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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et tehisintellekti arendamine, juurutamine ja kasutamine kultuuri- ja 
loomesektoris ning haridus-, meedia-, noorsoo- ja teabepoliitikas mitte ainult ei või 
tõstatada, vaid tõstatab juba praegu ja ka edaspidi mitmesuguseid eetilisi küsimusi, 
millega tuleb tegeleda; rõhutab, et liit peaks näitama teed Euroopa väärtustele rajatud 
eetilise tehisintellekti suunas, mis tagab inimväärikuse ja põhiõiguste kaitse 
demokraatlikus, õiglases ja kestlikus Euroopas; kutsub ELi institutsioone üles 
mõtisklema pikaajaliselt selle üle, millist mõju avaldab tehisintellekt meie 
demokraatlikele aruteludele, ühiskonnale ja inimeste olemusele, sest siis on tal võimalik 
sillutada teed tehisintellekti tehnoloogiale, mis austab meie vabadust, ei takista 
innovatsiooni ega piira väljendusvabadust;

2. peab kindlalt vajalikuks uurida, kuidas inimõiguste raamistikud ja kohustused saavad 
suunata uue ja kujunemisjärgus digitehnoloogiaga seotud tegevust ja poliitikat, et tagada 
nende inimkeskne lähenemisviis ja nende hüvede kättesaadavus kõigile; tunnistab 
vajadust tagada, et tehisintellekti arendamine, juurutamine ja kasutamine oleks vaba 
diskrimineerimisest ja profiilianalüüsi kallutatusest ning kajastaks ühiskonna kõiki 
olulisi elemente; tunnistab, et tehisintellekt ja automatiseerimine võivad mõjutada 
globaliseerunud majandust ning see võib olemasolevat ebavõrdsust veelgi süvendada;

3. rõhutab vajadust töötada välja kohandatud kriteeriumid tehisintellekti arendamiseks, 
juurutamiseks ja kasutamiseks haridus-, meedia-, noorte-, teadus- ning kultuuri- ja 
loomesektoris, töötades neis valdkondades välja tehisintellekti tehnoloogia sihttasemed 
ja määrates kindlaks selle eetiliselt vastutustundliku ja aktsepteeritud kasutamise 
põhimõtted, sealhulgas selge vastutuskorra, mis kehtib tehisintellekti kasutamisest 
saadud toodete puhul; rõhutab, et sellised kriteeriumid peavad olema kohandatavad ja 
käima pidevalt kaasas tehisintellekti tehnoloogia arenguga, et aidata ka 
vastutustundlikult ära kasutada tehisintellekti kogu potentsiaali; rõhutab eelkõige 
vajadust käsitleda kasutajate isikuandmete kogumise ja privaatsusega seotud probleeme 
ning vastutusega seotud küsimusi juhtudel, kui automatiseeritud protsessid viivad 
soovimatute tulemusteni; tuletab meelde, et sellistele kriteeriumidele kindla aluse 
panemiseks on vaja nõuda süsteemi spetsifikatsioonidele vastavuse, läbipaistvuse, hea 
usu ja võrdsete võimaluste põhimõtete järgimist, mille puhul konsulteeritakse pädevate 
eetikakomiteedega, kes vastutavad Euroopa Liidu kultuuriväärtustele ja õigusraamistiku 
sätetele vastava aluse loomisele kaasaaitamise eest; märgib, et tehisintellekti süsteemid 
on tarkvarapõhised ja neile on omane intelligentne käitumine, mis põhineb nende 
keskkonna analüüsil; rõhutab, et see analüüs põhineb statistilistel mudelitel, mille 
vältimatuks osaks on ka vead; rõhutab vajadust tagada selliste süsteemide ja meetodite 
olemasolu, mis võimaldavad algoritmi kontrollimist ja selgitamist ning juurdepääsu 
õiguskaitsevahenditele; rõhutab vajadust tagada siduvate õigusnormide olemasolu, 
millega tagatakse läbipaistvuse, vastutuse ja mittediskrimineerimise põhimõtete 
säilimine; tuletab meelde 2019. aasta eetikasuuniseid usaldusväärse tehisintellekti 
arendamiseks ning tehisintellekti usaldusväärsuse seitset põhinõuet;
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4. märgib, et igal lapsel on õigus kvaliteetsele avalikule haridusele kõikidel 
haridusastmetel; nõuab seetõttu selliste kvaliteetsete tehisintellekti süsteemide 
arendamist, juurutamist ja kasutamist, mis hõlbustaksid ja pakuksid kvaliteetseid 
haridusvahendeid kõikidel astmetel, ning rõhutab, et uute tehisintellekti süsteemide 
kasutuselevõtt koolides ei tohiks tekitada ühiskonnas suuremat digilõhet;

5. märgib, et koolides ja ülikoolides kasutatakse üha enam tehisintellektipõhiseid 
isikustatud õppesüsteeme, mistõttu õpetajate roll õppetöös on vähehaaval muutumas; 
rõhutab, et seda muutust tuleks põhjalikult hinnata, kajastada vastavalt õppekavades ja 
kinnistada inimkesksete väärtustega; tunnistab, et tehisintellekti ja robootika panus 
haridusse võib olla tohutult suur; märgib, et tehisintellektipõhised isikustatud 
õppesüsteemid ei tohiks asendada haridussuhteid, millesse on kaasatud õpetajad, ning et 
traditsioonilisi haridusvorme ei tohiks kõrvale jätta, juhtides samal ajal tähelepanu 
sellele, et õpetajatele, kes soovivad omandada asjakohaseid oskusi tehnoloogiliste 
muutustega kohanemiseks ning mitte ainult tehisintellekti potentsiaali ärakasutamiseks, 
vaid ka selle piirangute mõistmiseks, tuleb pakkuda rahalist, tehnoloogilist ja 
haridustoetust, sealhulgas erikoolitust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
valdkonnas;

6. rõhutab, et kui tulevaste üliõpilaste valikumenetlustes kasutatakse masinõpet, tuleb 
rakendada piisavaid kaitsemeetmeid, sealhulgas teavitada taotlejaid sellistest 
menetlustest ja nende vastavatest õigustest; märgib, et asjaomaseid algoritme tuleb 
koolitada laiaulatuslike andmekogumite põhjal, et algoritmid ei diskrimineeriks 
ebaõiglaselt teatavaid rühmi; on seisukohal, et automatiseeritud protsesside abil tehtud 
asjakohaseid otsuseid peab olema võimalik selgitada, sealhulgas vajaduse korral ka 
tagasilükatud üliõpilastele;

7. nõuab tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia strateegia väljatöötamist liidu 
tasandil, et aidata muuta ja ajakohastada meie haridussüsteeme, valmistada ette kõigi 
tasemete haridusasutusi ning anda õpetajatele ja õpilastele vajalikud oskused ja võimed; 
on seisukohal, et hariduses on vaja eetikaraamistikku; soovitab kaasata sellise 
raamistiku koostamisse kodanikuühiskonna, ülikoolid, ametiühingud ja tööandjate 
ühendused; märgib, et liidus välja töötatud, juurutatud ja kasutatavad tehisintellekti 
süsteemid peavad kajastama liidu kultuurilist mitmekesisust ja mitmekeelsust; toonitab, 
et tehnoloogiaarendajatele ja tehnoloogiast kasu saajatele, kes kuuluvad ebasoodsas 
olukorras olevatesse rühmadesse, ning puuetega inimestele tuleks anda eritoetust;

8. on seisukohal, et erilist tähelepanu ja kaitset nõuab alaealiste õiguste tagamine, kuna 
haridus avaldab nende tulevikule erilist mõju, ning eelkõige tuleb silmas pidada õigust 
eraelu puutumatusele ja juurdepääsu kvaliteetsele haridusele, tagades igal juhul võrdsed 
võimalused; rõhutab, et haridusasutused peaksid kasutama tehisintellekti süsteeme 
üksnes hariduslikel eesmärkidel, mis on auditeeritud ja mille puhul on tõestatud, et need 
on eetilised, kasulikud ja kooskõlas inimõiguste põhimõtetega; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles edendama koostööd avaliku ja erasektori ning akadeemiliste 
ringkondade vahel, et tugevdada teadmiste jagamist ja avatud allikaid;

9. märgib, et kunsti ning kultuuri- ja loometeoste mõistet ning inimeste rolli loojate ja 
kunstnikena on vaja täpsustada; rõhutab, et digiteerimise ja uute tehnoloogiatega 
pakutavad võimalused ei tohi põhjustada kultuuri- ja loomesektori töökohtade üldist 
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kadumist, originaalide säilitamise hooletusse jätmist ega vähema tähelepanu pööramist 
kultuuripärandi traditsioonilisele kättesaadavusele, mida tuleks samavõrra soosida;

10. tunnistab tehisintellekti kasvavat potentsiaali teabe, meedia ja veebiplatvormide 
valdkonnas, sealhulgas võimsa vahendina desinformatsiooni vastu võitlemisel; tunneb 
siiski muret tehisintellekti võimaliku väärkasutamise pärast, mille eesmärk on internetis 
avaliku arvamusega manipuleerida; rõhutab, et kui tehisintellekti ei reguleerita, siis võib 
sellel olla ka andmete ja algorütmide kallutatuse ärakasutamisest tulenev eetiliselt 
kahjulik mõju, mis väljendub desinformatsiooni levitamises, infomullide loomises ja 
tehisintellekti algoritmides sisalduva kallutatuse ärakasutamises; tuletab meelde, et 
piisav haridus on vajalik tingimus, et kaitsta kodanike õigusi seoses teabe-, arvamus- ja 
väljendusvabadusega, ning nõuab tehisintellekti tehnoloogiate eetilist kasutamist 
meedia valdkonnas; hoiatab tehnoloogiapõhise tsensuuri ohtude eest ja rõhutab vajadust 
eetilise raamistiku järele, et kaitsta sõnavabadust;

11. on seisukohal, et teatavat liiki tehisintellekti, näiteks näo-, emotsioonide ja käitumise 
tuvastussüsteemide kasutamisel võib olla kahjulik mõju, eelkõige meedia ja ajakirjanike 
rollile demokraatia järelevalvajana ning seega ka demokraatlikele protsessidele; rõhutab 
seetõttu, et nende süsteemide kasutamist avalikus ruumis tuleks vajaduse korral piirata 
või keelata; rõhutab vajadust jätkata võitlust valeuudiste, sealhulgas selliste tehnikate 
nagu nn süvavõltsing vastu ning tsensuuri ja automatiseeritud jälgimise vastu;

12. rõhutab vajadust suurendada formaalse ja mitteformaalse hariduse, sealhulgas 
inimkonnauuringute kaudu üldsuse teadlikkust ja arusaamist tehisintellekti rollist ja 
mõjust, eelkõige algoritmide kasutamisest ja nende mõjust muu hulgas töökohtadele ja 
eraelu puutumatusele, ning arusaamist IT-süsteemide toimimisest andmete valimisel, 
tõlgendamisel, salvestamisel ja esitamisel; toetab digikirjaoskuse vahendite loomist 
kõigil haridustasemetel ning kutsub seetõttu liikmesriike ja ELi institutsioone üles 
investeerima info- ja meediapädevusse, haridusse ja koolitusse; on seisukohal, et info- 
ja meediapädevus on ülioluline kõigi kodanike, sealhulgas haavatavate sotsiaalsete 
rühmade jaoks, et nad suudaksid kriitiliselt hinnata ja mõista uusi arengusuundi, 
sealhulgas tehisintellekti toimimist ja selle olemuslikku kallutatust, ning arendada seega 
välja uued kriitilise mõtlemise vormid; soovitab komisjonil edendada tehisintellekti, 
robootika ja tehnoloogiaga seotud hariduse ja täiendusõppe vorme;

13. märgib, kui oluline on eristada algoritmide läbipaistvust algoritmide kasutamise 
läbipaistvusest; rõhutab videojagamis- ja voogedastusplatvormide kasutatavate 
algoritmide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse tähtsust, et tagada juurdepääs kultuuriliselt 
ja keeleliselt mitmekesisele sisule ning vältida privilegeerimist; on arvamusel, et iga 
kasutajat tuleks nõuetekohaselt teavitada, kui sisu soovitamiseks kasutatakse algoritmi, 
ja tal peaks olema võimalik seda vastavalt oma valikutele optimeerida, ning sellised 
algoritmid ei tohiks piirata kasutaja valikut; on seisukohal, et igal kasutajal peaks olema 
võimalik ka tehisintellekti kaudu antavaid sisusoovitusi blokeerida; rõhutab, et sellised 
algoritmid tuleks kavandada nii, et need kajastaksid meie ühiskondade kultuurilist 
mitmekesisust, tagades tõelise kultuurilise avatuse ja loomevabaduse; rõhutab, et 
tehisintellekti kaudu kogutud kasutajaandmeid, nagu kultuurilised eelistused või 
haridustulemused, ei tohi ilma omaniku teadmata edastada ega kasutada;

14. märgib, et sport on uuendusliku tehnoloogia alati omaks võtnud; on siiski seisukohal, et 
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tehisintellekti tehnoloogiate kasutamine, mis on spordivõistlustel kiiresti levimas, 
tõstatab üha enam küsimusi ausa konkurentsi kohta spordis, kuna kõige suuremate 
rahaliste vahenditega võistkonnad saavad hankida parima tehnoloogia, mis võib neile 
seega anda ebaõiglase eelise; toonitab, et neid suundumusi tuleb tähelepanelikult 
jälgida, ja rõhutab, et see valdkond vajab õigusraamistikku, mis kohaldab tehisintellekti 
tehnoloogiate arendamisel ja kasutamisel eetilisi ja inimkeskseid kriteeriume; nõuab 
spordis kasutatavate algoritmide ja tehnoloogiate täielikku läbipaistvust, et tagada 
võrdsed võimalused.
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