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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų 
komitetą: 

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Sąjunga grindžiama Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje įtvirtintomis 
vertybėmis ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnio 2 dalyje nustatyto 
atsargumo principo laikymusi;

B. kadangi SESV 16 straipsnyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę į asmens 
duomenų apsaugą; kadangi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6791 
22 straipsnyje aptariama padėtis, kai duomenys yra tvarkomi tik automatiniu būdu, ir 
pripažįstama duomenų subjekto teisė prieštarauti sprendimui, kad duomenys būtų 
tvarkomi tik automatiniu būdu;

C. kadangi pasaulinė konkurencija dėl lyderiavimo plėtojant dirbtinį intelektą, kuris padarys 
įtaką etinių vertybių ir standartų šaltiniui, formuojančiam šį sektorių visame pasaulyje, 
vis spartėja ir Europos Sąjunga, sukūrusi deramą reglamentavimo sistemą, turėtų rodyti 
pavyzdį likusiam pasauliui, taip pat siekiant užkirsti kelią galimoms lenktynėms 
pradedant kurti nacionalinius teisės aktus;

D. kadangi tokios pasaulinės konkurencijos nereikėtų atsieti nuo etinių vertybių ir standartų;

E.  kadangi dėl sparčios mokslinių tyrimų ir inovacijų pažangos iškilo keletas svarbių etinių, 
teisinių ir socialinių klausimų, darančių poveikį mokslo ir visuomenės santykiui; kadangi, 
kaip nustatyta Europos Sąjungos mokslinių tyrimų programų nuostatose, atliekant šiuos 
mokslinius tyrimus ir diegiant inovacijas turi būti laikomasi etinių principų ir atitinkamų 
nacionalinių, Sąjungos ir tarptautinių teisės aktų, be kita ko, Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos;

F. kadangi didžiųjų duomenų ir dirbtinio intelekto technologijų integravimas į valstybines 
sveikatos sistemas ir kitus sektorius turi vykti pagal atitinkamas taisykles, laikantis 
standartų ir teisės aktų, kuriais ginamos asmenų pagrindinės teisės ir sprendžiami nauji 
etiniai uždaviniai; 

G. kadangi, lyginant su kitomis pasaulio šalimis, Sąjungoje šiuo metu pastebimas patentų ir 
investicijų atotrūkis;

H. kadangi dirbtinio intelekto ir kiti besiformuojantys skaitmeniniai sprendimai visuomenei 
gali būti naudingi perėjimo prie žaliosios ekonomikos, aplinkos ir biologinės įvairovės 
apsaugos požiūriu, nes gali padidinti veiksmingumą žemės ūkyje, atliekų valdymo, 
žiedinės ekonomikos, klimato kaitos poveikio švelninimo ir prisitaikymo prie jos, įvairių 
pramoninių procesų žalinimo, energijos ir transporto valdymo ir efektyvumo, vandens ir 

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
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oro kokybės (pažangiųjų tinklų ir elektromobilumo), rizikos valdymo ir žemės stebėjimo 
srityse, kuriose Sąjungos programa „Copernicus“ yra viena iš geriausių programų;

I. kadangi dirbtinis intelektas gali būti naudojamas beveik visose medicinos srityse, pvz., 
vykdant biomedicinos mokslinius tyrimus, kurių pavyzdys – dirbtinio intelekto išrastas 
antibiotikas Halicin arba dirbtinio intelekto pagalba vykdant vėžio prevenciją, anksčiau ir 
tiksliau diagnozuojant ligas ir taikant naujus terapijos metodus, pasitelkiant tokius 
metodus, kaip predikatinė ir genominė medicina, medicininis švietimas, pagalbiniai 
slaugytojai, teikiantys pagalbą prižiūrint pagyvenusius žmones, pacientų būklės 
stebėjimas, veiksmingesnis vaistų kūrimas ir tikslingesnis gydymas, klinikinių sprendimų 
priėmimas, individualizuota medicina, psichiatrinė diagnostika ir gydymas, iš pagrindų 
keičiant robotinius protezus ir palaikomąsias sistemas, nuotolinė medicina, nuotolinė 
chirurgija, ir didinant bendrą sveikatos sistemų veiksmingumą ir sąveikumą;

J. kadangi skaitmeninei pažangai pasiekti reikia sveikatos ir administracinių reikalų srityje 
dirbančių asmenų deramo mokymo ir pasirengimo, siekiant užkirsti kelią skaitmeninei 
atskirčiai, sykiu atsižvelgiant į tai, kad visuomenė senėja ir sveikatos priežiūros sistemos 
gali susidurti su iššūkiais; 

K. kadangi kyla didelis susirūpinimas dėl mašinų savarankiškumo etinių aspektų; 

L. kadangi skaitmeninės sveikatos siekis neturėtų susilpninti gydytojo ir paciento santykio ar 
jam pakenkti, bet turėtų padėti gydytojams veiksmingiau diagnozuoti ligas ir (arba) gydyti 
pacientus;

M. kadangi dirbtinio intelekto technologija paspartins skaitmeninę pramonės pertvarką ir 
atliks svarbų vaidmenį kuriant sėkmingą skaitmeninę ekonomiką vis labiau susijusiame 
pasaulyje; 

N. kadangi dabartiniuose Sąjungos teisės aktuose ir etikos gairėse jau aptarti kai kurie etiniai 
su dirbtinio intelekto taikomosiomis programomis susiję iššūkiai, kurios nurodytos 
Komisijos baltojoje knygoje dėl dirbtinio intelekto, pvz., rizikos vertinimo procesai, įdiegti 
dirbtiniu intelektu pagrįstose sveikatos sistemose bendrojoje rinkoje; kadangi kitos sritys 
atsilieka nuo etinių iššūkių, kuriuos reikia identifikuoti ir kurių poveikį būtina sušvelninti, 
nes dirbtinis intelektas gali kelti didžiulį pavojų pacientų pasirinkimo galimybėms, 
saugumui ir privatumui; kadangi reikia apibrėžti medicinos ir slaugos specialistų ir mašinų 
vaidmenų ribas, įskaitant kontroliuojamo robotų savarankiškumo principą, kadangi reikia 
užtikrinti tiek sveikatos priežiūros darbuotojų, tiek pacientų švietimą;

O. kadangi Sąjungos duomenų apsaugos taisykles reikia pritaikyti atsižvelgiant į didėjantį 
slaugos ir medicinos robotų (kurie gali tvarkyti ypač neskelbtinus asmeninę informaciją ir 
sveikatos duomenis ir kurie turėtų būti suderinti pagal pritaikytosios duomenų apsaugos 
nuostatas, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/679 dėl duomenų apsaugos) sudėtingumą 
ir tarpusavio ryšį;

P. kadangi sprendimai, kuriais pabrėžiama būtinybė įtraukti mokslinius tyrimus kaip 
plėtojimo strategijų pagrindą kuriant medicininių duomenų (pvz., neurologinių ir 
kardiologinių duomenų) saugyklas ir dalijantis šių mokslinių tyrimų duomenimis, gali 
duoti apčiuopiamos socialinės naudos visuomenės saugumo ir sveikatos srityje;
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Q. kadangi dirbtinio intelekto sprendimai visuomenei gali atnešti naudos maisto saugos 
srityje, be kita ko, mažinant pesticidų naudojimą, remiant tikslųjį ūkininkavimą arba, 
plačiau, antrosios kartos ūkininkavimą, o šioje srityje Sąjunga yra tarp dirbtinio intelekto 
taikomųjų programų lyderių (pvz., automatizuotų mašinų pritaikymas orų prognozavimui 
ir ligų nustatymui), – tai užtikrins našesnę gamybą, sykiu taikant aukštesnius aplinkos 
standartus ir geriau naudojant išteklius, ypač tose srityse, kuriose vandens ištekliai yra 
riboti ir klimato kaita daro didelį poveikį; visa tai daroma laikantis žaliojo kurso prioritetų;

R. kadangi tos sistemos taikymo sritis turi būti tinkama, proporcinga ir kruopščiai įvertinta; 
kadangi ji turėtų apimti įvairias technologijas ir jų komponentus, įskaitant algoritmus, 
programinę įrangą ir dirbtinio intelekto naudojamus arba sukurtus duomenis; kadangi 
aukštos rizikos sąvoka paremtas tikslinis požiūris reikalingas tam, kad išvengtume 
trukdžių diegiant būsimas inovacijas, siekiant prisidėti prie dirbtinio intelekto taikomųjų 
programų teikiamos naudos piliečiams, pvz., sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos ir 
maisto kokybės užtikrinimo srityse;

S. kadangi labai svarbu nustatyti veiksmingas patikimų skaitmeninių technologijų 
užtikrinimo priemones, suteikiančias galimybę išnaudoti jų teikiamus pranašumus ir kartu 
ginti pagrindines teises bei skatinti neformalios, atviros, tolerantiškos ir teisingos 
visuomenės tobulėjimą; kadangi tai ypač svarbu hibridinių žmogiškojo ir dirbtinio 
intelekto sistemų atveju;

T. kadangi robotų mašinos panaikina ribas tarp žmogiškųjų subjektų ir technologinių 
objektų; kadangi jie ne tik daro poveikį visuomenei, kurį reikia įvertinti etikos požiūriu, 
bet ir kelia abejonių dėl pačios etinių aspektų sistemos, pagal kurias siekiame juos 
įvertinti; kadangi, kaip primenama Pasaulinės mokslo žinių ir technologijų etikos 
komisijos (COMEST) pranešime, ypatingą dėmesį reikėtų skirti medicinos robotų, 
slaugos robotų, pagyvenusius žmones prižiūrinčių robotų ir robotų palydovų naudojimui;

U. kadangi socialinių robotų ir robotų palydovų naudojimas sparčiai plinta sveikatos 
priežiūros ir ypač pagyvenusių žmonių priežiūros srityje; kadangi pagyvenusius žmones 
prižiūrintys robotai ir robotai palydovai gali atlikti funkcinį vaidmenį ir teikti emocinę 
paramą; kadangi šie robotai gali padėti mažinti pagyvenusių žmonių vienatvę, užkirsti 
kelią su demencija susijusiam elgesiui, skatinti neurodegeneracine liga sergančio paciento 
pažintinę veiklą arba atlikti tam tikras kasdienes užduotis, kurias sunku atlikti 
pagyvenusiems žmonėms; kadangi naudojant robotus palydovus pagyvenusiems 
žmonėms gali susidaryti klaidingas įspūdis, kilti iliuzijų, žmonės gali jaustis 
nesulaukiantys atsako, gali jaustis apgauti arba infantilizuojami;

V. kadangi vis daugiau robotų palydovų gali būti naudojami seksualiniams poreikiams 
tenkinti; kadangi seksualiniams poreikiams tenkinti naudojami vaikus primenantys arba 
prievartai užprogramuoti robotai turi ypač neraminančių etinių pasekmių;

Teisinė ir etinė dirbtinio intelekto sistema 

1. pabrėžia, jog Sąjunga turi imtis visų būtinų veiksmų, kad užtikrintų, jog acquis 
išreikštomis jos etinėmis vertybėmis būtų iš tiesų vadovaujamasi visose dirbtinio 
intelekto srityse Sąjungos teritorijoje ir jos standartai propaguojami visame pasaulyje; 
todėl pabrėžia, kad dirbtinio intelekto technologinė plėtra visada turi būti naudinga 
žmonijai;
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2. pabrėžia, kad Sąjunga turi imtis visų reikalingų veiksmų, kad padidintų visuomenės 
pasitikėjimą dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų vystymu ir diegimu, 
atsižvelgiant į didelį poveikį, kurį šios technologijos gali daryti piliečiams; ragina 
Komisiją laikytis patikimo dirbtinio intelekto etikos gairių ir pasiūlyti atitinkamas 
priemones, kad būtų užtikrinta, jog šios technologijos negeneruotų nesąžiningai šališkų 
rezultatų piliečiams;

3. pabrėžia, kad teisės aktais pagrįsta Sąjungos dirbtinio intelekto pasitikėjimo ekosistema, 
ar ji būtų susijusi su aplinkos apsaugos, sveikatos ar maisto saugos taikomosiomis 
programomis, papildyta Sąjungos dirbtinio intelekto etikos sistema, sustiprins teisinį 
tikrumą ir nuspėjamumą, paskatins suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą, padidins 
patikėtųjų duomenų kiekį ir įsitvirtinimą rinkoje, padės sukurti masto ekonomiką ir remti 
kompetencijos ekosistemą tuose sektoriuose; mano, jog tai sustiprins Sąjungos dirbtinio 
intelekto sektoriaus pasaulinį konkurencingumą ir galimybes skatinti Sąjungos vertybes ir 
standartus;

4 pažymi, kad teisės aktais geriau reaguojant į dabartinius gerai apibrėžtus uždavinius ir 
sparčiai vystantis dirbtiniam intelektui, kuris lemia netikrumą dėl ateities, bendros, 
tinkamai teisiškai pagrįstos ir įgyvendinamos Sąjungos dirbtinio intelekto etinių aspektų 
sistemos išplės pasitikėjimo ekosistemą visiems suinteresuotiesiems subjektams, kaip 
apibrėžta Komisijos baltojoje knygoje, tiek aplinkos apsaugos, sveikatos priežiūros, tiek 
sveikesnės aplinkos, geresnių sveikatos priežiūros išteklių ir paslaugų ar maisto saugos 
taikomųjų programų srityse, taip remiant kompetencijos teisinio tikrumo ir nuspėjamumo 
srityje ekosistemą ir užtikrinant veiksmingą atsaką į iššūkius, kurie dar neapibrėžti, be 
kita ko, teismuose, vadovybės susitikimuose ar mokslinėse laboratorijose; 

5. pažymi, kad norit apibrėžti dirbtinį intelektą reikia dirbti toliau; todėl pabrėžia, kad svarbu 
laikytis į žmogų orientuoto požiūrio ir reguliariai peržiūrėti dirbtinio intelekto pažangą ir 
etinių aspektų sistemą, taip siekiant skatinti aktyvų reguliavimą ir užtikrinti jo 
pritaikomumą bėgant laikui ir besivystant naujiems reiškiniams; pabrėžia, kad laikui 
bėgant dėl dirbtinio intelekto technologijų pažangos kyla įvairaus lygmens rizika; pabrėžia, 
kad reikia sukurti proporcingą teisės aktų sistemą, kuri būtų plėtojama atsižvelgiant į 
technologinės pažangos spartą; pažymi, kad programa „Copernicus“ gali pasitarnauti kaip 
geriausia patirtis kuriant kokybiškus didelius duomenų rinkinius, kurie naudojami kaip 
įvestis į dirbtinio intelekto modelius;

6. pabrėžia, kad reikia reglamentavimo sistemos, kuria būtų apibrėžiami etiniai principai, 
kurie turi būti taikomi kuriant, plėtojant, diegiant šią technologiją ir jai veikiant – nuo 
prieigos prie duomenų iki griežtos rezultatų stebėsenos;

7. pabrėžia, kad reikia suderinti požiūrį į reglamentavimą, visų pirma užtikrinant, jog nebūtų 
pažeidžiamos mūsų vertybės, sykiu vengiant sukurti nereikalingą administracinę naštą, 
ypač MVĮ ir startuoliams; todėl pabrėžia, kad pasaulinė konkurencija dirbtinio intelekto 
srityje ne visada vyks vadovaujantis tais pačiais etiniais principais, kaip Sąjungoje; 
pažymi, kad nereikėtų dirbtinio intelekto ir susijusių technologijų palikti tik lengvam 
savireguliavimui; mano, kad itin svarbu sukurti proporcingą ir palankią Sąjungos teisės 
aktų sistemą; pabrėžia, kad daugelis trečiųjų šalių dirba su savo etinių aspektų sistemomis 
ir kad pasaulyje yra pateikta įvairių pasiūlymų; suvokia, kad sudėtingiausias su etiniais 
principais susijęs dalykas gali būti tai, kaip laikomasi tokių principų, o ne tai, kad jie yra;
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8. pritaria nuomonei, kad Aukšto lygio ekspertų grupės dirbtinio intelekto klausimais 
parengtose Patikimo dirbtinio intelekto etikos gairėse nustatyti septyni dirbtiniam 
intelektui taikomi reikalavimai yra tvirtos bendrų Sąjungos dirbtinio intelekto etinių 
aspektų sistemos, tinkamai įtvirtintos teisės aktuose, sudedamosios dalys, apimančios, be 
kita ko, etinius aspektus, susijusius su dirbtinio intelekto taikomosiomis programomis 
aplinkos, sveikatos ir maisto apsaugos srityse; ragina tobulinti acquis skaidrumo, 
atsekamumo ir žmogaus vykdomos priežiūros srityse, kurios 350-čiai organizacijų 
pateikus atsiliepimus apie minėtas gaires buvo nurodytos kaip sritys, kuriose reikia 
tolesnių patobulinimų; taip pat ragina, kuriant tokią Sąjungos dirbtinio intelekto etinių 
aspektų sistemą, laikytis atvirumo principo ir atsižvelgti į kitų tarptautinių partnerių, 
kurių vertybės yra tokios pačios, kaip ir Sąjungos, darbus, pvz., į JT, Europos Tarybos 
2019 m. dokumentą „Rekomendacijos dėl dirbtinio intelekto ir duomenų apsaugos“2, 
Europos etikos chartiją dėl dirbtinio intelekto naudojimo teisminėse sistemose ir jos 
teisės tyrimų centro veiklą, Ad hoc dirbtinio intelekto komitetą (CAHAI), dokumentą dėl 
dirbtinio intelekto principų3, kurį EPBO narės pasirašė 2019 m. gegužės mėn., 2019 m. 
per Didžiojo dvidešimtuko susitikimą pasirašytą ministrų pareiškimą dėl prekybos ir 
skaitmeninės ekonomikos, kurio priede pateikti dirbtinio intelekto principai, ir Elektros ir 
elektronikos inžinierių instituto (IEEE) Pasaulinę autonominių intelektinių sistemų etikos 
iniciatyvą4;

9. tvirtai remia Komisijos pastangas sukurti bendrą Sąjungos dirbtinio intelekto etinių aspektų 
sistemą, taip siekiant pašalinti trūkumus, atsirandančius dėl dirbtinio intelekto vidaus 
rinkos susiskaidymo, įskaitant aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, sveikatos 
priežiūros ir maisto saugos taikomųjų programų mokslinius tyrimus, inovacijas ir 
ekspertines žinias, ir užkirsti kelią tam, kad Sąjungoje ir už jos ribų sukurtam dirbtiniam 
intelektui valstybėse narėse būtų taikomi dvigubi dirbtinio intelekto standartai, be kita ko, 
tokiose srityse kaip vartotojų duomenų valdymas, apsauga ir privatumas pažangiuosiuose 
tinkluose, atliekų tvarkymas, vienodos galimybės naudotis paslaugomis ir technologijomis, 
pacientų ir gydytojų santykių standartai, duomenų apsaugos ir privatumo teisės aktai, 
įskaitant jų sąsają su mokslinių tyrimų veikla ir vaistų kūrimu, civiline atsakomybe, 
susijusia su viešosios sveikatos priežiūros paslaugomis, teikiamomis pasitelkiant dirbtinį 
intelektą, ir civilinė atsakomybė, susijusia su autonominėmis transporto priemonėmis ar 
kitais autonominiais įrenginiais; pažymi, kad nacionaliniu lygmeniu valstybių narių teisės 
aktuose nėra suderintų atsakomybės taisyklių, kurios taikomos patyrus nuostolių, žalos ar 
sukėlus sužalojimų dėl skaitmeninių ir elgesio technologijų naudojimo; ragina, kad 
tinkamai teisiškai įtvirtinti ir išdėstyti tokią Sąjungos dirbtinio intelekto etinių aspektų 
sistemą;

10. todėl primena, kad 2017 m. vasario 16 d. Parlamento rezoliucijoje dėl robotikai taikomų 
civilinės teisės nuostatų5 prašoma Komisijos apsvarstyti galimybę paskirti Europos 
robotikos ir dirbtinio intelekto agentūrą, kuri užtikrintų suderinto požiūrio visoje Sąjungoje 
taikymą, parengtų bendruosius kriterijus ir taikymo procesą, susijusį su Europos etinės 
atitikties sertifikato išdavimu, taip pat nagrinėtų naujas galimybes ir uždavinius, visų pirma 
tarpvalstybinio pobūdžio, kurie iškyla dėl dabartinės technologijų plėtros; prašo Komisijos 
apsvarstyti, ar esamų Sąjungos įstaigų ir institucijų pakanka šioms užduotims atlikti, ar tam 

2 1https://rm.coe.int/guidelines-on-artificial-intelligence-and-data-protection/168091f9d8
3 2https://legalinstruments.oecd.org/api/print?ids=648⟨=en
4 3https://ethicsinaction.ieee.org

5 OL C 252, 2018 8 18, p. 239.
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reikėtų sukurti naują – dirbtiniam intelektui skirtą – įstaigą;

11. mano, kad visoms dirbtinio intelekto taikomosioms programoms, sukurtoms tiek 
Sąjungoje, tiek už jos ribų, Sąjungoje turėtų būti užtikrintas toks pats apsaugos lygis kaip 
ir visoms kitoms technologijoms, įskaitant veiksmingą galimybę apskųsti jas teismine 
tvarka neigiamą dirbtinio intelekto sistemų poveikį patyrusioms šalims, kartu leidžiant 
toliau vystyti technologines inovacijas; be to, mano, kad ši dirbtinio intelekto rizikos 
sritis yra labai svarbi, pvz., sveikatos priežiūros paslaugoms, autonomines transporto 
priemones apimančiai transporto sričiai ir maisto saugai; ragina aiškiai paskirstyti 
ekonominės veiklos vykdytojų įsipareigojimus, teises ir atsakomybę diegiant dirbtinio 
intelekto taikomąsias programas, kiekvieną įsipareigojimą priskiriant tam veikėjui ar 
veikėjams, kurie yra geriausiai pasirengę įveikti galimus pavojus, ar tai būtų kūrėjas, 
diegėjas, gamintojas, platintojas ar importuotojas, paslaugų tiekėjas, profesionalus ar 
privatus vartotojas, todėl ragina atitinkamai persvarstyti atitinkamus ES teisės aktus, pvz., 
Direktyvą dėl atsakomybės už gaminius, ir suderinti nacionalinės teisės aktus; pritaria 
baltojoje knygoje išreikštai Komisijos nuomonei, kad dėl dirbtinio intelekto sistemų 
sudėtingumo užtikrinant veiksmingą apsaugos ir teisių gynimo lygį gali reikėti pakeisti 
prievolę įrodyti, kurios reikalaujama pagal nacionalines atsakomybės už dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų sukeltą žalą taisykles; mano, kad aiškumas dėl teisinės 
atsakomybės dirbtinio intelekto sektoriuje sustiprins Sąjungos etinių vertybių, įtvirtintų 
jos acquis, įgyvendinimą, teisinį tikrumą ir nuspėjamumą bei socialinį pripažinimą, 
palaikant Sąjungos kompetencijos dirbtinio intelekto srityje plėtrą, sutelkiant 
investuotojus ir padidinant įsisavinimą rinkoje;

12. pabrėžia, kad daugelis pasiūlymų, pateiktų valstybių, kurios nėra Sąjungos narės, ir 
tarptautinių organizacijų, yra susiję su šiais bendraisiais dirbtinio intelekto principais ar 
sąvokomis: orientacija į žmogų, patikimumu, žmogaus autonomijos gerbimu, žalos 
prevencija, nešališkumu, principu „nė vieno nepalikti nuošalyje“ ir paaiškinamumu; 
mano, kad ypač reikia su šiais principais susijusios tarptautinės etinių aspektų sistemos; 
yra susirūpinęs dėl to, kad nebuvo imtasi jokių veiksmų dėl socialinę nelygybę sukėlusių 
dirbtinio intelekto pažangos ir inovacijų; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares imtis 
reikiamų priemonių, kad pereinant prie skaitmeninės Europos nė vienas asmuo nebūtų 
paliktas nuošalyje ir būtų užtikrintos sąžiningos, prieinamos ir lygios galimybės visiems 
naudotis šiomis inovacijomis, visų pirma tokiose srityse kaip sveikatos priežiūra;

13. rekomenduoja papildyti rizika pagrįstą požiūrį algoritminio poveikio vertinimu, 
naudojant informaciją iš, pvz., reglamentavimo poveikio analizės, Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento rizikos vertinimo procedūros, poveikio žmogaus teisėms vertinimo, 
viešai skelbiant jo rezultatus;

14. palankiai vertina tai, jog 2020 m. vasario 19 d. Komisijos baltojoje knygoje6 apibrėžtoje 
rizika grindžiamo požiūrio metodikoje pripažįstama, kad sveikatos priežiūra, transportas 
ir energetika savaime yra didelės rizikos sektoriai, ir siūloma šiuose sektoriuose be esamų 
Sąjungos taisyklių nustatyti išvardytus dirbtiniam intelektui taikomus reikalavimus, 
išskyrus atvejus, kai dirbtinio intelekto naudojimo būdas nekelia didelės rizikos; pabrėžia, 
kad Sąjungos dirbtinio intelekto etinių aspektų sistema visų pirma turėtų būti taikomo 

6 Komisijos baltoji knyga „Dirbtinis intelektas. Europos požiūris į kompetenciją ir pasitikėjimą“, 
COM(2020)0065.
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minėtiems didelės rizikos sektoriams;

15. ragina Sąjungos lygmeniu parengti aiškias, objektyvias ir skaidrias procedūras, kad būtų 
sukurtas viešas dirbtinio intelekto didelės rizikos taikomųjų programų katalogas, kuris 
būtų reguliariai persvarstomas ir atnaujinamas; ragina apsvarstyti galimybę nustatyti, kad 
įrodinėjimo našta vykdant tokias procedūras visoms dirbtinio intelekto taikomosioms 
programoms visose srityse tektų subjektui, kuris siekia kurti ar diegti dirbtinio intelekto 
sistemą, siekiant užtikrinti, kad šis katalogas išliktų atviras inovacijoms ir būtų išvengta 
pavojaus, kad klasifikuojant dirbtinio intelekto taikomąsias programas jos būtų priskirtos 
prie didelės rizikos neturinčių programų;

16. mano, kad kuriant, diegiant ir naudojant didelės rizikos dirbtinio intelekto, robotikos ir 
susijusias technologijas, įskaitant programinę įrangą, algoritmus ir duomenis, kurie 
naudojami arba kuriami taikant tokias technologijas, kyla šališkumo ir diskriminacijos 
pavojus; primena, kad bet kokiomis aplinkybėmis taikant šias technologijas turėtų būti 
gerbiamas žmogaus orumas ir visiems užtikrintos vienodos sąlygos; mano, kad toks 
galimas šališkumas galėtų būti panaikintas nustatant duomenų tvarkymo taisykles ir 
tinkamas apsaugos nuo šališkumo ir diskriminacijos dėl socialinių, ekonominių, etninių, 
rasinių, seksualinių, lyties, negalios pagrindų ar kitų veiksnių priemones; įspėja dėl 
galimo netinkamo dirbtinio intelekto diagnostinių taikomųjų programų naudojimo ir 
ragina nustatyti dirbtinio intelekto pajėgumų ir motyvacijos apsaugos priemones;

17 palankiai vertina savanorišką nedidelės rizikos dirbtinio intelekto ženklinimo iniciatyvą;

18. rekomenduoja taikyti priemones, kuriomis būtų skatinama įtraukti visus dirbtinio 
intelekto etikos suinteresuotuosius subjektus iš privačiojo sektoriaus, vartotojų grupių ir 
akademinės bendruomenės rengiant etikos kodeksą, pritaikytą prie technologinių, 
socialinių ir politinių pokyčių;

19. primena, kad priimdami sprendimus robotai naudoja algoritmus, atspindinčius vertybes ir 
etinių aspektų sistemas, ir kad jų nustatymas turi svarbių etinių pasekmių sveikatos 
priežiūros ar socialinių santykių srityse; ypač nerimauja dėl to, kad robotais palydovais 
gali naudotis pedofilai arba kad jie bus naudojami seksualinės prievartos tikslais; mano, 
kad kuriant robotikos technologijas reikėtų atsižvelgti į etinius aspektus; ragina, kad šių 
mašinų kūrimo proceso etika būtų grindžiama tokiu požiūriu kaip etiškas dizainas 
(„Value Sensitive Design“), ypač kalbant apie pagyvenusių žmonių priežiūrai skirtus 
robotus ir robotus palydovus; pabrėžia, kad šis požiūris taip pat turėtų būti pritaikytas 
atsižvelgiant į gyvūnų gerovę;

20. pabrėžia, kad, be aiškių teisės aktų nustatytų atskaitomybės ir atsakomybės reikalavimų, 
taip pat reikia užtikrinti algoritminį skaidrumą, kad būtų galima atsekti momentą, kai 
iškilo problemų, kad tinkamu laiku galėtų įsikišti ekspertai; mano, jog algoritminis 
skaidrumas yra labai svarbus norint apsisaugoti nuo tokių atvejų, kai medicininis 
sprendimas priimamas vadinamosios „juodosios dėžės“ sąlygomis; pabrėžia, kad 
vadinamieji „juodosios dėžės“ algoritmai, kuriais grindžiami nepaaiškinami sprendimai, 
daugelyje sektorių yra nepriimtini, bet tokiomis aplinkybėmis, kai dirbtinio intelekto 
sprendimų priėmimas turi įtakos gyvybei, neveikiančio algoritmo padariniai galėtų būti 
labai sunkūs; ragina Komisiją ir valstybes nares pradėti dialogą su pagrindiniais 
medicinos, IT, matematikos, fizikos, medicininių duomenų technologijų, klinikinės 
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psichologijos, bioinžinerijos ir farmacijos sričių suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų 
sukurtos dialogo platformos ir įvertintas poveikis gydytojo ir paciento santykiui ir 
medicininės priežiūros nužmoginimui;

21. ragina Sąjungos pagrindinėmis iniciatyvomis skatinti suprantamus algoritmus, 
paaiškinamą dirbtinį intelektą (xDI), simbolinio pagrindimo dirbtinį intelektą ir baltosios 
dėžės dirbtinio intelekto testavimo metodikas, parodant, kad tas technologijas galima 
sujungti su giliaisiais neuroniniais tinklais, ir atskleidžiant jų teisinius, etinius ir dažnai 
verslo srities pranašumus, taip pat skatinant metodus, kuriais nustatoma su skirtingomis 
technologinėmis galimybėmis susijusi rizika, pasinaudojant, be kita ko, JK Informacijos 
komisaro biuro (angl. ICO) ir Alano Turingo instituto gairėmis dėl dirbtinio intelekto 
priimamų sprendimų paaiškinimo, kuriose parodoma, kad net labai sudėtingos neuroninės 
dirbtinio intelekto sistemos gali būti pakankamai paaiškinamos;

22. ragina užtikrinti skaidrumą, atsakomybę, patikrinamumą, nuspėjamumą ir atskaitomybę, 
nes piliečiai, pacientai ir vartotojai turėtų būti informuojami, kad bendrauja su dirbtinio 
intelekto sistema, pateikiant aiškius ir suprantamus paaiškinimus apie naudojamus 
duomenis, algoritmo veikimą, jo tikslą, pasekmes ir galimus pavojus; pabrėžia, kad 
skaidrumas ir paaiškinamumas yra būtini norint užtikrinti pasitikėjimą šiomis 
technologijomis; mano, kad paaiškinimas turėtų būti papildytas patikrinamumu ir 
atsekamumu, nes tokių principų laikymasis yra atskaitomybės garantija; pabrėžia, kad 
dirbtinio intelekto taikomosios programos gali dirbti geriau už žmones atliekant siauras 
konkrečias užduotis, bet jos nėra tinkamos apžvalginėms analizėms atlikti; ragina 
užtikrinti žmogiškąją priežiūrą, profesinę atsakomybę ir sistemos nuspėjamumą, 
suteikiant galimybę išaktyvinti dirbtinio intelekto sistemą;

23. mano, kad bet kuris fizinis ar juridinis asmuo turėtų galėti pasinaudoti teisių gynimo 
priemonėmis dėl didelės rizikos dirbtinio intelekto, robotikos ar susijusios technologijos 
jo nenaudai priimto sprendimo ir kad bet kurį dirbtinio intelekto sprendimą turi būti 
galima atidžiai patikrinti žmogui ir turi būti galima įvykdyti tinkamą procesą; siūlo įdiegti 
apsaugos priemones, susijusias su didelės rizikos dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių 
technologijų naudojimu priimant viešosios valdžios sprendimus, įskaitant reguliarų 
reglamentavimo sistemos vertinimą ir galimą peržiūrą, kad nebūtų atsiliekama nuo 
technologinės plėtros, taip pat siūlo parengti privalomas gaires dėl atitikties vertinimo 
metodologijos, kurių laikytųsi nacionalinės priežiūros institucijos, taip pat parengti 
neprivalomas gaires, skirtas kūrėjams, diegėjams ir naudotojams;

24. palankiai vertina Europos duomenų strategiją, kurioje sprendžiami būsimi šios srities 
Sąjungos uždaviniai, kurie labai svarbūs siekiant dirbtinio intelekto pažangos, ir ragina 
ieškoti galimybių, kad naujojoje duomenų ekonomikoje Europa (visų pirma, augančiame 
decentralizuotų ir nuasmenintų duomenų, kurie gaunami iš pramonės, verslo ir 
valstybinio sektorių ir iš tinklo pakraštyje esančių prietaisų (apskaičiuota, kad šis 
sektorius 2025 m. sudarys 80 proc. bendro 175 zetabitų kiekio ir pakeis dabartines 
apimtis)) įgytų konkurencinį pranašumą;

25. ragina užtikrinti pakankamą Sąjungos dirbtinio intelekto pertvarkos finansavimą; pritaria 
Komisijos baltojoje knygoje išdėstytiems siekiams per ateinančius dešimt metų Sąjungoje 
į dirbtinio intelekto sritį pritraukti 200 mlrd. EUR viešųjų ir privačiųjų investicijų; 
palankiai vertina tai, kad skiriamas dėmesys dirbtinio intelekto ekosistemų trūkumui 
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mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir MVĮ bei startuolių poreikiams; ragina Komisiją 
nustatyti viešosios infrastruktūros trūkumus ir sudaryti geresnes sąlygas dirbtinio intelekto 
įnašui švelninant klimato kaitos poveikį ir prisitaikant prie jos, finansuojant 
atsinaujinančiąją energiją ir sveikatą, taip pat padėti sudaryti geografiniu požiūriu 
subalansuotą prieigą prie viso dirbtinio intelekto finansavimo, įskaitant MVĮ ir startuolius; 
pabrėžia, kad dėl naujų Sąjungos tikslų neturi sumažėti Sąjungos įsipareigojimas 
įgyvendinti nuolatinius prioritetus, pvz., BŽŪP, sanglaudos politiką, žaliąjį kursą ir kitos 
kartos ekonomikos gaivinimo po COVID-19 planą;

26 ragina Komisiją skatinti ir finansuoti į žmogų sutelkto dirbtinio intelekto, robotikos ir 
susijusių technologijų, kurios padėtų spręsti aplinkos ir klimato uždavinius ir užtikrintų 
vienodas galimybes naudotis pagrindinėmis teisėmis, plėtrą taikant mokestines, žaliųjų 
viešųjų pirkimų ar kitas paskatas;

Dirbtinio intelekto anglies dioksido išmetimo rodiklis

27. pažymi, jog 2020 m. vasario 19 d. paskelbtame skaitmeninio sektoriaus teisės aktų 
rinkinyje Komisija teigė, kad šiuo metu IRT sektoriuje suvartojama nuo 5 proc. iki 
9 proc. pasaulinės elektros energijos ir išmetama 2 proc. CO2 kiekio ir kad ateinančiais 
metais perduodamų ir saugomų duomenų kiekis ir toliau proporcingai didės ir reikės rasti 
atitinkamų sprendimų; taip pat pažymi, jog 2018 m. Jungtinio tyrimų centro tyrime 
„Dirbtinis intelektas. Europos perspektyva“ prognozuojama, kad duomenų centrams ir 
duomenų perdavimui turėtų tekti 3–4 proc. visos Sąjungoje suvartojamos elektros 
energijos;

28. džiaugiasi tuo, kad Europos skaitmeninėje strategijoje siūlomos skaitmeniniams 
sektoriams skirtos žaliosios pertvarkos priemonės;

29. pabrėžia, kad nepaisant dabartinio didelio anglies dioksido išmetimo rodiklio, kurį šiuo 
metu lemia gilusis mokymasis ir pats dirbtinis intelektas, šios technologijos gali padėti 
sumažinti dabartinį IRT sektoriaus ir dirbtinio intelekto, robotikos, automatizuotų 
sprendimų procesų, mašininio mokymosi kūrimo lemiamą poveikį aplinkai; pabrėžia, kad 
šios ir kitos tinkamai reglamentuojamos susijusios technologijos turėtų būti esminiai 
veiksniai, kuriuos pasitelkus įgyvendinami žaliojo kurso tikslai, JT darnaus vystymosi 
tikslai ir Paryžiaus susitarimas daugelyje skirtingų sektorių, taip pat jie turėtų padidinti 
politikos, kuria užtikrinama aplinkos apsauga, poveikį, pvz., atliekų mažinimo ir aplinkos 
būklės blogėjimo srityse;

30. ragina Komisiją atlikti tyrimą dėl dirbtinio intelekto technologijų anglies dioksido 
išmetimo rodiklio poveikio ir įvertinti vartotojų perėjimo prie dirbtinio intelekto 
technologijų naudojimo teigiamą ir neigiamą poveikį;

31. pažymi, kad, atsižvelgiant į vis didesnę dirbtinio intelekto taikomųjų programų, kurioms 
reikalingi skaičiavimo, saugojimo ir energijos ištekliai, plėtrą, dirbtinio intelekto sistemų 
poveikis aplinkai turėtų būti vertinamas per visą jų gyvavimo ciklą;

Dirbtinio intelekto poveikis sveikatos sektoriui ir pacientų teisėms

32. pripažįsta didelį dirbtinio intelekto vaidmenį sveikatos srityje ir pabrėžia, kad dirbtinio 
intelekto taikomosiomis programomis sveikatos srityje visada reikėtų siekti kuo labiau 
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išplėsti jų teikiamas galimybes – pagerinti pavienių pacientų sveikatą, taip pat valstybių 
narių valstybinių sveikatos sistemų veiklą – nemažinant etinių standartų ir nekeliant 
grėsmės piliečių privatumui ar saugai; 

33. palankiai vertina baltojoje knygoje nurodytą Komisijos įsipareigojimą išnagrinėti 
sveikatos priežiūrai būdingus saugos ir atsakomybės uždavinius, susijusius, pvz., su 
dirbtinio intelekto sistemomis, kurios gydytojams arba tiesiogiai pacientams perduoda 
specializuotą medicininę informaciją, ar dirbtinio intelekto sistemomis, kurios pačios 
atlieka medicinines užduotis tiesiogiai pacientui; ragina atlikti atitinkamą patikrinimą ir 
kituose į sąrašą įtrauktuose sektoriuose, kurie yra savaime laikomi didelės rizikos 
sektoriais;

34. mano, kad tokiose srityse kaip sveikata atsakomybę galiausiai turi prisiimti fizinis ar 
juridinis asmuo; pabrėžia, kad algoritmams apmokyti reikalingi atsekami ir viešai 
prieinami duomenys;

35. ragina Komisiją inicijuoti atvirą, skaidrų sektorių dialogą, teikiant pirmenybę sveikatos 
apsaugai, kad vėliau būtų pateiktas veiksmų planas, kuriuo sudaromos palankesnės 
sąlygos kurti, išbandyti ir pradėti taikyti dirbtinį intelektą moksliniuose tyrimuose ir 
inovacijose bei plačiai jį pritaikyti viešosiose sveikatos priežiūros tarnybose;

36. perspėja apie mėginimus suteikti mašinoms tam tikrą „asmenybę“, dėl kurios gali būti 
panaikinta žmogaus atsakomybė jų naudojimo klaidų atveju;

37. tvirtai remia Komisijos pasiūlytą idėją sukurti Europos sveikatos duomenų erdvę7, kuria 
siekiama skatinti keitimąsi sveikatos srities duomenimis ir remti mokslinius tyrimus, 
visapusiškai laikantis duomenų apsaugos nuostatų, įskaitant duomenų tvarkymą 
naudojant dirbtinio intelekto technologijas, ir kuria stiprinamas ir išplečiamas sveikatos 
srities duomenų naudojimas ir pakartotinis naudojimas; ragina didinti tarpvalstybinio 
keitimosi sveikatos srities duomenimis apimtį, jų susiejimą ir naudojimą pasitelkiant 
bendras saugias duomenų saugyklas, konkrečios rūšies informaciją apie sveikatą, pvz., 
Europos sveikatos duomenis, genominę informaciją ir skaitmeninius sveikatos atvaizdus, 
siekiant supaprastinti Sąjungos mastu sąveikius registrus ar duomenų bazes mokslinių 
tyrimų, mokslo ir sveikatos srityse;

38. pabrėžia, kad pacientai turėtų žinoti, kada ir kaip jie bendrauja su žmonėmis specialistais 
ir kada taip nėra; primygtinai reikalauja užtikrinti, kad pacientai galėtų laisvai nuspręsti 
dėl šios sąveikos ir kad jiems turėtų būti pasiūlyta vienodo standarto alternatyva;

39. mano, kad, visų pirma, sveikatos sektoriuje mobiliosios taikomosios programos gali 
padėti stebėti ligas ir būtų verta pasitelkti robotus, kurie padėtų dirbti gydytojams ir 
sveikatos priežiūros padėjėjams, taip siekiant pagerinti diagnozavimą ir gydymą, sykiu 
užtikrinant medicinos praktikoje ir pacientų priežiūros praktikoje žmogiškąjį veiksnį;

40. ragina Sąjungą standartizuoti elektroninės sveikatos taikomųjų programų sąveiką ir 
sukurti bendrą Europos prieigą prie receptų, diagnozės ir medicininių ataskaitų duomenų, 

7 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „Europos duomenų strategija“ (COM(2020)0066).
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kuri būtų lengvai prieinama visiems Sąjungos piliečiams ir visose valstybėse narėse;

41. pakartoja, kad šių technologijų teikiamos galimybės ir iš jų kylanti rizika yra pasaulinio 
masto, todėl reikia nuoseklaus suderinto požiūrio tarptautiniu lygmeniu; ragina Komisiją 
bendradarbiauti dvišaliu ir daugiašaliu lygmeniu, siekiant skatinti ir užtikrinti etikos 
laikymąsi;

42. atkreipia dėmesį į dirbtinio intelekto naudą ligų prevencijos, gydymo ir kontrolės srityje – 
kaip pavyzdį galima paminėti, kad dirbtinis intelektas nuspėjo COVID-19 epidemiją 
anksčiau, nei PSO; primygtinai ragina Komisiją parengti Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centrui skirtą tinkamą teisinę sistemą ir skirti deramai išteklių, kad būtų galima 
rinkti reikalingus anoniminius duomenis realiuoju laiku visame pasaulyje, 
nepriklausomai nuo valstybių narių, be kita ko, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos 
keliamus iššūkius; 

43. pabrėžia, kad valdžios institucijų per COVID-19 pandemiją ir kitas galimas sveikatos 
srities krizes naudojamos stebėjimo ir kontaktų paieškos technologijos gali būti 
nesuderinamos su duomenų apsauga; todėl primena 2020 m. balandžio 17 d. Komisijos 
dokumentą „Duomenų apsaugos gairės dėl kovai su COVID-19 pandemija naudojamų 
programėlių“8 ir būtinybę užtikrinti proporcingumą, apribojimą laiko atžvilgiu, atitiktį 
Europos vertybėms ir pagarbą žmogaus orumui ir pagrindinėms teisėms;

44. mano, kad dirbtinis intelektas ir robotika gali labai pagerinti medicinos prietaisų valdymą 
ir palengvinti kasdienį sveikatos priežiūros specialistų darbą; mano, kad reikia sukurti 
atsarginę svarbiausių medicinos prietaisų sistemą, leidžiančią stebėti ir užtikrinti prietaiso 
funkcionalumą susidūrus su bet kokiais galimais trikdžiais, ir kad reikia atsižvelgti į su 
tokių prietaisų valdymu susijusias galimas kibernetines grėsmes ir jas sumažinti; 
pabrėžia, kad, be įsilaužėlių ir išorinių grėsmių, kibernetinės grėsmės taip pat gali kilti dėl 
žmonių klaidų ar sistemos klaidų, ir reikia turėti tinkamas ir veikiančias atsargines 
sistemas; be to, mano, kad Sąjunga turėtų parengti dirbtinio intelekto atsarginių kopijų 
kūrimo veiksmų planą, skirtą galimiems klausimams, susijusiems su dirbtinio intelekto 
sistemos kontrolės klaidomis, spręsti;

45. pabrėžia, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/7459 nustatytų 
saugumo standartų gali nepakakti dirbtinio intelekto sistemų iššūkiams įveikti; ragina 
Komisiją stebėti šioje srityje kylančius iššūkius ir prireikus pateikti pasiūlymus;

46. pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad dirbtinio intelekto naudojimu pagrįsti medicinos 
prietaisai atitiktų Reglamente (ES) 2017/745 nustatytus saugos ir veiksmingumo 
reikalavimus; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad Reglamentas (ES) 
2017/745 būtų įgyvendintas atsižvelgiant į šias technologijas; mano, kad reikia parengti 
naujas gaires ir specifikacijas dėl programinės įrangos, dirbtiniu intelektu ir giliuoju 
mokymusi paremtų prietaisų saugos ir veiksmingumo vertinimo per visą jų naudojimo 

8 OL C 124I, 2020 4 17, p. 1.
9 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, 
kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) 
Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (OL L 117, 2017 5 5, 
p. 1).
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ciklą;

47. ragina užtikrinti aiškesnius teisinius įgaliojmus ir pakankamą EMA ir nacionalinių 
kompetentingų institucijų finansavimą vaistų srityje, kad būtų remiamos su dirbtiniu 
intelektu susijusios inovacijos ir viešosios sveikatos aspektai per visą medicininio 
gyvavimo ciklą, visų pirma surinkti ir išanalizuoti realius pasaulinės sveikatos duomenis, 
kurie gali padėti gauti papildomų įrodymų apie medicininius produktus, taip remiant 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, bei optimizuoti saugų ir veiksmingą esamų 
vaistų naudojimą pacientų ir Europos sveikatos priežiūros sistemų labui;

48. pabrėžia, kad nei draudimo bendrovėms, nei bet kuriam kitam paslaugų teikėjui neturėtų 
būti leidžiama naudoti duomenų iš elektroninių sveikatos priežiūros programų, siekiant 
sudaryti diskriminacines sąlygas kainodaros srityje, nes tai prieštarautų pagrindinei teisei 
gauti aukščiausio įmanomo lygio sveikatos priežiūros paslaugas;

Dirbtinis intelektas ir duomenų apsauga

49. palankiai vertina tai, kad Komisija neseniai paskelbė apie Reglamento (ES) 2016/679 
peržiūrą10, pažymi, kad valstybių narių teisės aktuose vadovaujamasi skirtingu požiūriu 
įgyvendinant nukrypti leidžiančias nuostatas nuo bendrojo draudimo tvarkyti tam tikras 
asmens duomenų kategorijas, kai tai susiję su specifikacijų lygmeniu ir garantijos 
priemonėmis, taip pat ir sveikatos priežiūros tikslais; todėl teigia, kad galiausiai žmonės 
turėtų būti atsakingi už sprendimo priėmimą, ypač tokiuose su dideliais apribojimais ir 
pavojais susijusiuose sektoriuose kaip sveikata;

50. palankiai vertina Komisijos ketinimą stebėti Reglamento (ES) 2016/679 taikymą naujoms 
technologijoms, be kita ko, galimose būsimose dirbtinio intelekto srities iniciatyvose ir 
vykdant Duomenų strategiją, ir pritaria Komisijos išsakytam raginimui Europos duomenų 
apsaugos valdybai parengti gaires dėl Reglamento (ES) 2016/679 taikymo mokslinių 
tyrimų, dirbtinio intelekto, blokų grandinių ir kitų galimų technologinių pokyčių srityje;

51. ragina įgalinti piliečius ir pacientus, kiek tai susiję su jų asmens duomenimis, ir užtikrinti 
visapusišką Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo teisės aktų vykdymą, visų pirma 
kalbant apie dirbtinio intelekto taikomąsias programas sveikatos priežiūros srityje ir kitus 
susijusius neskelbtinus duomenis, taip siekiant paisyti teisės būti pamirštam, kuri 
numatyta Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje, ir stiprinti teisę gauti paaiškinimą, 
kaip numatyta Reglamento (ES) 2016/679 22 straipsnyje, ir padidinti paaiškinimo 
pateikimo reikalavimus, taikomus didelės rizikos dirbtiniam intelektui; 

52. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto etinių aspektų sistema turėtų apimti teisę gauti 
sprendimo, kuris priimtas taikant automatizuotą procesą, paaiškinimą asmenims, kuriems 
taikomi tokie sprendimai;

53. ragina užtikrinti teisingą privatumo ir duomenų apsaugos bei duomenų naudingumo 
pusiausvyrą; mano, kad mokslinės pažangos labui svarbu užtikrinti galimybę dalytis 
pakankamai išsamiais ir tiksliais sveikatos srities duomenimis bei juos tvarkyti; ragina 

10 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Duomenų apsauga kaip daugiau galių suteikimo 
piliečiams ir ES požiūrio į perėjimą prie skaitmeninių technologijų pagrindas – dveji metai taikant Bendrąjį 
duomenų apsaugos reglamentą“ (COM(2020)264 final).



AD\1212697LT.docx 15/18 PE648.284v02-00

LT

užtikrinti duomenų anonimiškumą, kartu vengiant pernelyg didelio duomenų kiekio 
mažinimo; ragina Sąjungos lygmeniu kurti sąveikias, tinkamas duomenų bazes, registrus 
ir saugyklas, taip siekiant supaprastinti su sveikata susijusių duomenų naudojimą 
sveikatos, aplinkos ir maisto saugos sektoriuose;

54. pabrėžia, kad būtina užtikrinti pažeidžiamų grupių asmenų su sveikata susijusių duomenų 
ir duomenų apsaugą, ir pažymi, kad dirbtinio intelekto taikomosios programos su 
sveikata susijusius duomenis tvarkytų vadovaudamosi duomenų subjekto sutikimu ir turi 
būti išpildytos Reglamento (ES) 2016/679 7 straipsnyje nustatytos sąlygos; 

55. pabrėžia, kad jokiomis aplinkybėmis generuojami duomenys neturėtų prisidėti prie bet 
kokio pobūdžio diskriminacijos; ragina suteikti garantijas, kad duomenys būtų renkami ir 
prie jų būtų prieinama visada laikantis Sąjungos teisinės sistemos; 

56. pabrėžia, kad kenkėjiško duomenų pakeitimo ir manipuliavimo jais, galimo duomenų 
grobimo ar duomenų vagystės pavojus sveikatos sektoriuje gali būti labai didelis, taip 
gali būti pasielgta norint pakenkti asmeniui, jį diskredituoti ar iš jo pasipelnyti; pabrėžia, 
kad atitinkamiems tinklams reikėtų taikyti aukščiausius kibernetinio saugumo standartus;

Dirbtinio intelekto įtaka darbo ir socialinei aplinkai

57. pabrėžia, kad neramumai darbo rinkoje yra dalis priemonių, į kurias atsižvelgiama EBPO 
etikos sistemoje; pabrėžia, kad automatizavimas kartu su dirbtiniu intelektu padidins 
našumą, taigi, ir gamybą; atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip ir per ankstesnes technologines 
revoliucijas, kai kurios darbo vietos bus pakeistos; pabrėžia, kad, vis labiau naudojant 
robotiką ir dirbtinį intelektą, turėtų sumažėti ir žmonių darbo žalingomis ir pavojingomis 
sąlygomis rizika, be to, tai turėtų paskatinti kurti daugiau kokybiškų deramo darbo vietų 
ir pagerinti našumą; primena EBPO veiklą, kuria pabrėžiama, kad pasitelkdama 
automatizavimą visuomenė gali pasirinkti sutrumpinti darbo laiką ir taip pagerinti 
darbuotojų gyvenimo sąlygas ir sveikatą;

58. atkreipia daugiau dėmesio į EBPO rekomendacijas, kuriose vyriausybės raginamos 
glaudžiai bendradarbiauti su suinteresuotaisiais subjektais, taip siekiant skatinti atsakingą 
dirbtinio intelekto naudojimą darbe, gerinti darbuotojų saugą ir darbo kokybę, taip pat 
užtikrinti, kad dirbtinio intelekto teikiama nauda būtų plačiai ir teisingai dalijamasi; šiuo 
atveju pabrėžia, kad įvairios kūrėjų ir inžinierių komandos, dirbančios kartu su 
pagrindiniais veikėjais, gali padėti užkirsti kelią su lytimi ir kultūra susijusiems 
stereotipams ir užtikrinti, kad darbuotojų fizinės ir psichinės gerovės paisoma dirbtinio 
intelekto algoritmuose, sistemose ir taikomosiose programose; 

59. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto taikomųjų programų plėtojimas gali sumažinti galimų 
paslaugų kainas ir padidinti apimtį, pvz., sveikatos priežiūros, viešojo transporto 
paslaugų, antrosios kartos ūkininkavimo atvejais, taip padarant jas labiau įperkamomis 
platesnėms visuomenės grupėms; pabrėžia, kad dėl dirbtinio intelekto taikomųjų 
programų taip pat gali padidėti nedarbo lygis, spaudimas socialinės priežiūros sistemoms 
ir išaugti skurdas; pabrėžia, kad laikantis Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje 
nurodytų vertybių reikia Sąjungos dirbtinio intelekto pertvarką pritaikyti prie socialinių ir 
ekonominių pajėgumų, atitinkamos socialinės apsaugos, švietimo ir alternatyvių darbo 
vietų kūrimo; ragina apsvarstyti galimybę, vadovaujantis Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo (EGF) arba šiuo metu kuriamo Teisingos pertvarkos fondo 
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patirtimi, įsteigti Sąjungos prisitaikymo prie dirbtinio intelekto fondą;

60. taip pat pabrėžia, kad svarbu užmegzti socialinį dialogą, taip siekiant sudaryti sąlygas 
sąžiningam ir įtraukiam darbuotojų perėjimui prie naujos darbo aplinkos, kuriai įtaką 
padarė dirbtinis intelektas, ir tai, kad įmonėms būtina investuoti į savo darbuotojų 
mokymus ir įgūdžių perkvalifikavimą;

61. ragina valstybes nares aplinkos apsaugos, sveikatos ir maisto saugos specialistų mokymą 
pritaikyti pagal pokyčius dirbtinio intelekto srityje, taip pat didinti informuotumą apie 
rizikas ir etinius iššūkius, kurie siejami su dirbtiniu intelektu; 

62. pritaria baltojoje knygoje nustatytiems reikalavimams dėl didelės rizikos dirbtinio 
intelekto apmokymo duomenų, taip pat sprendžiant su sauga susijusius klausimus, nes tai 
turi būti pakankamai platūs duomenys, apimantys visus susijusius scenarijus, siekiant 
išvengti tokių pavojingų situacijų kaip diskriminacija, ir pakankamai reprezentatyvūs 
duomenys, kurie gerai atspindi socialinę aplinką, kurioje jie bus taikomi;

63. pabrėžia, kad viešasis sektorius turėtų sutelkti dėmesį į socialinių problemų sprendimą, o 
ne rengtis jam pačiam naudingų dirbtinio intelekto sistemų įsisavinimui; ragina tobulinti 
Sąjungos viešųjų pirkimų reglamentus ir gaires, įskaitant Europos Sąjungos žaliuosius 
viešuosius pirkimus, kad vykdant atitinkamas pasiūlymų vertinimo procedūras būtų 
atsižvelgiama į tai, ar tam tikru atveju reikia taikyti dirbtinio intelekto sistemą, ir būtų 
galima vadovautis alternatyviu įgyvendinimo būdu, jei vertinimas rodytų, kad toks 
dirbtinio intelekto nenaudojant priimtas sprendimas geriau išspręstų socialinę problemą.
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