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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. muistuttaa, että tekoälyn ja siihen liittyvien teknologioiden laajemminkin olisi 
palveltava ihmiskuntaa ja että niiden hyödyt olisi jaettava laajasti ilman syrjintää; 
korostaa, että koska tekoäly on alati muuttuva kokoelma nopeasti kehitettäviä 
teknologioita ja koska se on vähitellen saavuttamassa kyvyn suorittaa enemmän 
ihmisten yleensä hoitamia tehtäviä, se voi pitkällä aikavälillä jopa ylittää inhimilliset 
älylliset valmiudet joillakin aloilla; korostaa siksi, että on tarpeen ottaa käyttöön riittävät 
suojatoimet, mukaan lukien, kun se on kohtuullista, suunnittelujärjestelmät, joissa 
noudatetaan ihmisen osallistumista edellyttävää periaatetta sekä valvonta- ja 
tarkistusprosesseja, avoimuutta ja tekoälyä koskevan päätöksenteon todentamista; 
toteaa, että kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla luovan työn tekijät hyödyntävät jo nyt 
laajasti uutta tekoälyteknologiaa taiteellisten teostensa tuottamisessa;

2. korostaa, että unionilla olisi oltava keskeinen rooli tekoälyn kehittämistä, käyttöönottoa, 
ohjelmointia ja käyttöä koskevien perusperiaatteiden vahvistamisessa, haittaamatta sen 
edistymistä ja estämättä kilpailua, erityisesti unionin asetuksissa ja käytännesäännöissä; 
muistuttaa, että direktiivissä (EU) 2019/790 tarjotaan oikeudellinen kehys 
tekijänoikeudella suojattujen teosten käytölle tekstin- ja tiedonlouhintaprosesseissa, 
jotka ovat keskeisessä asemassa kaikissa tekoälyyn liittyvissä prosesseissa; korostaa 
siksi vaatimusta, jonka mukaan kaikkia käytettyjä teoksia on oltava käytetty laillisesti, 
sekä oikeudenhaltijoiden taattua oikeutta kieltää ennalta teostensa käyttö tekoälyyn 
liittyvässä prosessissa ilman heidän lupaansa; korostaa myös, että digitaalista dataa 
varten tarvitaan eettinen kehys ja strategia sekä tarvittaessa lainsäädäntöä, jossa 
vahvistetaan perusoikeudet ja unionin arvot;

3. korostaa, että on tärkeää käyttää tekoälyä kouluissa ja yliopistoissa, jotta ne voivat ottaa 
käyttöön uusia ja tehokkaampia oppimismenetelmiä, jotka lisäävät oppilaiden ja 
opiskelijoiden onnistumisastetta; korostaa, että on tärkeää edistää tekoälyalan 
opetussuunnitelmia, joiden tarkoituksena on auttaa oppilaita ja opiskelijoita hankkimaan 
tulevaisuuden työpaikkojen edellyttämää taitotietoa; korostaa, että 
tekoälyteknologioiden olisi oltava avoimesti saatavilla opetus- ja tutkimustarkoituksiin;

4. korostaa, että tekoälyn avoin ja yhtäläinen saatavuus kaikkialla unionissa ja 
jäsenvaltioissa on erittäin tärkeää; korostaa, että tekoälyyn liittyvälle innovoinnille ja 
tutkimukselle annettavan unionin tuen olisi oltava laajalti saatavilla kaikkialla 
unionissa; korostaa, että olisi tuettava erityisesti tekoälyn kehittäjiä ja muita 
heikommassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvia ja vammaisia edunsaajia;

5. katsoo, että tekoälyn kehittäjille ja käyttäjille olisi tarjottava laajasti teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaa koskevaa ohjausta ja neuvontaa;

6. muistuttaa, että tekoäly ei voi ainoastaan suorittaa toimintoja, jotka olivat aiemmin 
yksinomaan ihmisille ominaisia, vaan se voi myös hankkia ja kehittää itsenäisiä 
kognitiivisia ominaisuuksia kokemusoppimisen tai vahvistusoppimisen kautta; korostaa 
vastuuta tekoälyjärjestelmistä, jotka pystyvät oppimaan vahvistuksen avulla; korostaa, 
että opetetut tekoälyjärjestelmät voivat luoda ja synnyttää lähes itsenäisesti 
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kulttuuriteoksia ja luovia teoksia vain vähäisellä inhimillisellä panoksella; toteaa lisäksi, 
että tekoälyjärjestelmät voivat kehittyä ennalta arvaamattomalla tavalla luomalla 
alkuperäisiä teoksia, jotka ovat tuntemattomia jopa niiden alkuperäisille ohjelmoijille, ja 
että tämä seikka olisi myös otettava huomioon luotaessa puitteita tällaisten teosten 
hyödyntämisoikeuksien suojalle; toistaa kuitenkin, että tekoälyn olisi autettava luovaa 
inhimillistä ajattelua eikä korvattava sitä;

7. panee merkille, että tekoälyjärjestelmät ovat ohjelmistopohjaisia ja osoittavat älykästä 
käyttäytymistä niiden ympäristöanalyysin perusteella; korostaa, että tämä analyysi 
perustuu tilastollisiin malleihin, joihin sisältyy väistämättä virheitä, ja toisinaan niihin 
liittyy takaisinkytkentöjä, jotka toistavat, vahvistavat ja pitkittävät jo olemassa olevia 
vinoutumia, virheitä ja oletuksia; toteaa, että on varmistettava, että käytössä on 
järjestelmiä ja menetelmiä, joiden avulla algoritmit voidaan todentaa ja selittää ja 
mahdolliset ongelmat ratkaista;

8. katsoo, että tekoälyteknologioiden kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet olisi 
erotettava tekoälyn tuottaman sisällön teollis- ja tekijänoikeuksista; korostaa, että 
tekoälyteknologioiden potentiaalin hyödyntämiseksi kulttuuri- ja opetusalalla on 
poistettava tekoälyn kehittämisen tarpeettomat oikeudelliset esteet;

9. korostaa tarvetta käsitellä tekoälyn tuottamiin kulttuuriteoksiin ja luoviin teoksiin 
liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä; korostaa, että teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmän on 
perustuttava siihen, että ihmiset luovat teoksia tekijöinä ja tuottajina; toteaa lisäksi, että 
on erittäin tärkeää selvittää, missä määrin tekoälyn luoma teos voidaan jäljittää 
inhimilliseen tekijään; kehottaa kiinnittämään huomiota tarpeeseen pohtia, onko 
olemassa sellaisia alkuperäisiä luomuksia, jotka eivät edellytä lainkaan ihmisen 
osallistumista; katsoo, että tarvitaan perusteellista tutkimusta sen ymmärtämiseksi, onko 
tekoälyn tuottamien teosten tekijänoikeuksien automaattinen luovuttaminen 
tekoälyohjelmiston, algoritmin tai ohjelman tekijänoikeuksien haltijalle paras tapa edetä 
asiassa, koska on tarpeen tunnustaa ihmisen olevan uuden luovan teoksen tekijä; 
suhtautuu myönteisesti komission kehotukseen tehdä tutkimus tekijänoikeuksista ja 
uusista teknologioista;

10. pitää huolestuttavana teollis- ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn kehityksen välistä 
mahdollista tyhjiötä, joka saattaa tehdä kulttuurialasta ja luovista toimialoista sekä 
koulutuksesta haavoittuvia tekoälyn tuottamien, tekijänoikeudella suojattujen teosten 
edessä; pitää huolestuttavina mahdollisia teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia ja 
korostaa tarvetta seurata mahdollisia markkinoiden toimintapuutteita tai vahinkoja; 
kehottaa komissiota tukemaan horisontaalista, näyttöön perustuvaa ja 
teknologianeutraalia lähestymistapaa tekoälyn tuottamiin teoksiin unionissa 
sovellettaviin yhteisiin ja yhdenmukaisiin tekijänoikeussäännöksiin, mikä auttaisi 
tuottamaan niitä lisää ja toimisi myös kannustimena yksityisen sektorin investoinneille 
tekoälyn ja robotiikan teknologiseen ja taloudelliseen kehittämiseen;

11. panee merkille tekoälyvalmiuksien kehittämisen väärän tiedon levittämisessä ja 
disinformaation luomisessa; pitää huolestuttavana sitä, että tämä voi johtaa moniin 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön rikkomisiin, ja pitää lisäksi erittäin 
huolestuttavana sitä mahdollisuutta, että kansalaisten laajamittaista manipulointia 
käytetään demokratian horjuttamiseen; kehottaa tässä yhteydessä toteuttamaan toimia 
informaatio- ja medialukutaidon lisäämiseksi ottaen huomioon, että digitalisaatio on sen 
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välttämätön osatekijä; kehottaa asettamaan etusijalle ohjelmistojen kehittämisen 
tosiasioiden ja tietojen todentamiseksi;

12. muistuttaa, että data on kaikkien tekoälyjärjestelmien kehittämisen ja kouluttamisen 
keskiössä; korostaa, että tähän sisältyvät jäsennellyt tiedot, kuten tietokannat, 
tekijänoikeudella suojatut teokset ja muut teollis- ja tekijänoikeuksilla suojatut teokset, 
joita ei yleensä voida pitää datana; korostaa siksi, että on tärkeää myös käsitellä käsitettä 
teollis- ja tekijänoikeuksien kannalta relevanteista käyttötarkoituksista, jotka liittyvät 
tekoälyteknologioiden toimintaan;

13. huomauttaa, että tehokkain tapa vähentää tekoälyjärjestelmien vinoumia on varmistaa, 
että niiden kouluttamiseen on käytettävissä mahdollisimman paljon dataa, mitä varten 
on tarpeen rajoittaa tarpeettomia esteitä tekstien ja tietojen louhinnalle ja helpottaa 
rajatylittävää käyttöä;

14. korostaa, että jos tekoälyä käytetään vain välineenä, jolla tekijää autetaan 
luomisprosessissa, nykyistä tekijänoikeuskehystä sovelletaan edelleen luotuun teokseen 
eikä tekoälyn panosta oteta huomioon;

15. suosittaa, että otetaan käyttöön erityiset turvaominaisuudet ja -säännöt 
tekoälyteknologiaan liittyvien yksityisyydensuojaa koskevien oikeuksien 
suojelemiseksi; korostaa, että tekoälyteknologioiden yksityisyyden suojaa koskevien 
tarkastusten olisi oltava pakollisia;

16. muistuttaa lisäksi, että unionin tekijänoikeusuudistuksessa otettiin käyttöön tekstin- ja 
tiedonlouhintaa koskeva poikkeus, jonka mukaisesti tieteellinen tutkimus voi hyötyä 
datan vapaasta käytöstä, ja että myös muihin tarkoituksiin suoritettava tekstin- ja 
tiedonlouhinta sallitaan uuden poikkeuksen nojalla, jos lisävaatimukset täyttyvät;

17. korostaa, että tekoäly voi myös olla tehokas väline tekijänoikeussuojatun verkkosisällön 
havaitsemiseksi ja siitä raportoimiseksi; korostaa myös tarvetta käsitellä kysymyksiä 
tekoälyjärjestelmien aiheuttamista teollis- ja tekijänoikeusloukkauksista johtuvasta 
vastuusta sekä datan omistajuudesta; korostaa kuitenkin, että on tehtävä selvä ero 
itsenäisten rikkomusten ja sellaisen kolmannen osapuolen teosten kopioinnin välillä, 
jota tekoälyohjelmiston ylläpitäjä on helpottanut tai jota se ei ole estänyt; toteaa, että 
jäljitettävyyden olisi oltava välttämätön edellytys vastuun jakamiselle, koska se toimii 
sekä oikeustoimien perustana että mahdollistaa toimintahäiriöiden diagnosoinnin ja 
korjaamisen;

18. korostaa olevan tärkeää, että suoratoistopalvelut ovat avoimia ja vastuullisia algoritmien 
käytössä, jotta voidaan paremmin taata kulttuurisisällön ja luovan sisällön saatavuus eri 
muodoissa ja eri kielillä sekä eurooppalaisten teosten puolueeton saatavuus;

19. muistuttaa unionin eettisestä velvollisuudesta tukea kehitystä kaikkialla maailmassa 
helpottamalla tekoälyä koskevaa rajat ylittävää yhteistyötä, myös rajat ylittävää 
tutkimusta ja tekstien ja tietojen louhintaa koskevilla rajoituksilla ja poikkeuksilla, ja 
kehottaa siksi nopeuttamaan kansainvälisiä toimia Maailman henkisen omaisuuden 
järjestössä tämän päämäärän saavuttamiseksi;
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20. toteaa, että tiettyjen valtioiden teknologisen edistyksen vuoksi unionilla on 
perustavanlaatuinen velvollisuus edistää tekoälyn hyötyjen jakamista käyttämällä 
erilaisia välineitä, mukaan lukien investoinnit tutkimukseen kaikissa jäsenvaltioissa.



AD\1211697FI.docx 7/8 PE648.351v02-00

FI

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä) 1.9.2020

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

28
1
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, 
Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo 
Franz, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi 
Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Peter 
Pollák, Marcos Ros Sempere, Andrey Slabakov, Massimiliano 
Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Milan 
Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler, Ibán García Del Blanco, 
Bernard Guetta, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Martina Michels



PE648.351v02-00 8/8 AD\1211697FI.docx

FI

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

28 +
PPE Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, 

Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

S&D Ibán García del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor 
Negrescu, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Smeriglio

RENEW Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva

ID Gilbert Collard

VERTS/ALE Romeo Franz, Marcel Kolaja, Salima Yenbou

ECR Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

NI Isabella Adinolfi

1 -
ID Christine Anderson

1 0
ID Gianantonio Da Re

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää


