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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. korostaa, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaa ohjaavat Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja Yhdistyneiden 
kansakuntien peruskirjan – joista jälkimmäisessä kaikkia valtioita kehotetaan 
pidättymään suhteissaan väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä – sekä 
kansainvälisen oikeuden periaatteet, ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamisen 
periaatteet sekä yhteisymmärrys yleismaailmallisista arvoista, joita ovat ihmisen 
loukkaamattomat ja luovuttamattomat oikeudet, vapaus, demokratia, tasa-arvo ja 
oikeusvaltio; korostaa, että kaikissa unionin puitteissa toteutettavissa puolustukseen 
liittyvissä toimissa on kunnioitettava näitä yleismaailmallisia arvoja ja edistettävä 
rauhaa, vakautta, turvallisuutta ja edistystä Euroopassa ja maailmassa;

2. kehottaa YK:ta ja laajempaa kansainvälistä yhteisöä ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 
sääntelytoimiin sen varmistamiseksi, että tekoälyn kehittäminen ja soveltaminen 
sotilaalliseen käyttöön ja lainvalvonnan siviilivalmiuksien lisäämiseen muun muassa 
poliisi- ja rajavalvontajoukkojen tapauksessa ja tekoälyä hyödyntävien järjestelmien 
tutkimus, kehittäminen ja käyttö sotilaallisissa tarkoituksissa pysyvät kansainvälisen 
oikeuden, mukaan lukien kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja 
ihmisoikeuslainsäädännön, asettamissa tiukoissa rajoissa; korostaa, että EU:n olisi 
jatkettava tekoälyä hyödyntäviä sotilasjärjestelmiä koskevien teknisten ja eettisten 
normiensa kansainvälistä hyväksymistä ja pyrittävä tiiviissä yhteistyössä 
samanmielisten kumppanien kanssa kansainväliseen sääntelykehykseen, jossa 
määritellään demokraattisiin arvoihin perustuvat yhteiset normit ja joka on 
asianmukaisesti muotoiltu siten, että estetään niiden käyttö vakoiluun, 
joukkovalvontaan, kohdennettuun ja poliittiseen valvontaan, disinformaatioon ja 
tietojen manipulointiin sekä kyberasevarusteluun; kehottaa lisäämään yhteistyötä Naton 
kanssa, jotta voidaan vahvistaa yhteiset normit ja parantaa tekoälyä hyödyntävien 
järjestelmien yhteentoimivuutta; kehottaa komissiota edistämään vuoropuhelua, 
tiiviimpää yhteistyötä ja synergioita jäsenvaltioiden, tutkijoiden, tiedemaailman, 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja yksityisen sektorin, erityisesti johtavien yritysten, 
sekä armeijan välillä, jotta varmistetaan, että puolustukseen liittyviä tekoälysäännöksiä 
koskevat päätöksentekoprosessit ovat osallistavia;

3. katsoo erityisesti, että tekoälyä hyödyntävien järjestelmien suunnittelussa, 
kehittämisessä ja käytössä aseellisissa konflikteissa on Martensin lausekkeen mukaisesti 
noudatettava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden yleisiä periaatteita eikä niissä 
pidä koskaan rikkoa vastoin tai sallia rikottavan julkisen omantunnon ja ihmisyyden 
vaatimuksia; katsoo, että kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattaminen on 
tekoälyä hyödyntävien järjestelmien käyttöä koskeva vähimmäisvaatimus 
sodankäynnissä; kehottaa tekoälyn tutkimusyhteisöä sisällyttämään tämän periaatteen 
kaikkiin tekoälyä hyödyntäviin järjestelmiin, joita on tarkoitus käyttää sodankäynnissä; 
katsoo, että mikään viranomainen ei voi myöntää poikkeusta näistä periaatteista tai 
sertifioida niitä rikkovaa tekoälyä hyödyntävää järjestelmää; kehottaa siksi tappavien 
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autonomisten asejärjestelmien kehittäjiä lopettamaan kaiken tällaisten järjestelmien 
suunnittelun, prototyyppien rakentamisen ja tuotannon;

4. pitää myönteisenä, että on perustettu YK:n hallitustenvälinen asiantuntijaryhmä 
edistämään valtioiden vastuullista käyttäytymistä kybertoimintaympäristössä 
kansainvälisen turvallisuuden puitteissa, ja kehottaa EU:ta osallistumaan 
täysimääräisesti sen työhön;

5. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa viitoittamaan tietä maailmanlaajuisille 
neuvotteluille, joiden tavoitteena on ottaa käyttöön tekoälyaseiden valvontajärjestelmä 
ja saattaa ajan tasalle kaikki olemassa olevat asevalvontaa, aseriisuntaa ja asesulkua 
koskevat sopimusvälineet, jotta sodankäynnissä käytettävät tekoälyä hyödyntävät 
järjestelmät voidaan ottaa huomioon; vaatii, että sotilasteknologian ja 
puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 
annetussa neuvoston yhteisessä kannassa otetaan täysimääräisesti huomioon tekoälyä 
hyödyntävät asejärjestelmät ja katetaan ne;

6. korostaa, että valtioiden, konfliktin osapuolten ja yksilöiden, jotka käyttävät tekoälyn 
mahdollistamia järjestelmiä sodankäynnissä, on aina noudatettava sovellettavan 
kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan ja vastuitaan ja oltava vastuussa 
tällaisten järjestelmien käytöstä johtuvista toimista; muistuttaa, että ihmiset ovat yhä 
vastuussa tahallisista, tahattomista tai ei-toivotuista vaikutuksista, joita tekoälyä 
hyödyntävät järjestelmät aiheuttavat taistelukentällä; korostaa, että inhimillisten 
toimijoiden, jotka harjoittavat merkityksellistä valvontaa ja tarvittavaa harkintaa 
suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteiden mukaisesti, on aina tehtävä päätös pitkälle 
autonomisten asejärjestelmien käyttämisestä tappamiseen; korostaa, että tekoälyä 
hyödyntävät järjestelmät eivät missään tapauksessa saa korvata ihmisen tekemiä 
päätöksiä; 

7. korostaa, että tekoälyä hyödyntävän järjestelmän suunnittelu-, kehittämis-, testaus- ja 
käyttöönottovaiheissa on otettava asianmukaisesti huomioon mahdolliset riskit, jotka 
liittyvät erityisesti satunnaisiin siviiliuhreihin ja loukkaantumisiin, tahattomiin 
ihmishenkien menetyksiin ja siviili-infrastruktuurivahinkoihin, mutta myös riskit, jotka 
liittyvät järjestäytyneen rikollisuuden ja terroristiryhmien tahattomaan toimintaan, 
manipulointiin, leviämiseen, kyberhyökkäyksiin tai -häirintään ja hankintoihin, mitkä 
johtavat yhteiskuntiamme, asevoimiamme ja instituutioitamme horjuttavien seurausten 
kiihtymiseen;

8. on huolissaan siitä, että kaikki kansainvälisen yhteisön jäsenet eivät noudata sääntelyä 
ihmiskeskeisestä tekoälystä; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita arvioimaan 
tekoälyteknologioiden ja erityisesti sotilaallisiin ja valvontatarkoituksiin käytettävien 
teknologioiden kehitystä autoritaarisissa valtioissa, jotka eivät noudata EU-johtoisia 
säännöksiä;

9. korostaa, että tarvitaan vankkoja, selkeisiin oikeudellisiin ja demokraattisiin normeihin 
ja selkeisiin suoja- ja turvamääräyksiin perustuvia testaus-, arviointi-, sertifiointi-, 
seuranta- ja todentamisjärjestelmiä sen varmistamiseksi, että tekoälyä hyödyntävien 
sotilasalan järjestelmien koko elinkaaren ajan, erityisesti ihmisen ja koneen välisen 
vuorovaikutuksen, koneoppimisen sekä uusiin olosuhteisiin mukautumisen ja 
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sopeutumisen aikana, järjestelmät ja niiden vaikutukset eivät ylitä asetettuja rajoja ja 
että niitä käytetään aina sovellettavan kansainvälisen oikeuden mukaisesti; katsoo, että 
jos nämä rajat ylitetään operaatioalueella, tekoälyjärjestelmien käytöstä vastaavat siviili- 
tai sotilasviranomaiset olisi saatettava vastuuseen;

10. korostaa, että kaikkien sotilasalalla käytettävien tekoälyä hyödyntävien järjestelmien on 
kyettävä vähintäänkin tekemään ero taistelukentällä olevien taistelijoiden ja muiden 
kuin taistelijoiden välillä sekä sotilaallisten ja siviilikohteiden välillä ja tunnistamaan, 
kun taistelija antautuu tai on taistelukyvytön, ja korostaa, että niillä ei saa olla 
umpimähkäisiä vaikutuksia, ne eivät saa kohdentaa voimankäyttöä tai kohdistua tiettyyn 
henkilöön tai tiettyyn ihmisryhmään, ne eivät saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä 
ihmisille eivätkä kohdella ihmisiä julmasti tai alentavasti, ne eivät saa olla puolueellisia 
eikä niiden kehittämisessä pidä käyttää puolueellisia tietoja ja ennen toimien 
käynnistämistä ja hyökkäysten aikana on noudatettava kansainvälisen humanitaarisen 
oikeuden inhimillisyyttä, erottelua, suhteellisuuden, ennalta varautumisen ja 
sotilaallisen välttämättömyyden periaatteita; pitää tärkeänä algoritmien, alkuperäisten 
tietojen sekä päätöksentekoprosessien etukäteisarviointien laatua;

11. korostaa, että käytettäessä tekoälyä hyödyntäviä järjestelmiä turvallisuuden ja 
puolustuksen alalla operaattorin on ymmärrettävä tilanne täysin, tekoälyä hyödyntävän 
järjestelmän on oltava ennakoitava ja luotettava ja operaattorin on kyettävä 
havaitsemaan mahdolliset muutokset olosuhteissa ja operatiivisessa ympäristössä ja 
puuttumaan asiaan tai lopettamaan hyökkäys, jotta voidaan varmistaa, että 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden periaatteita, erityisesti erottelu-, suhteellisuus- 
ja ennaltavarautumisperiaatteita hyökkäystilanteessa, sovelletaan täysimääräisesti koko 
komento- ja valvontaketjussa; korostaa, että tekoälyä hyödyntävien järjestelmien on 
mahdollistettava se, että sotilasjohdolla on merkityksellinen vastuu valvonnasta ja se 
kantaa täyden vastuuvelvollisuuden kaikkina aikoina;

12. kannustaa valtioita arvioimaan, miten itseohjautuvat sotilaalliset laitteet ovat 
mahdollisesti edistäneet niiden kansallista turvallisuutta ja miten niiden kansallinen 
turvallisuus voisi hyötyä tekoälyä hyödyntävistä asejärjestelmistä, ja ottamaan 
erityisesti huomioon tällaisten teknologioiden mahdollisuudet tukea ja tehostaa 
inhimillistä päätöksentekoa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden periaatteiden 
mukaisesti; toteaa, että mikä tahansa tappava autonominen asejärjestelmä tai pitkälle 
autonominen ase saattaa toimia virheellisesti huonosti kirjoitetun koodin vuoksi taikka 
vihollisvaltion tai muun kuin valtiollisen toimijan tekemän kyberhyökkäyksen vuoksi; 

13. ottaa huomioon 12. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman autonomisista 
asejärjestelmistä; pitää tältä osin myönteisenä neuvoston ja Euroopan parlamentin 
välistä sopimusta jättää Euroopan puolustusrahastosta rahoitettavien toimien 
ulkopuolelle tappavat autonomiset aseet, joissa ihminen ei voi iskuja tehtäessä 
”merkityksellisesti vaikuttaa päätöksiin kohteiden valinnasta ja iskun tekemisestä”;

14. kehottaa perustamaan EU:n tekoälyviraston, jonka toimeksiantoon kuuluisivat yhteiset 
standardit, sertifiointi- ja seurantakehykset sekä vahva kahdenvälinen yhteistyö Naton 
kanssa tekoälyn käyttöönotossa, kehittämisessä ja käytössä sotilasalalla;

15. palauttaa mieliin autonomisista asejärjestelmistä 12. syyskuuta 2018 esittämänsä 
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kannan, jonka mukaan iskuja ei saa toteuttaa ilman ihmisen merkityksellistä 
osallistumista; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja 
Eurooppa-neuvostoa hyväksymään autonomisia asejärjestelmiä koskevan yhteisen 
kannan, jolla varmistetaan, että ihmiset valvovat merkityksellisellä tavalla 
asejärjestelmien kriittisiä toimintoja myös niiden käyttöönoton aikana; vahvistaa 
tukevansa autonomisia asejärjestelmiä koskevaa työtä tiettyjä tavanomaisia aseita 
koskevan yleissopimuksen (CCW-sopimus) korkeiden sopimuspuolten muodostamassa 
YK:n alaisessa hallitusten asiantuntijaryhmässä, joka on edelleen asiaankuuluva 
kansainvälinen keskustelu- ja neuvottelufoorumi käsiteltäessä autonomisten 
asejärjestelmien aiheuttamia oikeudellisia haasteita; kehottaa tehostamaan kaikkia 
nykyisiä monenvälisiä toimia, jotta normi- ja sääntelykehykset eivät jäisi jälkeen 
tekniikan kehityksestä ja uusista sodankäyntitavoista; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa pysymään sitoutuneena CCW-sopimuksen osapuolina olevien 
valtioiden käymiin keskusteluihin autonomisten asejärjestelmien kansainvälisestä 
sääntelystä ja auttamaan viipymättä pyrkimyksissä kehittää uusi maailmanlaajuinen 
sääntelykehys ja oikeudellisesti sitova väline, jossa keskitytään uusien teknologioiden 
määritelmiin, käsitteisiin ja ominaisuuksiin autonomisten asejärjestelmien alalla ja 
ihmisen valvontaa koskeviin eettisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin, erityisesti kun on 
kyse niiden kriittisistä toiminnoista, kuten kohteiden valinnasta ja toimeenpanosta, 
inhimillisen vastuun säilyttämisestä sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen 
tarpeellisesta tasosta, mukaan luettuna inhimillisen valvonnan ja päätösvallan käsite, 
jotta varmistetaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön 
noudattaminen tekoälyä hyödyntävän aseen koko elinkaaren aikana ja sovitaan näin 
autonomisten asejärjestelmien alalla esille tuleviin teknologioihin liittyvän 
normatiivisen kehyksen selkeyttämistä, huomiointia ja kehittämistä koskevista 
konkreettisista suosituksista;

16. korostaa, että Euroopan unionin on pyrittävä strategiseen muutosjoustavuuteen, jotta se 
ei koskaan enää ole valmistautumaton kriisin yllättäessä, ja korostaa, että tämä on 
ratkaisevan tärkeää erityisesti tekoälyn ja sen sotilaallisten sovellusten osalta; korostaa, 
että sotilasalan tekoälyjärjestelmien toimitusketjuja, jotka voivat johtaa teknologiseen 
riippuvuuteen, olisi kalibroitava uudelleen ja että tällaiset riippuvuudet olisi poistettava 
vaiheittain; kehottaa lisäämään investointeja eurooppalaiseen tekoälyyn puolustuksen 
alalla ja sitä ylläpitävään kriittiseen infrastruktuuriin;

17. toteaa, että nykyaikaisen asevarustelun dynamiikka suurten sotilasvaltioiden välillä 
autonomisten asejärjestelmien kehittämisessä toimii nopeammin kuin yhteisten 
sääntöjen ja oikeudellisten kehysten edistyminen ja tehokas yleismaailmallinen 
soveltaminen ja täytäntöönpano, koska näiden järjestelmien kehittämistä ja 
käyttöönottoa koskevat tiedot ovat turvaluokiteltuja ja kansallisvaltioilla on luontainen 
intressi luoda nopeimmat ja tehokkaimmat hyökkäysvalmiudet riippumatta nykyisistä 
tai mahdollisista tulevista oikeudellisista kehyksistä tai periaatteista;

18. katsoo, että maailmanlaajuisen turvallisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että 
käytössä on tehokas mekanismi, jolla pannaan täytäntöön säännöt autonomisten 
asejärjestelmien ja tulevien tekoälyä hyödyntävien hyökkäysteknologioiden leviämisen 
estämiseksi.
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