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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia kasutamine 
igapäevaelus ja töökohal pidevalt suureneb, mis muudab märkimisväärselt praeguseid 
sotsiaal-majanduslikke struktuure; arvestades, et tehisintellekt peaks tooma kasu 
kodanikele ja ühiskonnale, parandama elukvaliteeti, looma uusi töövõimalusi ja 
suurendama liidu konkurentsivõimet; arvestades, et tehisintellekt on digitaalmajanduse 
oluline osa, mis hea rakendamise korral võib edendada jõukust ja hõlbustada 
üleminekut kestlikule majandusele;

B. arvestades, et tehisintellekti all mõeldakse intelligentselt käituvaid süsteeme, mis 
suudavad analüüsida oma keskkonda ja sooritada teataval määral iseseisvaid 
toiminguid, et saavutada konkreetseid eesmärke; arvestades, et tehisintellektil 
põhinevad süsteemid võivad olla ainult tarkvarapõhised ja tegutseda virtuaalmaailmas 
(nt häälele reageerivad virtuaalassistendid, kujutise analüüsi tarkvara, otsingumootorid, 
kõne- ja näotuvastussüsteemid) või olla paigaldatud riistvarasse (nt kõrgtehnoloogilised 
robotid, isejuhtivad autod, droonid või asjade interneti rakendused);1

C. arvestades, et tehisintellekt kujutab endast strateegilist prioriteeti, mille täit potentsiaali 
saab kasutada ainult siis, kui kasutajad on teadlikud selle võimalikest eelistest ja 
probleemidest; arvestades, et ettevõtted, töötajad ja nende esindajad ei ole sageli 
teadlikud tehisintellekti rakendustest ega nende põhifunktsioonidest ja andmetest; 
arvestades, et esineb juhtumeid, kus tehisintellekti rakendustega rikutakse kehtivaid 
eeskirju, näiteks andmekaitset;

D. arvestades, et tehisintellekt võib tuua majanduslikku ja ühiskondlikku kasu ja uusi 
võimalusi nii ettevõtetele kui ka töötajatele, kuid tekitab seejuures ka mitmeid eetilisi, 
juriidilisi ja tööhõivega seotud probleeme; arvestades, et tehisintellekti rakendamine 
töökohal võib soodustada kaasavamat tööturgu ning avaldada mõju töötervishoiule ja 
tööohutusele, samas kui seda saab kasutada ka töötajate töö jälgimiseks, hindamiseks, 
prognoosimiseks ja juhatamiseks, millel on otsene ja kaudne mõju nende karjäärile; 
arvestades, et tehisintellektil peaks olema positiivne mõju töötingimustele ning see 
peaks juhinduma inimõiguste ning liidu põhiõiguste ja -väärtuste austamisest; 
arvestades, et tehisintellekt peaks olema inimkeskne, suurendama inimeste ja ühiskonna 
heaolu ning aitama kaasa õiglasele ja võrdsele üleminekule;

E. arvestades, et tehisintellektil on märkimisväärne mõju tööturule2; arvestades, et see võib 
asendada korduvaid tegevusi tegevaid töötajaid, hõlbustada inimeste ja masinate 
koostööl põhinevaid töösüsteeme, suurendada konkurentsivõimet ja jõukust ning luua 
kvalifitseeritud töötajate jaoks uusi töövõimalusi; arvestades, et tööhõivemaastik areneb 
kiiresti ja hinnanguliselt 65 % praegustest lastest hakkavad tulevikus tööle täiesti uut 
tüüpi töökohtadel, ning et töötajad tuleb ümber koolitada ja nende oskusi täiendada, 

1 Komisjoni teatis „Tehisintellekt Euroopa huvides“, COM(2018) 237 final.
2 STOA, „The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives“ (Tehisintellekti eetika: probleemid ja 
algatused), märts 2020
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eelkõige digitaaloskuste vallas selle tagamiseks, et kedagi ei jäeta kõrvale ja on saadaval 
piisaval hulgal spetsialiseerunud tööjõudu;3

F. arvestades, et Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) andmetel on umbes 43 % 
liidu täiskasvanud töötajatest töökohal kokku puutunud uute tehnoloogiatega; 
arvestades, et kümnest ELi töötajast umbes seitse vajab oma töö tegemiseks vähemalt 
keskmisi digioskusi;4 arvestades, et keskmiselt puuduvad ELi kodanikest umbes 
veerandil digioskused või on need oskused madalal tasemel; arvestades, et digilõhel on 
ka konkreetsed sotsiaalmajanduslikud, soolised, vanuselised, geograafilised ja 
juurdepääsetavusega seotud aspektid, millega tuleb tegeleda; arvestades, et 42 % 
töötajatest ettevõtetes, kus rakendatakse äriprotsessides tehisintellekti, arvavad, et 
selline tegevus põhjustab eetilisi probleeme, millega tuleb tegeleda; arvestades, et 28 % 
tööandjatest arvab, et seda küsimust käsitlevate eetikaeeskirjade puudumise tõttu ei ole 
tehisintellekti rakendamine täiel määral arenenud;5

G. arvestades, et COVID-19 pandeemia tõi esile digitaalsete lahenduste, sealhulgas 
kaugtöö tähtsuse ning nende tehnilise ja sotsiaalse mõju; arvestades, et liidu tasandil 
puuduvad ühised sätted tehisintellekti rakendamise kohta töökohal, mis võib tuua kaasa 
turumoonutused ja ebasoodsa konkurentsi; arvestades, et tehisintellekt tuleks allutada 
asjakohasele regulatiivraamistikule;

H. arvestades, et OECD on koostanud tehisintellekti käsitlevad soovitused;6

I. arvestades, et Euroopa Liidu Nõukogu julgustab edendama eetilist ja inimesekeskset 
lähenemisviisi tehisintellektile;7

J. arvestades, et liidu tasandi sotsiaalpartnerid sõlmisid digiülemineku kohta raamlepingu, 
mis muu hulgas sisaldab peatükki „Tehisintellekt ja inimkontrolli tagamine“;8

K. arvestades, et mõnes liikmesriigis on juba asutatud spetsiaalsed organid, et jälgida ja 
hinnata tehisintellekti mõju töökohal;

L. arvestades, et jõupingutused digisektoris esineva soolise kallutatuse ja ebavõrdsuse 
kaotamiseks on ebapiisavad; arvestades, et sooline ebavõrdsus püsib kõigis 
digitehnoloogia valdkondades, eriti tehisintellekti puhul, mis tugevdab lähitulevikus 
digisektoris mehi eelistavat suundumust;

1. rõhutab vajadust hinnata põhjalikult võimalusi ja väljakutseid, mida tehisintellekti 
rakendused nii era- kui riiklikes ettevõtetes ning avalikus halduses töötajate ja 
töökohtade suhtes kaasa toovad, sealhulgas nende mõju töö ja eraelu tasakaalule, töö 
korraldamisele ja töövoogudele; peab hädavajalikuks, et sotsiaaldialoogi ei jäetaks 
kõrvale ning töötajate ja nende esindajatega konsulteeritaks ja nad saaksid piisavalt 

3 Euroopa Parlament, „Encouraging STEM studies for the labour market“ (STEM-erialadel õppimise 
edendamine tööturgu silmas pidades), märts 2015.
4 Cedefopi 2014. aasta uuring Euroopa oskuste ja töökohtade kohta.
5 Capgemini Research Institute, „Why addressing ethical questions in AI will benefit organizations“, juuli 2019.
6 OECD, “Recommendation of the Council on Artificial Intelligence”, 2019, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
7 Euroopa Liidu Nõukogu, nõukogu järeldused Euroopa digituleviku kujundamise kohta, juuni 2020.
8 Euroopa sotsiaalpartnerite raamleping digiülemineku kohta, juuni 2020.
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teavet juba otsustusprotsessi alguses; rõhutab, et tehisintellekti kasutuselevõtt peab 
olema läbipaistev ning et tehisintellekti süsteemid töökohal peavad austama töötajate 
eraelu puutumatust ja väärikust;

2. juhib tähelepanu sellele, et enne tehisintellekti süsteemide väljatöötamist, 
kasutuselevõttu ja rakendamist tuleks korraldada põhjalik riskianalüüs, mille raames 
hinnatakse nende mõju põhiõigustele ja töötingimustele, sealhulgas töötervishoiu ja 
tööohutuse valdkonnas, samuti nende sotsiaalseteid tagajärgi; hindamine peaks 
hõlmama riske, mis on seotud otsuste tegemisega inimeste poolt ja sotsiaalse 
diskrimineerimisega, samuti tekkivate kutsealaste riskide hindamist;

3. juhib tähelepanu sellele, et tehisintellekti lahendustega on võimalik parandada 
töötingimusi ja elukvaliteeti, sealhulgas parandada töö- ja eraelu tasakaalu ning 
puuetega inimeste juurdepääsu, prognoosida tööturu arengut ja toetada inimressursi 
juhtimist inimliku kallutatuse ennetamisel, kuid samas võivad need tõstatada ka 
küsimusi seoses eraelu puutumatuse ning töötervishoiu ja -ohutusega, nagu õigus olla 
mittekättesaadav, ning viia töötajate ebaproportsionaalse ja ebaseadusliku järelevalve ja 
jälgimiseni, mis rikub nende väärikust ja eraelu puutumatust, samuti diskrimineeriva 
kohtlemiseni, sealhulgas töölevõtmisel, mis on tingitud sooliselt, rassiliselt ja etniliselt 
kallutatud algoritmidest sealhulgas soolised või rassiliselt ja etniliselt kallutatud 
algoritmid9 ja haavatavate rühmade kahjuks toimivatest algoritmidest; on lisaks mures, 
et tehisintellekt võib kahjustada inimeste vabadust ja sõltumatust ning tuua kaasa 
vaimse tervise probleeme, nagu läbipõlemine, nn tehnostress, psühholoogiline 
ülekoormus ja kurnatus; rõhutab, et tehisintellekti lahendused töökohal peavad olema 
läbipaistvad ja õiglased ning vältima negatiivset mõju töötajatele;

4. rõhutab, et pädevatel asutustel peaks olema juurdepääs kogu teabele koolitusel 
kasutatud andmete, tehisintellekti lahendustega seotud statistiliste mudelite ja 
teoreetiliste põhimõtete ning nende tulemuste empiirilise kehtivuse kohta;

5. on seisukohal, et tehisintellekt võib aidata paremini ära kasutada puuetega inimeste 
oskusi ja pädevusi ning et tehisintellekti rakendamine töökohal võib aidata kaasa 
kaasavale tööturule ja puuetega inimeste suuremale tööhõivemäärale;

6. rõhutab, et uued tehnoloogilised võimalused, nagu tehisintellekt ja töö tõhususe 
väärtustamine ei tohi tuua kaasa tehnoloogia abil ebavõrdselt tõhustatud võimeid ja 
ebainimlikku digitaalset tulevikku; rõhutab, et innovatsioonieetika peab järgima 
inimesekeskset lähenemisviisi;

7. on seisukohal, et juhul kui süsteem kasutab tehisintellekti, tuleks kasutajaid, sh töötajaid 
ja tarbijaid kohustuslikus korras sellest teavitada, eelkõige individuaalsete toodete või 
teenuste puhul, ning neile tuleks anda kergesti mõistetaval ja kättesaadaval kujul sisulist 
teavet tehisintellekti rakenduste kõigi eetiliste aspektide kohta, mis neid puudutavad, et 
nad saaks teha teadlikke otsuseid; rõhutab, kui oluline on mõista, kuidas algoritmid 
andmeid töötlevad ja hindavad, ning kuidas seda saab piirata või peatada; rõhutab, et 
töötajate ja nende esindajate oskusi tehisintellekti vallas tuleb arendada töökohal 

9 Euroopa Parlament „Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality“ (Naiste haridus ja tööhõive teaduses, tehnoloogias ja 
digitaalmajanduses, sealhulgas tehisintellekt ja selle mõju soolisele võrdõiguslikkusele), aprill 2020
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pakutava koolituse ja hariduse kaudu, et inimesed saaksid tehisintellekti lahenduste 
mõjust paremini aru;

8. rõhutab, et kui tehisintellekti kasutatakse töölevõtmisel või muude personaliotsuste 
langetamisel, tuleb kandidaate ja töölisi sellest nõuetekohaselt ja kirjalikult teavitada, ja 
teatada neile, kuidas saab sellisel juhul automatiseeritud otsuse tühistamiseks taotleda 
selle läbivaatamist inimese poolt;

9. rõhutab vajadust tagada, et tehisintellekti ja robootika arendamisest ja kasutamisest 
tulenev tootlikkuse kasv ei too kasu mitte ainult ettevõtte omanikele ja aktsionäridele, 
kuid ka kasumit taotlevatele ettevõtetele ja töötajatele paremate töö- ja 
tööhõivetingimuste, sealhulgas palkade, majanduskasvu ja arengu kaudu, ning teenib 
laiemas mõttes ka ühiskonna huve, eriti kui selline kasu saadakse töökohtade arvelt; 
kutsub liikmesriike üles hoolikalt uurima tehisintellekti võimalikku mõju tööturule ja 
sotsiaalkindlustussüsteemidele ning töötama välja strateegiad selle kohta, kuidas 
maksude ja maksete reformimise ning muude meetmete abil tagada pikaajaline 
stabiilsus, juhul kui avaliku sektori tulud on väiksemad;

10. rõhutab selle olulisust, et ettevõtted investeeriksid formaalsesse ja informaalsesse 
koolitusse ning elukestvasse õppesse, et toetada õiglast üleminekut digitaalmajandusele; 
rõhutab sellega seoses, et tehisintellekti kasutavatel ettevõtetel on kohustus pakkuda 
kõigile asjaomastele töötajatele piisavat ümber- ja täiendusõpet, et nad saaksid õppida 
kasutama digitaalseid vahendeid ning töötada koostöörobotite ja muude uute 
tehnoloogiatega, ning niimoodi kohaneda tööturu muutuvate vajadustega ja säilitada 
oma töökoha;

11. nõuab, et tehisintellektil põhinevate uute tehnoloogiate suhtes kohaldataks 
ettevaatuspõhimõtet; rõhutab aluspõhimõtet, et inimestel peab alati olema masinate ja 
tehisintellekti üle kontroll ning et tehisintellekti abil tehtud otsuste eest tuleb kanda 
vastutust, neid peab saama vaidlustada ja vajaduse korral tühistada; rõhutab, et 
tehisintellekti ohutus- ja turvanõudeid tuleb järgida ning toonitab, et sellega seoses on 
oluline viia korrapäraselt läbi kontrolle, et vältida tehisintellekti ekslikku väljundit; 
tuletab meelde, et tehisintellekti kasutamise korral tuleb nii tööõnnetuste kui ka 
kolmandatele isikutele tekitatud kahju puhuks selgelt määratleda vastutus;

12. rõhutab, et tehisintellekt peab olema inimkeskne, läbipaistev, ohutu ja turvaline ning 
vastama kõigile põhiõigustele, kohaldatavatele õigusaktidele ja eeskirjadele, sealhulgas 
isikuandmete kaitse üldmäärusele süsteemi kogu oma elutsükli vältel, eriti kui see on 
võetud kasutusele töökohal; nõuab, et töötataks välja tugev sertifitseerimissüsteem, mis 
põhineb katsemenetlustel ja lähtub ettevaatuspõhimõttest, mis võimaldaks ettevõtetel 
tõendada, et nende tehisintellekti tooted vastavad põhiõigustele ja liidu standarditele;

13. tuletab meelde, et tehisintellekti suhtes kohaldatakse täielikult liidu tööhõive- ja 
sotsiaalõigustikku, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama nõuetekohast 
jõustamist ja täitma võimalikud õiguslüngad; märgib, et liit võib saada ülemaailmseks 
liidriks tehisintellekti sotsiaalselt vastutustundliku kasutamise edendamisel;

14. rõhutab selle olulisust, et tehisintellekti eetiliste aspektide suhtes kohaldatakse kogu 
Euroopas ühist lähenemisviisi; rõhutab, et mis tahes asjaomane õigusraamistik peab 
olema piisav ja põhinema põhjalikul mõjuhinnangul, et mitte takistada tulevast 
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innovatsiooni ja töökohtade loomist; nõuab sellega seoses tehisintellekti eetilisi aspekte 
käsitleva Euroopa õigusraamistiku loomist, mis oleks proportsionaalne ja milles 
pöörataks erilist tähelepanu töömaailmale, sealhulgas töötajate õigustele ja 
töötingimustele; on seisukohal, et erilist tähelepanu tuleks pöörata uutele töövormidele, 
nagu juhu- ja platvormitöö, mis tulenevad uute tehnoloogiate rakendamisest selles 
valdkonnas; on seisukohal, et tehisintellekti mõju tuleb arvesse võtta ka 
õigusraamistikus, mille eesmärk on reguleerida kaugtöö tingimusi kogu liidus ning 
tagada inimväärsed töö- ja töötingimused digitaalmajanduses; kutsub komisjoni üles 
konsulteerima selles küsimuses sotsiaalpartnerite, tehisintellekti arendajate, teadlaste ja 
muude sidusrühmadega;

15. rõhutab, et tehisintellekt ja iga sellega seotud õigusakt ei tohi mingil viisil mõjutada 
liikmesriikides ja liidu tasandil tunnustatud põhiõiguste kasutamist, sealhulgas 
streigiõigust või -vabadust või õigust võtta kooskõlas siseriikliku õiguse ja/või tavaga 
muid meetmeid, mis on hõlmatud liikmesriigi konkreetse töösuhete süsteemidega, ega 
mõjutada õigust pidada läbirääkimisi, sõlmida ja jõustada kollektiivlepinguid või võtta 
kooskõlas riikliku õiguse ja/või tavaga kollektiivseid meetmeid;

16. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata tehisintellekti abil töökohal kogutavatele 
andmetele, eelkõige siis, kui neid kasutatakse otsuste tegemiseks inimeste kohta; kutsub 
sotsiaalpartnereid üles ühiselt analüüsima ja jälgima tehisintellekti kasutuselevõttu 
ettevõtte tasandil; kutsub komisjoni ja sotsiaalpartnereid üles analüüsima vajadust 
erisätete järele, mis käsitlevad tehisintellektiga seoses andmekaitset töökohal; rõhutab, 
et töötaja on teda puudutavate andmete omanik ja jääb selleks ka pärast töösuhte lõppu;

17. on seisukohal, et uues Euroopa oskuste tegevuskavas tuleb käsitleda kvalifikatsiooni ja 
teadmiste kohandamise ja omandamisega seotud probleeme, võttes arvesse ökoloogilist 
ja digiüleminekut, sealhulgas tehisintellekti eetilisi aspekte; rõhutab vajadust muuta 
tehisintellekti eetilised aspektid ja oskuste arendamine eetilistel eesmärkidel arendajate 
ja tehisintellektiga töötavate inimeste haridus- ja koolitusprogrammide lahutamatuks 
osaks; tuletab meelde, et tehisintellektiga tegelevad arendajad, programmeerijad, 
otsustajad ja ettevõtted peavad olema teadlikud oma eetilisest vastutusest; peab samuti 
oluliseks tagada, et lõppkasutajatele ja tarbijatele antakse põhjalikku teavet ning et kõik 
asjaomased sidusrühmad vahetavad sellega seoses korrapäraselt teavet;

18. kordab hariduse ja pidevõppe tähtsust digitaalajastul, et arendada vajalikke ametioskusi, 
mida on vaja digitaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks; kutsub liikmesriike üles 
investeerima kvaliteetsesse, reageerimisvõimelisesse ja kaasavasse haridusse, 
kutseõppesse ja elukestva õppe süsteemidesse ning töötajate ümber- ja täiendusõppe 
poliitikasse sektorites, mida tehisintellekt võib tõsiselt mõjutada; rõhutab vajadust 
tagada praegustele ja tulevastele töötajatele vajalik kirja-, arvutus- ja digitaaloskus, 
pädevus loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika (nn STEM 
valdkonna) vallas ning valdkonnaülesed pehmed oskused, nagu kriitiline mõtlemine, 
loovus ja ettevõtlikkus; rõhutab, et sellega seoses tuleb erilist tähelepanu pöörata 
ebasoodsas olukorras olevate rühmade kaasamisele;

19. rõhutab, et tehisintellekt ei tohi tugevdada soolist ebavõrdsust ega stereotüüpe ja muuta 
senise kallutatuse ja eelarvamused algoritmide kaudu digitaalseteks;
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20. rõhutab vajadust tagada, et tehisintellekti arendamisse, kasutuselevõttu ja kasutamisse 
kaasatakse erineva taustaga inimesed, sealhulgas naised, noored, erineva nahavärviga ja 
puudega inimesed; rõhutab, et tehisintellektipõhine tehnoloogia töökohal, sealhulgas 
kaugtööks kasutatavad rakendused peavad universaaldisaini põhimõtetest lähtudes 
olema kõigile kättesaadavad;

21. juhib tähelepanu sellele, et juurdepääs tehisintellekti lahendustele on tihedalt seotud 
kiire internetiühendusega ja seetõttu peaks seadma prioriteediks lairibaühenduse, et 
vältida diskrimineerimist ja ebavõrdset juurdepääsu nendele tehnoloogiatele;

22. märgib, et tehisintellekti lahenduste võimalused sõltuvad suurandmetest ning 
algoritmide treenimiseks ja tulemuste täpsustamiseks on vaja andmete kriitilist massi; 
väljendab sellega seoses heameelt komisjoni ettepaneku üle luua ELis ühtne 
andmeruum andmevahetuse tugevdamiseks ja teadusuuringute toetamiseks, järgides 
sealjuures täielikult Euroopa andmekaitse eeskirju. 
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