmavaid meetmeid peavad alati tegema inimesed, kes teevad 
tegelikku kontrolli ja järelevalvet nende süsteemide üle ja hindavad nõuetekohaselt 
kooskõla proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtetega; rõhutab, et tehisintellektil 
põhinevad süsteemid ei või mingil juhul asendada inimese otsuseid; 

7. rõhutab vajadust võtta tehisintellektil põhineva süsteemi kavandamise, arendamise, 
katsetamise ja juurutamise etappides nõuetekohaselt arvesse võimalikke ohte eeskätt 
seoses tsiviilelanike juhusliku hukkumise ja vigastamise, inimelude juhusliku kaotuse ja 
tsiviiltaristu kahjustamisega, samuti ohte, mis on seotud tahtmatu tegevuse, 
manipuleerimise, massihävitusrelvade leviku, küberrünnakute või organiseeritud 
kuritegelike ja terrorirühmituste poolse sekkumise ja süsteemide omandamisega, millel 
on pingestav ja destabiliseeriv mõju ning eesmärk muuta meie ühiskond, relvajõud ja 
institutsioonid haavatavaks;

8. tunneb muret asjaolu pärast, et mitte kõik rahvusvahelise üldsuse liikmed ei järgi 
regulatiivset inimkeskset tehisintellekti käsitust; nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid 
hindaksid tehisintellekti tehnoloogiate, eriti sõjalisel ja jälgimise otstarbel kasutatavate 
tehnoloogiate arendamist autoritaarsetes riikides, mis väldivad ELi juhtimisel seatud 
normide järgimist;

9. rõhutab selgetel õiguslikel ja demokraatlikel normidel ning selgetel ohutusstandarditel 
põhinevate usaldusväärsete katsetus-, hindamis-, sertifitseerimis-, järelevalve- ja 
kontrollisüsteemide vajalikkust selle tagamiseks, et tehisintellektil põhinevate 
süsteemide kogu olelusringi kestel ning eelkõige inimese ja masina koostoime, 
masinõppe ning muutunud oludega kohanemise ja kohandamise etapis ei ületaks 
süsteemid ja nende mõju ettenähtud piire ning neid kasutataks alati viisil, mis on 
kooskõlas kohaldatava rahvusvahelise õigusega; on seisukohal, et juhul, kui need piirid 
operatsiooni toimumiskohas ületatakse, tuleks vastutusele võtta need tsiviil- või 
sõjaväevõimud, kes tehisintellektil põhineva süsteemi kasutusele võtsid;
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10. juhib tähelepanu sellele, et kõik sõjandusvaldkonnas kasutatavad tehisintellektil 
põhinevad süsteemid peavad vähemalt suutma lahingutingimustes eristada võitlejaid 
kõrvalistest isikutest, sõjalisi sihtmärke mittesõjalistest, aru saada, millal võitleja alistub 
või on võitlusvõimetuks muutunud, neil ei tohi olla valimatut toimet, nad peavad 
võimaldama jõukasutust üksikobjektide suhtes, ei tohi rakenduda teatava 
inimkategooria suhtes, ei või põhjustada inimestele asjatuid kannatusi ega nende julma 
või alandavat kohtlemist, olla erapoolikud või erapoolikute andmete põhjal välja 
õpetatud ning nad peavad enne kasutamist ja rünnaku ajal olema kooskõlas 
rahvusvahelisest humanitaarõigusest tulenevate inimlikkuse, eristavuse, 
proportsionaalse jõukasutuse ja ettevaatusabinõude rakendamise üldpõhimõtetega; 
toonitab algoritmide, algandmete ja otsustusprotsesside eelkontrolli kvaliteedi tähtsust;

11. rõhutab, et selleks et tagada rahvusvahelise humanitaarõiguse põhimõtete, eelkõige 
eristamise, proportsionaalsuse ja rünnakuaegsete ettevaatusabinõude täielik 
kohaldamine kogu käsu- ja kontrolliahelas, on julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas 
tehisintellektil põhinevate süsteemide kasutamisel vaja neid käitavatel inimestel 
igakülgset ülevaadet olukorrast, tehisintellektil põhineva süsteemi prognoositavust ja 
usaldusväärsust, samuti süsteemi käitava inimese võimet tuvastada võimalikke olude ja 
operatiivkeskkonna muutusi ning tal peab olema võimalus rünnakusse sekkuda või see 
katkestada; rõhutab, et tehisintellektil põhinevad süsteemid peavad alati võimaldama 
sõjalisel juhtkonnal olukorda tegelikult kontrollida, võtta täieliku vastutuse ja olla 
vastutav süsteemide igasuguse kasutamise eest;

12. soovitab riikidel hinnata, kas ja kuidas autonoomsed sõjalised vahendid on suurendanud 
nende riiklikku julgeolekut ja millist kasu võiks nende riiklik julgeolek saada 
tehisintellektil põhinevatest relvasüsteemidest, eelkõige seoses selliste tehnoloogiate 
võimega toetada ja tõhustada tehisintellekti abil toimuvat inimlikku otsustusprotsessi 
kooskõlas rahvusvahelise humanitaarõiguse ja selle põhimõtetega; tuletab meelde, et 
igas autonoomses surmavas relvasüsteemis või suure autonoomsusastmega relvas võib 
tekkida rike näiteks vigase koodi või vaenuliku riigi või valitsusvälise osaleja 
küberrünnaku tagajärjel; 

13. tuletab meelde oma 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni autonoomsete 
relvasüsteemide kohta, väljendab sellega seoses heameelt nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi kokkuleppe üle jätta Euroopa Kaitsefondi rahastatud meetmetest välja 
autonoomsed surmavad relvad, „mille üle puudub sihtmärkide valimisel ja 
ründamisotsuste tegemisel tegelik inimkontroll“;

14. nõuab Euroopa tehisintellekti ameti loomist, mille pädevusse kuuluksid ühised 
standardid, sertifitseerimis- ja järelevalveraamistikud ning tihe kahepoolne koostöö 
NATOga tehisintellekti kasutuselevõtmisel, arendamisel ja kasutamisel sõjanduses;

15. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 12. septembri 2018. aasta seisukohta selliste 
autonoomsete relvasüsteemide kohta, mida ründav riik ei tohiks kasutada ilma tegeliku 
inimkontrollita; kutsub asepresidenti ja kõrget esindajat, liikmesriike ja Euroopa 
Ülemkogu võtma vastu ühise seisukoha autonoomsete relvasüsteemide kohta, millega 
tagatakse tegelik inimkontroll relvasüsteemide kriitiliste funktsioonide üle, seda ka 
nende kasutuselevõtmise ajal; kinnitab veel kord toetust tööle autonoomsete surmavate 
relvasüsteemide vallas, mida on teinud teatavate tavarelvade konventsiooni kõrgete 
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lepinguosaliste ÜRO valitsusekspertide rühma (GGE), mis on endiselt asjakohane 
rahvusvaheline foorum aruteludeks ja läbirääkimisteks autonoomsete relvasüsteemide 
põhjustatud õiguslike probleemide üle; nõuab kõigi mitmepoolsete jõupingutuste 
suurendamist, et õigusraamistik ei jääks alla tehnoloogia ja uute sõjapidamisviiside 
arengule; palub, et jätkuvatel kõnelustel autonoomsete surmavate relvasüsteemide 
rahvusvaheliseks reguleerimiseks teatavate tavarelvade kasutamist käsitleva 
konventsiooni osalisriikide poolt aitaks komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja viivitamata edendada püüdlusi töötada välja uus 
ülemaailmne õigusraamistik ja õiguslikult siduv dokument, milles käsitletakse arenevate 
autonoomsete surmavate relvasüsteemide mõisteid, kontseptsioone ja näitajaid, 
inimkontrolli eetilisi ja õiguslikke küsimusi, eriti seoses nende süsteemide selliste 
kriitiliste funktsioonidega nagu sihtmärgi valimine ja ründamine; inimese vastutuse ja 
aruandekohustuse ning inimese ja masina vastastoime vajaliku taseme säilitamine, sh 
inimkontrolli ja inimotsustuse kontseptsioon tehisintellektil põhineva relva olelusringi 
eri etappidel, et tagada rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste alaste 
õigusaktide järgimine; eesmärk on jõuda kokkuleppele konkreetsetes soovitustes, mis 
käsitleksid autonoomsete surmavate relvasüsteemide valdkonna arenevate tehnoloogiate 
normatiivse ja operatiivse raamistiku aspektide selgitamist, kaalumist ja arendamist;

16. rõhutab, et Euroopa Liit peab püüdma saavutada strateegilise vastupidavuse, et liit ei 
oleks enam kunagi olukorras, kus ta ei ole valmistunud kriisiks, ning toonitab, et sellel 
on kriitiline tähtsus eriti tehisintellekti ja selle sõjaliste rakenduste vallas; rõhutab, et 
sõjaliste tehisintellektisüsteemide varustusahelad, mis võivad tekitada tehnoloogilise 
sõltuvuse, tuleks ümber kujundada ja sellisest sõltuvusest tuleks järk-järgult vabaneda; 
nõuab Euroopa kaitsevaldkonna tehisintellekti ja seda toetavasse esmatähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute suurendamist;

17. tunnistab, et suurema sõjalise võimsusega riikide praegune relvastumise võidujooks 
autonoomsete surmavate relvasüsteemide arendamisel toimub kiiremini kui ühiste 
normide ja õigusraamistike areng ning tegelik ja üldine kohaldamine ja jõustamine, 
kuna selliste süsteemide arendamist ja kasutuselevõttu käsitlev teave on salastatud ning 
riigid on eluliselt huvitatud kõige kiiremate ja mõjusamate ründevõimekuste loomisest, 
sõltumata praegustest ja võimalikest tulevastest õigusraamistikest ja põhimõtetest;

18. usub, et ülemaailmse julgeoleku seisukohast on äärmiselt oluline tõhusa mehhanismi 
olemasolu selliste normide jõustamiseks, milles käsitletakse autonoomsete surmavate 
relvasüsteemide ja tulevaste tehisintellektil põhinevate ründetehnoloogiate leviku 
tõkestamist.
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