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ETTEPANEKUD

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

1. tuletab meelde, et tehisintellekt ja üldisemalt sellega seotud tehnoloogiad peaksid 
teenima inimkonna huve ning et nendest saadavat kasu tuleks kedagi diskrimineerimata 
laialdaselt jagada; rõhutab, et kuna tehisintellekt on suure kiirusega arendatavate 
tehnoloogiate pidevalt muutuv kogum ja selle võime sooritada üha rohkem tavapäraselt 
inimeste täidetavaid ülesandeid järk-järgult suureneb, võib see pikas perspektiivis 
teatavates valdkondades isegi ületada inimeste intellektuaalseid võimeid; rõhutab 
seetõttu vajadust kehtestada piisavad kaitsemeetmed, sealhulgas juhul, kui see on 
mõistlik, projekteerimissüsteemid, mis hõlmavad tehisintellekti otsuste tegemise 
inimosaluse põhimõttel töötavaid kontrolli- ja läbivaatamisprotsesse, läbipaistvust ja 
verifitseerimist; tunnistab, et kultuuri- ja loomesektoris kasutavad juba loovisikud oma 
kunstiteoste loomisel uusi tehisintellekti tehnoloogiaid laialdaselt;

2. rõhutab, et liidul peaks olema oluline roll tehisintellekti arendamise, juurutamise, 
programmeerimise ja kasutamise aluspõhimõtete kehtestamisel, eelkõige liidu 
õigusnormides ja käitumisjuhendites, seejuures tehisintellekti arendamist ja konkurentsi 
takistamata; tuletab meelde, et direktiivis (EL) 2019/790 on sätestatud õigusraamistik 
autoriõigusega kaitstud teoste kasutamiseks teksti- ja andmekaeve protsessides, mis on 
mis tahes tehisintellektiga seotud protsessis keskse tähtsusega; toonitab seetõttu nõuet, 
et iga kasutatava teose puhul peab sellele juurdepääs olema seaduslik ning õiguste 
omajatele tuleb tagada õigus ennetavalt keelduda nende teoste kasutamisest 
tehisintellektiga seotud protsessis, kui nad ei ole selleks luba andnud; rõhutab ühtlasi 
vajadust koostada digitaalandmete eetiline raamistik ja strateegia, millele lisatakse 
vajaduse korral õigusaktid, milles sätestatakse põhiõigused ja liidu väärtused;

3. toonitab, kui tähtis on kasutada tehisintellekti koolides ja ülikoolides ning võimaldada 
neil võtta kasutusele uusi ja tõhusamaid õppemeetodeid, mis suurendavad õpilaste ja 
üliõpilaste edukust; rõhutab, kui tähtis on edendada tehisintellekti õppekavasid, mis on 
kavandatud eesmärgiga aidata õpilastel ja üliõpilastel omandada oskusteavet, mida 
vajatakse tulevastel töökohtadel; rõhutab, et tehisintellekti tehnoloogiad peaksid olema 
hariduslikel ja teadusuuringute eesmärkidel avalikult kättesaadavad;

4. rõhutab, et avatud ja võrdne juurdepääs tehisintellektile kogu liidus ja liikmesriikides on 
äärmiselt oluline; rõhutab, et liidu toetus tehisintellekti innovatsioonile ja 
teadusuuringutele peaks olema kogu liidus laialdaselt kättesaadav; toonitab, et eritoetust 
tuleks anda tehisintellekti arendajatele ja toetusesaajatele, kes kuuluvad ebasoodsas 
olukorras olevatesse rühmadesse või kellel on puue;

5. on seisukohal, et tehisintellekti arendajatele ja kasutajatele suunatud 
intellektuaalomandi õiguste kaitse alane juhendamine ja nõustamine peaks olema 
laialdaselt kättesaadav;

6. tuletab meelde, et tehisintellekt võib täita nii ülesandeid, mida varem täitsid üksnes 
inimesed, kuid see võib lisaks omandada ja arendada ka autonoomseid ja kognitiivseid 
võimeid kogemustest õppimise ja stiimulõppe kaudu; rõhutab vastutuse mõiste tähtsust 
seoses tehisintellekti süsteemidega, mis on võimelised stiimulõppeks; rõhutab, et 
treenitud tehisintellekti süsteemid suudavad üksnes minimaalse inimosalusega peaaegu 
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iseseisvalt luua ja tekitada kultuuri- ja loometeoseid; märgib lisaks, et tehisintellekti 
süsteemid võivad areneda ettearvamatult ning luua seejuures originaalteoseid, millest ei 
ole teadlikud isegi nende algsed programmeerijad, ning et seda asjaolu tuleks arvesse 
võtta ka selliste teostega seotud kasutusõiguste kaitse raamistiku loomisel; kordab siiski, 
et tehisintellekt peaks abistama loovat inimmõistust, mitte seda asendama;

7. võtab teadmiseks, et tehisintellekti süsteemid on tarkvarapõhised ja neile on omane 
intelligentne käitumine, mis põhineb nende keskkonna analüüsil; rõhutab, et see analüüs 
põhineb statistilistel mudelitel, mille lahutamatu osa moodustavad vead, vahel koos 
tagasiside silmustega, mis kordavad, tugevdavad ja pikendavad varasemaid hälbeid, 
vigu ja eeldusi; märgib vajadust tagada selliste süsteemide ja meetodite olemasolu, mis 
võimaldavad algoritmide kontrollimist ja selgitamist ning mis tahes probleemide 
lahendamist;

8. on seisukohal, et tehisintellekti tehnoloogiate arendamiseks kasutatavaid 
intellektuaalomandi õigusi tuleks eristada tehisintellekti loodud sisu intellektuaalomandi 
õigustest; rõhutab vajadust kõrvaldada tehisintellekti arengut takistavad tarbetud 
õiguslikud tõkked, et kasutada selliste tehnoloogiate potentsiaali kultuuris ja hariduses;

9. rõhutab vajadust tegeleda tehisintellekti loodud kultuuri- ja loometeoste autoriõiguse 
küsimustega; toonitab, et intellektuaalomandi õiguste süsteem peab põhinema 
kontseptsioonil, mille kohaselt loovad autorite ja tootjatena teoseid inimesed; märgib 
lisaks, et väga oluline on küsimus, mil määral saab tehisintellekti loodud teost seostada 
inimloojaga; juhib tähelepanu vajadusele hinnata, kas on olemas selline asi nagu 
originaallooming, mis ei eelda mingisugustki inimsekkumist; on seisukohal, et vaja on 
põhjalikku uurimistööd, et mõista, kas tehisintellekti loodud teoste autoriõiguse 
automaatne määramine tehisintellekti tarkvara, algoritmi või programmi autoriõiguse 
omajale on parim edasiliikumise viis, arvestades, et uue loometeose autoriks tuleb 
pidada inimest; tunneb heameelt komisjoni nõudmise üle korraldada autoriõigust ja uusi 
tehnoloogiaid käsitlev uuring;

10. väljendab muret intellektuaalomandi õiguste ja tehisintellekti arendamise vahel tekkida 
võiva lõhe pärast, mis võib kultuuri- ja loomesektori ning hariduse muuta tehisintellekti 
loodud ja autoriõigusega kaitstud teoste suhtes haavatavaks; tunneb muret 
intellektuaalomandi võimalike rikkumiste pärast ja rõhutab vajadust jälgida mis tahes 
tekkivaid turutõrkeid või kahjusid; kutsub komisjoni üles toetama tehisintellekti loodud 
teoste suhtes liidus kohaldatavate ühiste ja ühtsete autoriõigust käsitlevate sätete puhul 
horisontaalset, tõenduspõhist ja tehnoloogianeutraalset lähenemisviisi, mis suurendaks 
nende kasvu ja ergutaks ka erasektorit investeerima tehisintellekti- ja robootikasektori 
tehnoloogia ja majanduse arengusse;

11. märgib, et tehisintellekti suutlikkus levitada väärinfot ja luua desinformatsiooni areneb; 
on mures asjaolu pärast, et see võib tuua kaasa intellektuaalomandit käsitlevate 
õigusaktide arvukad rikkumised, ning on ühtlasi äärmiselt mures võimaliku kodanikega 
massilise manipuleerimise pärast, mida kasutatakse demokraatia destabiliseerimiseks; 
nõuab sellega seoses meetmeid, mille eesmärk on suurendada info- ja meediapädevust, 
võttes arvesse asjaolu, et digiüleminek on selle asendamatu aspekt; nõuab, et faktide ja 
teabe kontrollimiseks kasutatava tarkvara arendus seataks prioriteediks;

12. tuletab meelde, et andmed moodustavad mis tahes tehisintellekti süsteemi arendamise ja 
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treenimise keskse tähtsusega elemendi; rõhutab, et see hõlmab struktureeritud andmeid, 
näiteks andmebaase, autoriõigusega kaitstud teoseid ja muud intellektuaalomandi kaitset 
omavat loomingut, mida tavaliselt ei pruugita käsitleda andmetena; rõhutab seetõttu, et 
oluline on käsitleda ka tehisintellekti tehnoloogiate toimimisega seotud 
intellektuaalomandi seisukohast oluliste kasutusviiside mõistet;

13. juhib tähelepanu asjaolule, et kõige tõhusam tehisintellekti süsteemide kallutatuse 
vähendamise viis on tagada, et nende treenimiseks on olemas võimalikult palju 
andmeid, ning et selleks tuleb piirata teksti- ja andmekaevet tarbetult takistavaid tõkkeid 
ning hõlbustada piiriüleseid kasutusviise;

14. rõhutab, et kui tehisintellekti kasutatakse ainult autori abistamise vahendina 
loomeprotsessis, kohaldatakse loodud teose suhtes jätkuvalt kehtivat autoriõiguse 
raamistikku ning tehisintellekti sekkumist ei võeta arvesse;

15. soovitab võtta kasutusele spetsiaalsed turvaelemendid ja -reeglid, et kaitsta 
tehisintellekti tehnoloogiatega seotud privaatsusõigusi; rõhutab, et tehisintellekti 
tehnoloogiate puhul peaks privaatsuse kontrollimine olema kohustuslik;

16. tuletab lisaks meelde, et liidu autoriõiguse reformiga kehtestati teksti- ja andmekaeve 
erand, mis võimaldab andmeid teaduslike uuringute raames vabalt kasutada, ning et ka 
muudel eesmärkidel toimuv teksti- ja andmekaeve on lisanõuete täitmise korral uue 
erandi alusel lubatud;

17. toonitab, et tehisintellekt võib olla ka tõhus vahend autoriõigusega kaitstud veebisisu 
tuvastamiseks ja sellest teatamiseks; toonitab ka vajadust tegeleda vastutuse küsimusega 
tehisintellekti süsteemide toime pandud autoriõiguste ja muude intellektuaalomandi 
õiguste rikkumiste puhul ning andmeomandi küsimusega; rõhutab aga, et selget vahet 
tuleb teha autonoomsete rikkumiste ja kolmandate isikute teoste kopeerimise vahel, 
mida hõlbustas või ei hoidnud ära tehisintellekti tarkvara operaator; märgib, et 
jälgitavus peaks olema vastutuse määramise asendamatu tingimus, kuna selle alusel 
saab algatada kohtumenetluse ning see võimaldab ka talitlushäireid diagnoosida ja 
parandada;

18. rõhutab, kui oluline on see, et voogedastusteenuste puhul kasutataks algoritme 
läbipaistvalt ja vastutustundlikult, et juurdepääs eri vormides ja keeltes kultuuri- ja 
loomesisule ning erapooletu juurdepääs Euroopa päritolu teostele oleks paremini 
tagatud;

19. tuletab meelde liidu eetilist kohustust toetada kogu maailmas arengut, hõlbustades 
piiriülest koostööd tehisintellekti valdkonnas, sealhulgas piiriüleste teadusuuringute 
ning teksti- ja andmekaevega seotud erandite ja piirangute kaudu, ning nõuab seetõttu 
tungivalt, et selle saavutamiseks kiirendataks rahvusvaheliste meetmete võtmist 
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioonis;

20. tunnistab, et teatavate riikide tehnoloogilise arengu tõttu on liidul põhjapaneva 
tähtsusega kohustus edendada tehisintellektist saadava kasu jagamist, kasutades selleks 
mitmesuguseid vahendeid, sealhulgas kõikides liikmesriikides teadusuuringutesse 
investeerimist.
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