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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

10.2.2020 B9-0094/1

Tarkistus 1
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0094/2020
Petra De Sutter
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta
Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen 
vapaan liikkuvuuden varmistaminen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä automatisoidun 
päätöksenteon potentiaalia tarjota 
kuluttajille innovatiivisia ja parempia 
palveluja, mukaan luettuina uudet 
digitaaliset palvelut, kuten virtuaaliset 
avustajat ja palvelubotit; katsoo kuitenkin, 
että kun kuluttajat ovat vuorovaikutuksessa 
päätöksiä automaattisesti tekevän 
järjestelmän kanssa, heillä täytyisi olla 
riittävästi tietoa siitä, kuinka se toimii, 
kuinka saada yhteys päätösvaltaiseen 
ihmiseen, ja siitä, kuinka järjestelmän 
tekemiä päätöksiä voidaan tarkistaa ja 
korjata;

1. pitää myönteisenä automatisoidun 
päätöksenteon potentiaalia tarjota 
kuluttajille innovatiivisia ja parempia 
palveluja, mukaan luettuina uudet 
digitaaliset palvelut, kuten virtuaaliset 
avustajat ja palvelubotit; katsoo kuitenkin, 
että kun kuluttajat ovat vuorovaikutuksessa 
päätöksiä merkittävässä määrin 
automaattisesti tekevän järjestelmän 
kanssa, heillä täytyisi olla riittävästi tietoa 
sen olemassaolosta, toimintaprosessista, 
toimintaperusteista, perusteluista ja 
mahdollisista tuloksista, siitä, kuinka 
saada yhteys päätösvaltaiseen ihmiseen, ja 
siitä, kuinka järjestelmän tekemiä päätöksiä 
voidaan tarkistaa, miten ne voidaan 
merkityksellisesti riitauttaa ja korjata 
nopeasti, puolueettomasti, helposti 
luettavalla, standardoidulla ja helposti 
saatavissa olevalla tavalla;
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

10.2.2020 B9-0094/2

Tarkistus 2
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0094/2020
Petra De Sutter
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta
Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen 
vapaan liikkuvuuden varmistaminen

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kestävyys
5 a. korostaa, että myönnettäessä EU:n 
rahoitusta automatisoituihin 
päätöksentekojärjestelmiin olisi 
ensisijaisesti pyrittävä kehittämään 
algoritmisia päätöksentekojärjestelmiä, 
joiden avulla voidaan kirjata ja seurata 
ympäristövaikutuksia ja 
ympäristökehitystä tai optimoida ja 
vähentää energian ja resurssien 
kulutusta;
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

10.2.2020 B9-0094/3

Tarkistus 3
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0094/2020
Petra De Sutter
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta
Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen 
vapaan liikkuvuuden varmistaminen

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. korostaa, että hakemuksille on 
tehtävä riskinarviointi, jossa otetaan 
huomioon algoritmisten järjestelmien 
suunnittelun ja käytön ekologinen, 
taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys, ja 
kehottaa vaatimaan tämän 
ympäristövaikutusten arvioinnin, myös 
energiajalanjäljen, julkaisemista;

Or. en
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

10.2.2020 B9-0094/4

Tarkistus 4
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0094/2020
Petra De Sutter
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta
Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen 
vapaan liikkuvuuden varmistaminen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että tuotevastuudirektiivi12 
on yli 30 vuoden ajan tarjonnut arvokkaan 
turvaverkon kuluttajien suojelemiseksi 
viallisten tuotteiden aiheuttamilta haitoilta; 
toteaa, että vastuun määrittäminen on 
haasteellista silloin, kun kuluttajalle 
aiheutuva vahinko johtuu itsenäisistä 
päätöksentekoprosesseista; kehottaa 
komissiota tarkistamaan direktiiviä ja 
harkitsemaan sellaisten käsitteiden kuin 
”tuote” ”vahinko” ja ”puutteellinen 
turvallisuus” mukauttamista sekä 
todistustaakkaa koskevien sääntöjen 
mukauttamista; kehottaa komissiota 
ehdottamaan tarvittaessa näiden käsitteiden 
ja sääntöjen päivittämistä;

_________________
12 Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, 
annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, 
tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä, EYVL L 210, 
7.8.1985, s. 29.

8. toteaa, että tuotevastuudirektiivi12 
on yli 30 vuoden ajan tarjonnut arvokkaan 
turvaverkon kuluttajien suojelemiseksi 
viallisten tuotteiden aiheuttamilta haitoilta; 
toteaa, että vastuun määrittäminen on 
haasteellista silloin, kun kuluttajalle 
aiheutuva vahinko johtuu itsenäisistä 
päätöksentekoprosesseista; kehottaa 
komissiota tarkistamaan direktiiviä ja 
harkitsemaan sellaisten käsitteiden kuin 
”tuote” ”vahinko” ja ”puutteellinen 
turvallisuus” mukauttamista sekä 
soveltamaan automatisoituihin 
päätöksentekoprosesseihin käänteistä 
todistustaakkaa; kehottaa komissiota 
ehdottamaan tarvittaessa näiden käsitteiden 
ja sääntöjen päivittämistä;

________________
12 Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, 
annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, 
tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä, EYVL L 210, 
7.8.1985, s. 29.
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

10.2.2020 B9-0094/5

Tarkistus 5
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0094/2020
Petra De Sutter
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta
Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen 
vapaan liikkuvuuden varmistaminen

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että sen arvioimiseksi, 
ovatko automatisoituun päätöksentekoon 
kykenevät tuotteet asiaankuuluvien 
turvallisuussääntöjen mukaisia, on 
olennaisen tärkeää, että 
päätöksentekovalmiuksien taustalla olevat 
algoritmit ovat riittävän avoimia ja että ne 
voidaan selittää 
markkinavalvontaviranomaisille; kehottaa 
komissiota arvioimaan, olisiko 
markkinavalvontaviranomaisille annettava 
tässä yhteydessä lisäoikeuksia;

14. korostaa, että sen arvioimiseksi, 
ovatko automatisoituun päätöksentekoon 
kykenevät tuotteet asiaankuuluvien 
turvallisuussääntöjen mukaisia, on 
olennaisen tärkeää, että 
päätöksentekovalmiuksien taustalla olevat 
algoritmit, ohjelmistodokumentaatio ja 
datakokonaisuudet ovat riittävän avoimia 
ja että ne ovat täysin 
markkinavalvontaviranomaisten 
saatavissa liikesalaisuuksien salassapitoa 
koskevan lainsäädännön mukaisesti; 
kehottaa komissiota arvioimaan, olisiko 
markkinavalvontaviranomaisille annettava 
tässä yhteydessä lisäoikeuksia;
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

10.2.2020 B9-0094/6

Tarkistus 6
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0094/2020
Petra De Sutter
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta
Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen 
vapaan liikkuvuuden varmistaminen

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa perustamaan 
eurooppalaisia ja kansallisia 
osaamiskeskuksia ja suuntaviivoja 
kansallisille valvontaviranomaisille, jotta 
ne voivat valvoa, testata ja arvioida 
automatisoituja päätöksentekoprosesseja, 
mikä saavutetaan tarjoamalla teknistä ja 
metodologista asiantuntemusta, 
hyväksymällä julkisia standardeja sekä 
tarjoamalla koulutusta ja monialaisten 
testausryhmien jäsenneltyä ohjausta;

Or. en


