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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa, että tekoälyä olisi kehitettävä, otettava käyttöön ja käytettävä 
oikeudenmukaisella ja eettisellä tavalla ja ihmiskeskeisesti kunnioittaen täysimääräisesti 
unionin arvoja ja periaatteita, ihmisoikeuksia, sanan- ja ilmaisunvapautta, oikeutta 
yksityisyyteen, tietosuojaa, syrjimättömyyttä, tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja 
kulttuurista monimuotoisuutta; korostaa, että tekoälyä koskeva oikeudellinen kehys 
edellyttää perusoikeuksien, eettisten näkökohtien ja oikeudellisten takeiden tarkkaa 
huomioon ottamista, jotta voidaan suojella demokraattisia yhteiskuntiamme ja 
kansalaisia tekoälyjärjestelmien käyttäjinä ja kuluttajina; korostaa, että avoimuus ja 
riippumaton valvonta ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voidaan vähentää vinoutumia ja 
välttää kaikenlainen syrjintä tai hyväksikäyttö sekä varmistaa oikeusvaltion 
toteutuminen;

2. muistuttaa, että jotta tekoäly olisi eettistä, sitä on kehitettävä, otettava käyttöön ja 
käytettävä kestävällä ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla noudattamalla sukupuolten 
tasa-arvostrategiaa, kunnioittamalla kulttuurista monimuotoisuutta, edistämällä 
digitaalista lukutaitoa, kuromalla umpeen digitaalista kuilua ja turvaamalla teollis- ja 
tekijänoikeudet;

3. korostaa, että unionin tason johdonmukainen visio on ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan 
saavuttaa aidot digitaaliset sisämarkkinat tekoälyä käyttävässä yhteiskunnassa, mistä 
olisi täysimääräisesti hyötyä käyttäjille; muistuttaa, että on tärkeää lisätä tietoisuutta 
tekoälystä ja parantaa tekoälylukutaitoa; korostaa, että on tarjottava oppimis- ja 
koulutusmahdollisuuksia, jotta eurooppalainen yhteiskunta voi hankkia digitaalisia 
perustaitoja sekä ymmärrystä tekoälyn käytöstä ja mahdollisista riskeistä, jotta näitä 
teknologioita voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja jotta kansalaiset voivat osallistua 
täysimääräisesti digitaalisiin sisämarkkinoihin ja yhteiskuntaan; toistaa tässä yhteydessä 
näkemyksensä, jonka mukaan tekoälyyn ja robotiikkaan liittyvä innovointi on 
sisällytettävä koulutussuunnitelmiin, kuten äskettäin hyväksytyssä digitaalisen 
koulutuksen toimintasuunnitelmassa korostetaan; kehottaa jälleen komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan tämän suunnitelman sujuvan täytäntöönpanon ja arvioinnin;

4. tähdentää, että digitaalinen siirtymä vaikuttaa koulutusalaan, joka käy pian läpi 
merkittävimmän muutoksensa sitten oppivelvollisuuden käyttöönoton; korostaa, että 
eräiden arvioiden mukaan 65 prosenttia peruskoulun nyt aloittavista lapsista päätyy 
lopulta tekemään täysin uudenlaisia töitä, joita ei vielä ole olemassa; painottaa, että 
digitaalinen lukutaito on olennainen taito ja että on varmistettava näiden taitojen ja 
digitaalisten laitteiden yhtäläinen saatavuus, kuten etäopetukseen ja -oppimiseen covid-
19-pandemian yhteydessä liittyvät haasteet ovat korostaneet; kehottaa jälleen 
komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan huolellisesti digitaalisen kuilun aiheuttamiin 
eroihin tiedon, koulutuksen ja työpaikkojen saatavuudessa, myös tekemällä 
asianmukaisia investointeja infrastruktuuriin, laitteisiin ja resursseihin;
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5. korostaa, että tekoäly on asetettava laajalti kulttuurialan ja luovien toimialojen saataville 
kaikkialla Euroopassa, jotta voidaan säilyttää tasapuoliset toimintaedellytykset ja 
oikeudenmukainen kilpailu kaikkien sidosryhmien ja toimijoiden kannalta Euroopassa;

6. painottaa tekoälyteknologian tarjoamia mahdollisuuksia kulttuurialalle ja luoville 
toimialoille yleisöhallinnon, saavutettavuuden ja osallistumisen parantamisesta tuettuun 
sisällön kuratointiin, kulttuuriarkistojen uudelleenarvostukseen sekä avustettuun 
faktantarkistukseen ja datajournalismiin; korostaa lisäksi tekoälypohjaisten ratkaisujen, 
kuten tekstistä puheeksi -järjestelmän sekä automaattisen tekstityksen ja kääntämisen, 
potentiaalia parantaa vammaisten, myös näkö- ja kuulovammaisten ja muiden 
haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, mahdollisuuksia päästä osalliseksi 
kulttuurista, tiedosta ja koulutuksesta; kehottaa sisällyttämään kulttuurialan ja luovat 
toimialat yhdeksi unionin tason poliittisista painopisteistä tekoälyn alalla ja korostaa, 
että kyseisten alojen kanssa tehtävä yhteistyö voisi olla korvaamatonta tuotaessa 
tekoälyyn liittyvää innovointia lähemmäksi kansalaisia sekä tekoälyn käyttöä koskevien 
luovien ratkaisujen ja mahdollisuuksien löytämisessä;

7. korostaa, että unioni ei saisi jäädä enempää jälkeen maailmanlaajuisessa 
tekoälykilpailussa eikä varsinkaan tekoälyn kaupallisessa käyttöönotossa ja 
rahoituksessa; pitää valitettavana kulttuurin jättämistä tekoälyä koskevien strategioiden 
ja toimintapoliittisten suositusten ulkopuolelle sekä kansallisella että unionin tasolla; 
korostaa, että tekoälyteknologian riskien ja hyötyjen parempi ymmärtäminen lisää 
näiden teknologioiden yhteiskunnallista kysyntää ja siten myös niiden kehittämistä; 
kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita investoimaan tekoälyteknologiaan liittyviin 
tiedotustoimiin; korostaa tarvetta luoda yhdessä asiaankuuluvien sidosryhmien, kuten 
pk-yritysten. kanssa luovuuteen ja kulttuurin saatavuuteen keskittyvä selkeä 
oikeudellinen kehys eettiselle, kestävälle ja sosiaalisesti vastuulliselle tekoälylle, jotta 
unioni voi nousta maailman kärkeen tekniikan kehityksessä, tekoälyyn perustuvassa 
innovoinnissa ja arvonmuodostuksessa sekä maksimoida tekoälyn hyödyt ja myös 
arvioida sen mahdollisia riskejä yhteiskunnalle;

8. kehottaa kehittämään unionin ja kansallisen rahoituksen avulla tekoälyä koskevia 
koulutusohjelmia opettajille kaikilla aloilla kaikkialla Euroopassa; muistuttaa 
ammatillisen koulutuksen erityisvaatimuksista tekoälyn osalta ja kehottaa soveltamaan 
Euroopan tasolla yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa, jolla pyritään lisäämään 
tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa kaikkialla 
Euroopassa;

9. korostaa, että audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin1 ja 
tekijänoikeusdirektiivin2 saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on ratkaisevan 
tärkeää todellisten kulttuurista monimuotoisuutta edistävien digitaalisten 
sisämarkkinoiden saavuttamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1808, annettu 14. marraskuuta 2018, audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) 
muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi (EUVL L 303, 28.11.2018, s. 69).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/790, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, 
tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY ja 2001/29/EY 
muuttamisesta (EUVL L 130, 17.5.2019, s. 92).
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saattaneet näitä direktiivejä osaksi kansallista lainsäädäntöään, tekemään sen 
mahdollisimman nopeasti; korostaa, että tulevan digitaalisia palveluja koskevan 
säädöksen ja digitaalisia markkinoita koskevan säädöksen sekä unionin datapolitiikan ja 
mahdollisen tekoälyä koskevan tulevan sääntelyn, erityisesti kulttuurialan ja luovien 
toimialojen osalta, olisi oltava kyseisissä direktiiveissä vahvistettujen periaatteiden ja 
velvoitteiden mukaisia;

10. kehottaa unionia toteuttamaan toimia tekoälyn kielteisiin vaikutuksiin liittyvien riskien 
ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi ja asettamaan konkreettisia ja sovellettavia 
perusnormeja ja sääntöjä erityisesti lainvalvonnassa käytettävien tekoälyjärjestelmien, 
kuten kasvojentunnistusohjelmistojen, arkaluonteisella alalla;

11. korostaa, että digitaalisten palvelujen ala kehittyy nopeasti, ja korostaa siksi tarvetta 
varmistaa, että uudet säännökset eivät estä sen markkinoiden avoimuutta; korostaa, että 
verkon neutraaliuden periaatteen on säilyttävä verkkoympäristön kulmakivenä;

12. hyväksyy, että tekoälykehyksen olisi perustuttava avoimuuteen, tarvittaessa 
selitettävyyteen ja vastuuvelvollisuuteen ja että siinä olisi noudatettava yleisessä 
tietosuoja-asetuksessa säädettyjä oikeuksia ja velvoitteita, mukaan lukien tietojen 
minimointi, käyttötarkoituksen rajoittaminen sekä sisäänrakennettu ja oletusarvoinen 
tietosuoja;

13. huomauttaa, että tekoäly voi olla tehokas väline, jolla voidaan edistää verkkosisällön 
sääntöjen valvontaa, esimerkiksi etsittäessä laitonta sisältöä tai haitallista sisältöä, 
disinformaatiota tai valeuutisia, ja sitä voidaan käyttää myös ilmoittamista ja pysyvää 
poistamista koskevan mekanismin täytäntöönpanoon; korostaa kuitenkin, että tekoälyn 
käyttö voi ilman asianmukaista sääntelyä aiheuttaa haasteita perusoikeuksille, erityisesti 
sananvapaudelle, tiedonsaannille, kulttuuriselle monimuotoisuudelle ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuudelle; muistuttaa tässä yhteydessä, että tekoälyn on 
kunnioitettava perusoikeuksia ja unionin lainsäädäntöä, kun sitä kehitetään, otetaan 
käyttöön ja käytetään unionissa; korostaa, että ihmisen toimet ovat välttämättömiä, 
koska sääntöjen täytäntöönpanoon verkossa käytettävät automatisoidut mekanismit 
eivät pysty täysin arvioimaan kontekstia, ne voivat johtaa vääriin myönteisiin tuloksiin 
ja ne voivat estää laillisen ja oikeudenmukaisen toiminnan; korostaa, että tekoälyn 
kaikessa käytössä on noudatettava tiukasti avoimuuden periaatetta ja sen yhteydessä on 
oltava käytössä selkeät vastuuvelvollisuutta koskevat säännöt ja taattava tehokas 
muutoksenhakumekanismi; huomauttaa, että digitaalisten sisämarkkinoiden olisi 
perustuttava periaatteeseen, jonka mukaan ”laiton verkon ulkopuolella on laitonta myös 
verkossa”; korostaa myös, että laillisen verkon ulkopuolisen toiminnan olisi pysyttävä 
laillisena verkossa, erityisesti kun otetaan huomioon perusvapaudet, kuten sananvapaus;

14. palauttaa mieliin, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä 
"perusoikeuskirja", 13 artiklassa, joka koskee taiteen ja tieteen vapautta, todetaan, että 
taiteen ja tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan ja että akateemista vapautta 
kunnioitetaan; kiinnittää huomiota taiteellisten vapauksien loukkauksiin Euroopassa, 
joista esitetään yhteenveto Freemusen raportissa ”The State of Artistic Freedom 2020”;

15. vaatii, että käyttäjälle on annettava kattavat ja ymmärrettävät tiedot siitä, milloin 
tekoälyä käytetään, miten se toimii ja miten sen käyttöön perustuvat päätökset voidaan 
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riitauttaa; huomauttaa lisäksi, että tekoälyn tuottamien tulosten olisi itsessään toimittava 
vain viitteenä, mutta ei koskaan kiinteinä todisteina;

16. toteaa, että suuret alustat ovat hankkineet valtavan määrän dataa ja korvanneet palveluja 
monimuotoisella ja hajautetulla avointen standardien järjestelmällä, johon käyttäjät 
lukitaan suljetun ekosysteemin periaatteella; korostaa, että joillakin markkinoilla on 
tämän seurauksena suuria alustoja, joilla on merkittäviä verkostovaikutuksia ja jotka 
voivat käytännössä toimia digitaalitalouden ”verkkoportinvartijoina”; katsoo siksi, että 
on tarpeen ottaa käyttöön tietosuojaa, avoimuutta, käyttäjien valinnanvaraa ja 
yhteentoimivuutta koskevia lisävelvoitteita, jotta voidaan taata tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja kuluttajien hyvinvointi;

17. korostaa, että unionin on pyrittävä yhtenäisiin, yksiselitteisiin ja ajantasaisiin sääntöihin, 
jotka eivät haittaa innovointia sisämarkkinoilla; kehottaa siksi soveltamaan 
automatisoituun päätöksentekoon ihmiskeskeistä, tasapainoista ja varovaista 
lähestymistapaa, jossa kunnioitetaan ja suojellaan perusoikeuksia ja eettisiä näkökohtia 
ja noudatetaan sovellettavia sääntelykehyksiä, kuten audiovisuaalisia mediapalveluja 
koskevaa direktiiviä, tekijänoikeusdirektiiviä ja yleistä tietosuoja-asetusta sekä tulevaa 
digipalveluasetusta;

18. muistuttaa, että kulttuurialan ja luovien toimialojen verkkopalveluissa Euroopassa 
tarvitaan kiireellisesti oikeudenmukaisempaa kilpailua, jotta voidaan torjua 
datamarkkinoiden verkottumis- ja keskittymisvaikutuksia, jotka yleensä hyödyttävät 
epäoikeudenmukaisesti suuria digitaalialan yrityksiä; pitää tässä yhteydessä myönteisinä 
digipalvelusopimusta ja digimarkkinasäädöstä koskevia lainsäädäntöehdotuksia, joiden 
pitäisi auttaa muokkaamaan edelleen Euroopan digitaalista tulevaisuutta;

19. muistuttaa, että jäsenvaltioilla ja EU:n toimielimillä on perusoikeuskirjan ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen nojalla velvollisuus varmistaa, että uusien ja kehittymässä 
olevien teknologioiden käyttö ei tarpeettomasti rajoita jokaisen henkilön oikeutta 
yksityisyyteen, tietosuojaan, sananvapauteen ja kokoontumisvapauteen, 
syrjimättömyyteen, ihmisarvoon ja muihin perusoikeuksiin;

20. toteaa, että unionin on kiinnitettävä huomiota tapaan, jolla dataa säilytetään ja 
käsitellään; korostaa, että myös datan eheyttä on suojeltava ja että tapa, jolla tekoäly 
tulkitsee dataa, ei saa johtaa sortoon tai syrjintään;

21. korostaa, että Euroopan digitaalimarkkinoiden kukoistaminen ja tehokkaan ja eettisen 
tekoälyn mahdollistaminen edellyttävät suuria määriä laadukasta ja yhteensopivaa 
dataa; korostaa, että on tärkeää suunnitella kaikki tulevat tekoälyä koskevat poliittiset 
puitteet siten, että varmistetaan korkeatasoinen suoja ja valvonta henkilötiedoille, joita 
on käsiteltävä oikeudenmukaisesti, syrjimättömästi ja asianomaisen henkilön 
suostumuksen perusteella noudattaen samalla kaikkia tietosuojaa ja yksityisyyttä 
koskevia sääntöjä; muistuttaa, että automaattisen algoritmisen päätöksenteon on oltava 
avointa ja vastuullista ja että siinä on otettava asianmukaisesti huomioon kaikkien 
asiaankuuluvien toimijoiden oikeudet ja velvollisuudet, jotta vältetään tietojen 
virheellinen tulkinta;

22. korostaa, että jotta unioni voisi saavuttaa johtoaseman sellaisten tekoälyyn liittyvien 
teknologioiden käytössä, joissa kunnioitetaan eettisiä normeja ja perusoikeuksia, sekä 
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säilyttää kilpailukykynsä globaaleilla digitaalisilla markkinoilla ja hyötyä niiden koko 
potentiaalista, unionin on kehitettävä valmiuksiaan muun muassa Euroopan innovaatio- 
ja teknologiainstituutin (EIT) kautta kannustamalla useampia ihmisiä hakeutumaan 
uralle tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvillä aloilla, esimerkiksi kouluttamalla lisää 
data-alan ammattilaisia tekoälyn alalla sekä ammattilaisia tekoälyyn liittyvillä uusilla 
aloilla, kuten tekoälyinvestoinnissa ja tekoälyn turvallisuudessa; kehottaa tätä tavoitetta 
silmällä pitäen tukemaan voimakkaammin tekoälyyn keskittyvien verkostojen luomista 
ja vahvistamista samalla kun tutkitaan edelleen mahdollisuutta luoda 
yleiseurooppalaisia tekoälyyn keskittyviä yliopisto- ja tutkimusverkostoja; korostaa, että 
data-alan asiantuntijoiden ja ammattilaisten puute voi muun muassa johtaa tietojen 
virheelliseen tulkintaan, joka voi aiheuttaa vinoutumia ja vääristää tuloksia.
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