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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Juridisko komiteju:

– rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Eiropas Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas noteiktas Līguma par 
Eiropas Savienību 2. pantā, un ievērojot piesardzības principu, kas noteikts Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 191. panta 2. punktā;

B. tā kā LESD 16. pantā ir noteikts, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu 
aizsardzību; tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/6791 22. pantā ir 
minēta situācija, kurā datus izmanto tikai automatizētai apstrādei, un atzītas datu subjekta 
tiesības netikt pakļautam lēmumam, kas pieņemts, balstoties tikai uz automatizētu 
apstrādi;

C. tā kā globālā konkurence par vadošo lomu mākslīgā intelekta (MI) attīstībā, kas ietekmēs 
ētisko vērtību un standartu avotu, kas ir nozares pamatā visā pasaulē, kļūst arvien 
spēcīgāka un Eiropas Savienībai būtu jārāda piemērs pārējai pasaulei ar atbilstošu tiesisko 
regulējumu, lai novērstu arī iespējamu sacensību par pēc iespējas mazāku valsts 
regulējumu;

D. tā kā šo globālo konkurenci nevajadzētu nodalīt no ētikas vērtībām un standartiem;

E.  tā kā pētījumu un inovāciju straujā attīstība ir pievērsusi uzmanību vairākiem būtiskiem 
ētikas, likumīguma un sociālajiem jautājumiem, kuri skar zinātnes un sabiedrības 
attiecības; tā kā šai pētniecībai un inovācijai saskaņā ar Eiropas pētniecības programmu 
noteikumiem ir jāatbilst ētikas principiem un attiecīgajiem valstu, Savienības un 
starptautiskajiem tiesību aktiem, tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību hartai un 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai;

F. tā kā lielo datu un MI tehnoloģiju integrēšana sabiedrības veselības aprūpes sistēmā un 
citās nozarēs ir jāapvieno ar atbilstīgiem noteikumiem, standartiem un tiesību aktiem, kas 
aizsargā personu pamattiesības un risina jaunās ar ētiku saistītās problēmas; 

G. tā kā Savienībā salīdzinājumā ar citām pasaules daļām pašlaik pastāv ievērojami trūkumi 
attiecībā uz patentiem un ieguldījumiem;

H. H. tā kā mākslīgais intelekts un citi topošie digitālie risinājumi var sniegt labumu 
sabiedrībai tādās jomās kā zaļā pāreja, vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, 
lauksaimniecības efektivitātes palielināšana, atkritumu apsaimniekošana, aprites 
ekonomika, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, dažādu rūpniecisko 
procesu ekoloģizācija, enerģētikas un transporta pārvaldība un efektivitāte, ūdens un gaisa 
kvalitāte (piemēram, viedtīkli un elektromobilitāte), riska pārvaldība un zemes novērošana, 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).
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kurās Savienības programma Copernicus cita starpā ir viena no labākajām;

I. tā kā MI var piemērot gandrīz jebkurā jomā medicīnā: biomedicīniskajā pētniecībā, par 
piemēru ņemot ar MI palīdzību atklāto antibiotiku halikīnu vai MI ieguldījumu jaunās 
vēža terapijās, palīdzību diagnosticēšanā, slimību agrīnākā noteikšanā un profilaksē ar 
tādām metodēm kā predikatīvā medicīna un/vai riska faktoru apzināšana, medicīniskajā 
izglītībā, palīdzības sniegšanā aprūpētājiem, atbalsta sniegšanā vecu cilvēku aprūpē, 
pacientu stāvokļa uzraudzībā, zāļu efektīvākā izstrādē, būtiskākā mērķterapijā, klīnisko 
lēmumu pieņemšanā, personalizētā medicīnā, psihiatriskajā diagnostikā un ārstēšanā, 
revolucionārās robotikas protēzēs un atbalsta sistēmās, attālinātā operatīvajā medicīnā un 
veselības sistēmu vispārējās efektivitātes un sadarbspējas palielināšanā;

J. tā kā digitālajam progresam ir vajadzīga atbilstoša veselības aprūpes un administratīvā 
personāla apmācība un sagatavošana, lai novērstu digitālo plaisu, vienlaikus paturot prātā 
sabiedrības novecošanu un iespējamās problēmas veselības aprūpes sistēmās; 

K. tā kā pastāv nopietnas ētiskas bažas par mašīnu autonomiju; 

L. tā kā digitālā veselības aizsardzība nedrīkstētu izraisīt pilnīgu atteikšanos no cilvēku 
veiktas aprūpes un ierobežot ārstu un pacientu attiecības un tā kā šīm tehnoloģijām būtu 
jāpalīdz ārstiem efektīvāk diagnosticēt un/vai ārstēt pacientus;

M. tā kā MI tehnoloģija paātrinās rūpniecības digitālo pārveidi un būs nozīmīga digitālās 
ekonomikas sekmīgā attīstībā aizvien savienotākā pasaulē; 

N. tā kā pašreizējā Savienības tiesiskajā regulējumā un ētikas pamatnostādnēs jau ir risinātas 
dažas ētikas problēmas saistībā ar MI lietotnēm, kas norādītas Komisijas Baltajā grāmatā 
par mākslīgo intelektu, piemēram, riska novērtēšanas procesi, kas ieviesti uz MI balstītiem 
veselības risinājumiem vienotajā tirgū; tā kā citas jomas atpaliek no ētikas problēmām, kas 
ir jāapzina un jāmazina, jo MI ir milzīga spēja apdraudēt pacientu izvēli, drošību un 
privātumu; tā kā ir jānosaka robežas starp medicīnas un aprūpes speciālistu lomu un iekārtu 
funkcijām pacientu aprūpē, tostarp izmantojot uzraudzītas robotu autonomijas principu, un 
tā kā ir nepieciešama gan veselības aprūpes jomā strādājošo, gan pacientu izglītošana;

O. tā kā Savienības datu aizsardzības noteikumi būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā aprūpes un 
medicīnisko robotu, kuri spēj apstrādāt ļoti sensitīvu personisko informāciju un veselības 
datus, arvien lielāko sarežģītību un savietojamību, un tiem būtu jāatbilst integrētas 
privātuma aizsardzības principam, kā noteikts Regulā (ES) 2016/679 par datu 
aizsardzību;

P. tā kā risinājumi, kas uzsver nepieciešamību izstrādes stratēģijas balstīt uz zinātniskajiem 
pētījumiem, izveidojot medicīnisko datu (piemēram neiroloģisko un kardioloģisko datu) 
repozitorijus, un tā kā šo pētījumu datu kopīgošana var sniegt reālus sociālos ieguvumus 
sabiedrības drošības un veselības kontekstā;

Q. tā kā MI var dot labumu sabiedrībai pārtikas nekaitīguma jomā, cita starpā samazinot 
pesticīdu izmantošanu, atbalstot precīzo lauksaimniecību vai plašākā nozīmē – 
lauksaimniecību 2.0, kurā Savienība ir viena no vadošajām MI lietotnēs (piemēram, 
automatizētām iekārtām laikapstākļu prognozēšanai vai slimību identificēšanai), kas ļaus 
efektīvāku ražošanu apvienot ar augstākiem vides standartiem un resursu labāku 
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izmantošanu, jo īpaši teritorijās, kurās ūdens resursi ir ierobežoti un klimata pārmaiņām ir 
smaga ietekme, jo tam būtu jāatbilst zaļā kursa prioritātēm;

R. tā kā minētā regulējuma darbības jomai jābūt atbilstīgai, samērīgai un vispusīgi 
novērtētai; tā kā tai būtu jāaptver plašs klāsts tehnoloģiju un saistīto komponentu, tostarp 
jāaptver arī algoritmi, programmatūra un MI izmantotie vai ģenerētie dati; tā kā ir 
vajadzīga mērķtiecīga pieeja, kas balstās uz augsta riska jēdzienu, lai novērstu nākotnes 
inovāciju kavēšanos MI lietotņu sniegto ieguvumu nodrošināšanā iedzīvotājiem, 
piemēram, veselības aprūpes, vides aizsardzības un pārtikas kvalitātes jomā;

S. tā kā ir svarīgi apzināt efektīvus veidus, kā nodrošināt uzticamas digitālās tehnoloģijas, 
lai būtu iespējams izmantot to sniegtos ieguvumus, vienlaikus aizsargājot pamattiesības 
un atbalstot neformālu, atvērtu, iecietīgu un taisnīgu sabiedrību attīstību; tā kā tas ir 
sevišķi svarīgi hibrīdu cilvēka/mākslīgā intelekta sistēmu gadījumā;

T. tā kā robotizētas ierīces padara neskaidrākas robežas starp cilvēkiem un tehnoloģiskiem 
objektiem; tā kā tām ir ne tikai ētiski izvērtējama ietekme uz sabiedrību, bet tās arī liek 
apšaubīt pat ētiskās sistēmas, uz kuru pamata šāda ietekme ir jāizvērtē; tā kā saskaņā ar 
Pasaules zinātnisko zināšanu un tehnoloģiju ētikas komisijas (COMEST) ziņojumu īpaša 
uzmanība jāpievērš medicīnisko robotu, māsu aizstājēju robotu, vecu cilvēku aprūpes 
robotu un pavadošo robotu lietošanai;

U. tā kā strauji pieaug sociālo robotu un pavadošo robotu izmantošana veselības aprūpes 
jomā un jo īpaši veco ļaužu aprūpē; tā kā vecu cilvēku aprūpes roboti un pavadošie roboti 
var uzņemties funkcionālu un emocionālu lomu; tā kā šiem robotiem var būt nozīme vecu 
cilvēku vientulības mazināšanā, ar demenci saistītas uzvedības novēršanā, 
neirodeģeneratīvo slimību pacientu kognitīvo darbību stimulēšanā vai tādu īpašu ikdienas 
uzdevumu veikšanā, kurus veciem cilvēkiem ir grūti veikt; tā kā pavadošie roboti tādējādi 
var izraisīt nepatiesas, iedomātas un vienpusējas jūtas, maldinot vecus cilvēkus un 
apejoties ar viņiem, kā ar bērniem;

V. tā kā pavadošos robotus arvien vairāk var izmantot seksuāliem mērķiem; tā kā īpaši 
satraucoša ētiska ietekme ir tādu seksa robotu lietošanai, kuri izskatās kā bērni vai kuri ir 
ieprogrammēti vardarbībai,

MI tiesiskais un ētiskais regulējums 

1. uzsver, ka Savienībai ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai garantētu, ka tās ētiskās 
vērtības, kas noteiktas tās tiesību aktu kopumā, iedarbīgi attiecas uz visām mākslīgā 
intelekta jomām tās teritorijā, un veicinātu tās standartus visā pasaulē; šajā saistībā 
uzsver, ka MI tehnoloģijas attīstībai vienmēr ir jāsniedz ieguvumi cilvēkiem;

2. uzsver, ka Savienībai ir jāīsteno visi vajadzīgie pasākumi, lai palielinātu sabiedrības 
uzticēšanos MI, robotikas un saistīto tehnoloģiju attīstībai un īstenošanai; ņemot vērā 
būtisko ietekmi, kas šīm tehnoloģijām var būt uz iedzīvotājiem; aicina Komisiju ievērot 
ētikas pamatnostādnes MI uzticamības panākšanai un ierosināt atbilstīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka šīs tehnoloģijas nerada iedzīvotājiem netaisnīgi aizspriedumainus 
rezultātus;

3. uzsver, ka uz tiesību aktiem balstīta Savienības uzticēšanās MI ekosistēma vides 
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aizsardzības, veselības aprūpes vai pārtikas nekaitīguma jomā, ko paplašina Savienības 
MI ētikas sistēma, stiprinās juridisko noteiktību un prognozējamību, veicinās ieinteresēto 
personu iesaisti, palielinās nodoto datu apjomu un ieviešanu tirgū, nodrošinās 
apjomradītus ietaupījumus un atbalstīs izcilības ekosistēmu šajās nozarēs; uzskata, ka tas 
stiprinās Savienības MI nozares globālo konkurētspēju un potenciālu veicināt Savienības 
vērtības un standartus;

4. norāda, ka, tā kā juridiskie noteikumi labāk atbilst pašreizējām rūpīgi definētajām 
problēmām, kā arī ņemot vērā MI straujo attīstību, kas izraisa nenoteiktību par to, kas būs 
turpmāk, kopīga, likumīgi labi pamatota, izpildāma Savienības MI ētikas sistēma 
paplašinās ekosistēmu Komisijas Baltajā grāmatā definēto uzticēšanās ekosistēmu visām 
ieinteresētajām personām, īpaši vides aizsardzībā, sabiedrības veselības aizsardzībā, 
veselīgākas vides, labāku veselības aprūpes resursu un pakalpojumu vai pārtikas 
nekaitīguma lietotņu radīšanā, tādējādi atbalstot izcilības ekosistēmu juridiskās 
noteiktības un prognozējamības jomā, nodrošinot iedarbīgu reaģēšanu uz problēmām, kas 
vēl nav definētas tiesu zālēs, vadības sanāksmēs vai zinātniskajās laboratorijās; 

5. norāda, ka MI definēšanai ir nepieciešams papildu darbs; tādēļ uzsver, cik svarīga ir 
antropocentriska pieeja un regulāra MI progresa un ētikas regulējuma pārskatīšana, lai 
veicinātu proaktīvu regulējumu un garantētu tā piemērojamību visu laiku un jaunu attīstību; 
uzsver, ka pastāv dažādi risku līmeņi, kas laika gaitā attīstās, tehnoloģijām kļūstot aizvien 
progresīvākām; uzsver, ka ir nepieciešams samērīgs tiesiskais regulējums, kam būtu 
jāattīstās atbilstoši tehnoloģiju attīstības ātrumam; norāda, ka Copernicus programma var 
funkcionēt kā paraugprakse kvalitatīvu lielu datu kopu izstrādē izmantošanai MI modeļos;

6. uzsver, ka ir vajadzīgs tiesiskais regulējums, kas nosaka ētikas principus, kuri jāpiemēro 
šīs tehnoloģijas projektēšanai, izstrādei, ieviešanai un darbībai, sākot no piekļuves datiem 
līdz pat rezultātu stingrai uzraudzībai;

7. uzsver, ka ir jārod līdzsvarota pieeja regulējumam, pirmkārt un galvenokārt nodrošinot, 
ka netiek apdraudētas mūsu vērtības, vienlaikus izvairoties no nevajadzīga administratīvā 
sloga radīšanas, jo īpaši MVU un jaunuzņēmumiem; šajā sakarībā uzsver, ka globālajā 
konkurencē MI jomā ne vienmēr tiek ievēroti tādi paši ētikas principi kā Savienībā; 
uzsver, ka MI un ar to saistītās tehnoloģijas nevajadzētu pakļaut tikai „vieglai” 
pašregulācijai; uzskata, ka ir būtiski, lai Savienības tiesiskais regulējums būtu samērīgs 
un atbalstošs; norāda, ka daudzas trešās valstis strādā pie savām ētikas sistēmām un ka ir 
vairāki pasaules līmeņa priekšlikumi; apzinās, ka ētisko principu galvenie sarežģījumi ir 
saistīti ar šādu principu piemērošanu, nevis ar to esību;

8. atbalsta viedokli, ka septiņas attiecībā uz MI izvirzītās prasības, kas noteiktas augsta 
līmeņa ekspertu grupas MI jautājumos ētikas pamatnostādnēs par uzticamu MI, veido 
stabilus pamatelementus kopīgai Savienības MI ētikas sistēmai ar pienācīgu juridisko 
pamatojumu, cita starpā pievēršoties MI lietotņu ētiskajiem aspektiem vides, veselības un 
pārtikas aizsardzības jomā; aicina uzlabot tiesību aktu kopumu pārredzamības, 
izsekojamības un cilvēka veiktas uzraudzības jomā, kas tika norādītas kā jomas, kurās 
nepieciešams turpmāks uzlabojums atsauksmēs par pamatnostādnēm, ko sniegušas 
350 organizācijas; turklāt mudina izveidot Savienības MI ētikas sistēmu, ievērojot 
atvērtību pret citu tādu starptautisko partneru darbu, kuriem ir kopīgas Savienības 
vērtības, piemēram, ANO, Eiropas Padome ar savām 2019. gada „Mākslīgā intelekta un 
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datu aizsardzības pamatnostādnēm”2, Eiropas Ētikas hartu par mākslīgā intelekta 
izmantošanu tiesu sistēmās un tā juridiskās pētniecības centra darbu, ad hoc komitejas 
mākslīgā intelekta jautājumos (CAHAI), Mākslīgā intelekta principiem3, ko ESAO 
dalībnieki parakstīja 2019. gada maijā, un G20 ministru paziņojumu par digitālo 
ekonomiku, kurā ir ietverti G20 autonomās ekonomikas principi, un IEEE Globālā 
autonomo un intelektisko sistēmu ētikas iniciatīvu4;

9. stingri atbalsta Komisijas centienus izveidot kopēju Savienības MI ētikas sistēmu, lai 
novērstu trūkumus, ko rada MI iekšējā tirgus sadrumstalotība, tostarp pētniecībā, 
inovācijās un zinātībā vides, sabiedrības veselības aprūpes un pārtikas nekaitīguma 
lietotnēs, un izvairītos no MI dubultstandartiem dalībvalstīs attiecībā uz Savienībā un ārpus 
tās izstrādātiem MI, cita starpā tādās jomās kā patērētāju datu pārvaldība, aizsardzība un 
privātums viedtīklos, atkritumu apsaimniekošana, vienlīdzīga piekļuve pakalpojumiem un 
tehnoloģijām, pacientu un ārstu attiecību standarti, datu aizsardzības un privātuma tiesību 
akti, ietverot to mijiedarbību pētnieciskās darbībās un zāļu izstrādē, civiltiesiskā atbildība 
ar MI atbalstītā sabiedrības veselības aprūpē, civiltiesiskā atbildība attiecībā uz 
autonomiem transportlīdzekļiem vai mašīnām; norāda, ka dalībvalstu tiesību aktos nav 
saskaņotu atbildības noteikumu, kas būtu piemērojami nodarītajiem kaitējumam vai 
traumām, ko varētu radīt digitālās un uzvedības tehnoloģijas; aicina pienācīgi juridiski 
pamatot un pozicionēt šādu Savienības MI ētikas sistēmu;

10. šajā saistībā atgādina, ka Eiropas Parlamenta 2017. gada 16. februāra rezolūcijā par 
Civiltiesību noteikumiem par robotiku5 Komisija tika aicināta izraudzīties Eiropas 
mākslīgā intelekta aģentūru, kas cita starpā visā Savienībā nodrošinātu saskaņotu pieeju, 
izstrādātu kopīgus kritērijus un pieteikumu iesniegšanas procesu saistībā ar Eiropas ētiskās 
atbilstības sertifikātu piešķiršanu un kas strādātu pie jaunām iespējām un problēmām, jo 
īpaši tām, kurām ir pārrobežu raksturs un kuras izriet no pašreizējās tehnoloģiju attīstības; 
aicina Komisiju apsvērt, vai esošās Savienības struktūras un iestādes ir pietiekamas šo 
uzdevumu veikšanai, vai arī ir jāizveido jauna mākslīgā intelekta struktūra;

11. uzskata, ka visām gan Savienībā, gan ārpus tās izstrādātajām MI lietotnēm ir jānodrošina 
vienāda līmeņa aizsardzība Savienībā tāpat, kā tas ir visu pārējo tehnoloģiju gadījumā, 
ietverot efektīvu tiesisko aizsardzību pusēm, kuras MI sistēmas ir skārušas negatīvā 
veidā, turklāt ir jāļauj turpināt attīstīties tehnoloģiju inovācijām; tāpat uzskata, ka šai MI 
riska jomai ir ļoti svarīga nozīme, piemēram, attiecībā uz veselības aprūpes 
pakalpojumiem, transportam, kurā iesaistīti autonomie transportlīdzekļi, un pārtikas 
nekaitīgumam; aicina skaidri sadalīt pienākumus, tiesības un saistības starp ekonomikas 
dalībniekiem, kas ir iesaistīti MI lietotņu piegādē, lai katru pienākumu attiecinātu uz 
dalībnieku(-iem), kas vislabāk spēj risināt jebkādus iespējamos riskus neatkarīgi no tā, 
vai tas ir izstrādātājs, izvērsējs, ražotājs, izplatītājs vai importētājs, pakalpojumu 
sniedzējs, profesionāls vai privāts lietotājs, un šajā sakarībā aicina atbilstīgi pārskatīt 
attiecīgos ES tiesību aktus, piemēram, direktīvu attiecībā uz atbildību par produktiem un 
par dalībvalstu aktu tuvināšanu; atbalsta Komisijas nostāju, kas pausta Baltajā grāmatā, 
proti, ka MI sistēmu sarežģītības dēļ, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzības un 
kompensēšanas līmeni, var nākties pielāgot pierādīšanas pienākumu, ko paredz valstu 

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 OV C 252, 18.7.2018., 239. lpp.
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noteikumi par atbildību tāda kaitējuma gadījumā, kuru radījusi MI lietotņu darbība; 
uzskata, ka skaidrība attiecībā uz juridisko atbildību MI nozarē stiprinās Savienības 
tiesību aktos noteikto ētisko vērtību piemērošanu, juridisko noteiktību un 
prognozējamību, kā arī sabiedrības atbalstu, tādējādi palīdzot attīstīties Savienības MI 
izcilības ekosistēmai, kura apvienotu ieguldītājus un palielinātu ieviešanu tirgū;

12. uzsver, ka daudzi no priekšlikumiem, kurus izstrādājušas trešās valstis un starptautiskās 
organizācijas, koncentrējas uz kopīgiem principiem vai jēdzieniem attiecībā uz MI, 
piemēram, orientēšanos uz cilvēku, uzticamību, cilvēka autonomijas ievērošanu, 
kaitējuma novēršanu, līdztiesību un principu „nevienu neatstāt novārtā”, kā arī skaidrību; 
uzskata, ka būtu ļoti vēlama starptautiska ētikas sistēma, kura attiektos uz šādiem 
principiem; pauž bažas par MI progresu un inovācijām, kas nerīkošanās gadījumā izraisīs 
sociālo nevienlīdzību; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot vajadzīgos 
pasākumus, lai nevienu neatstātu novārtā pārejā uz digitālu Eiropu un lai nodrošinātu 
taisnīgu, cenas ziņā pieejamu un vienlīdzīgu piekļuvi šīm inovācijām, jo īpaši tādās jomās 
kā veselības aprūpe;

13. iesaka uz risku balstīto pieeju papildināt ar algoritmu ietekmes novērtējumu, iegūstot 
informāciju, piemēram, no regulējuma ietekmes analīzes (RIA), VDAR riska 
novērtēšanas procedūras un cilvēktiesību ietekmes novērtējuma (HRIA) un rezultātus 
darot publiski pieejamus;

14. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas 2020. gada 19. februāra Baltajā grāmatā6 definētajā uz 
risku balstītās pieejas metodikā veselības aprūpe, transports un enerģētika automātiski ir 
atzītas par augsta riska nozarēm, šajās nozarēs papildus spēkā esošajiem Savienības 
noteikumiem ieviešot MI prasības, izņemot gadījumus, kad MI izmantošanas veids nav 
saistīts ar būtisku risku; uzsver, ka Savienības MI ētikas sistēmai būtu jo īpaši jāpievēršas 
iepriekš minētajām augsta riska nozarēm;

15. aicina izstrādāt skaidras, objektīvas un pārredzamas Savienības līmeņa procedūras, lai 
izveidotu publiski pieejamu MI augsta riska lietotņu katalogu, kas ietvertu periodiskas 
pārskatīšanas un atjaunināšanas mehānismu; aicina apsvērt pierādīšanas pienākumu šādās 
procedūrās visu MI lietotņu un visu nozaru gadījumā piemērot struktūrai, kas vēlas 
izstrādāt vai izvērst MI sistēmu, lai saglabātu šā kataloga atvērtību pret inovācijām un 
novērstu to, ka netiek ņemts vērā risks, ka MI lietotnes var klasificēt kā lietotnes, kuras 
nav saistītas ar augstu risku;

16. uzskata, ka pastāv aizspriedumu un diskriminācijas risks saistībā ar augsta riska mākslīgā 
intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrādi, izvēršanu un izmantošanu, ietverot 
programmatūru, algoritmus un šādu tehnoloģiju izmantotos vai ģenerētos datus; atgādina, 
ka visos gadījumos šādām tehnoloģijām vienmēr būtu jāievēro cilvēka cieņa un 
jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret visiem; uzskata, ka šādus iespējamus 
aizspriedumus varētu novērst, paredzot noteikumus par datu apstrādi un nosakot 
atbilstīgus aizsardzības pasākumus pret aizspriedumiem un diskrimināciju sociālu, 
ekonomisku, etnisku, rases, seksuālu, dzimuma, invaliditātes vai citu faktoru dēļ; brīdina, 
ka pastāv risks, ka var tikt ļaunprātīgi izmantotas MI diagnostikas lietotnes, un aicina 
ieviest MI spēju un motivācijas aizsardzības pasākumus;

6 Baltā grāmata par mākslīgo intelektu. Eiropeiska pieeja — izcilība un uzticēšanās COM(2020)0065.



AD\1212697LV.docx 9/17 PE648.284v02-00

LV

17 atzinīgi vērtē brīvprātīgo marķēšanas iniciatīvu attiecībā uz MI, kas nav saistīts ar augstu 
risku;

18. iesaka īstenot pasākumus, kas motivē visu MI ētikas ieinteresēto personu iesaisti no 
privātā sektora, patērētāju grupām un akadēmiskajām aprindām, lai izstrādātu ētikas 
kodeksu, kurš būtu pielāgots tehnoloģiju, sociālajai un politiskajai attīstībai;

19. norāda, ka lēmumu pieņemšanas vajadzībām roboti izmanto algoritmus, kas veido vērtību 
un ētikas sistēmu daļu, un ka to ieviešanai ir būtiska ētiska ietekme uz veselības aprūpi un 
sociālajām attiecībām; pauž īpašas bažas par pavadošo robotu izmantošanu pedofilijas un 
seksuālas vardarbības nolūkos; uzskata, ka, izstrādājot robotikas tehnoloģijas, būtu jāņem 
vērā ētiski apsvērumi; aicina šo ierīču izstrādes gaitā paredzēt ētiskus apsvērumus, 
pamatojoties uz tādu pieeju kā uz vērtībām jūtīgs dizains, jo īpaši attiecībā uz vecu 
cilvēku aprūpes robotiem un pavadošajiem robotiem; uzsver, ka šī pieeja būtu jāpielāgo 
arī tā, lai ņemtu vērā dzīvnieku labturību;

20. uzsver, ka papildus skaidrām regulatīvajām prasībām par pārskatatbildību un atbildību ir 
arī jānodrošina algoritmu pārredzamība, lai būtu iespējams izsekot, kurā brīdī „tika 
pieļauta kļūda” un lai eksperti varētu laikus iejaukties; uzskata, ka algoritmu 
pārredzamībai ir izšķiroša nozīme, lai būtu iespējams novērst situācijas, kurās 
medicīniskus lēmumus pieņem „melnās kastes” vidē; uzsver, ka melnās kastes algoritmi, 
kas pieņem neizskaidrojamus lēmumus, nav pieļaujami nevienā nozarē, turklāt 
gadījumos, kad MI lēmumu pieņemšana ietekmē lēmumus par dzīvību vai nāvi, 
algoritmu kļūdām var būt ļoti smagas sekas; aicina Komisiju un dalībvalstis uzsākt 
dialogu ar galvenajām ieinteresētajām personām no tādām jomām kā medicīna, IT, 
matemātika, fizika, medicīnas datu tehnoloģijas, klīniskā psiholoģija, bioinženierija un 
farmācija, lai izveidotu dialoga platformas un novērtētu ārstu un pacientu attiecību un 
medicīniskās aprūpes bez cilvēka līdzdalības ietekmi;

21. aicina izstrādāt Savienības pamatiniciatīvas, kas veicinātu interpretējamus algoritmus, 
izskaidrojamu MI (xMI), simboliski pamatotu MI un baltās kastes MI testēšanas 
paņēmienus, norādot, ka šīs tehnoloģijas var apvienot ar dziļiem neitrāliem tīkliem, un 
norādot to juridiskās, ētiskās un nereti arī darījumdarbības priekšrocības, kā arī kas 
veicinātu metodes tādu risku noteikšanai, kuri ir saistīti ar dažādām tehnoloģiju iespējām, 
cita starpā izmantojot AK Informātikas komisāra biroja (ICO) pieredzi un Alan Turing 
vārdā nosauktā institūta pamatnostādnes „Skaidrojums par lēmumiem, ko pieņem MI”, 
tādējādi norādot, ka pat ļoti sarežģītas neitrālās MI sistēmas ir iespējams pienācīgi 
interpretēt;

22. aicina nodrošināt pārredzamību, atbildību, revidējamību, prognozējamību un 
pārskatatbildību, jo iedzīvotāji, pacienti un lietotāji būtu jāinformē par to, ka viņi 
sadarbojas ar sistēmu, kura izmanto mākslīgo intelektu, skaidri un saprotami izskaidrojot 
izmantotos datus, algoritma darbību, tās mērķi, rezultātus un iespējamos apdraudējumus; 
uzsver, ka pārredzamība un skaidrība ir svarīgi priekšnoteikumi, lai nodrošinātu 
uzticēšanos šīm tehnoloģijām; uzskata, ka skaidrojums būtu jāpapildina ar revidējamību 
un izsekojamību, jo šo principu ievērošana ir veids, kā nodrošināt pārskatatbildību; 
norāda, ka MI lietotņu veiktspēja var pārsniegt cilvēku veiktspēju konkrētu un īpašu 
uzdevumu veikšanā, savukārt var nespēt veikt vispārēju analīzi; aicina nodrošināt cilvēku 
veiktu uzraudzību, profesionālo atbildību un sistēmu prognozējamību ar iespēju atcelt MI 
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sistēmas darbības;

23. uzskata, ka ikvienai fiziskai vai juridiskai personai jābūt iespējai prasīt atlīdzinājumu par 
augsta riska MI, robotikas vai saistītas tehnoloģijas pieņemtu lēmumu, kas šai personai 
kaitē, un ka ikvienam MI pieņemtam lēmumam būtu jāpiemēro cilvēka veikta stingra 
pārbaude un pienācīgs process; ierosina paredzēt aizsardzības pasākumus saistībā ar 
augsta riska mākslīgā intelekta, robotikas vai saistīto tehnoloģiju ieviešanu saskaņā ar 
publiskās varas lēmumu regulējumu, tostarp tiesiskā regulējuma periodisku novērtējumu 
un iespējamu pārskatīšanu, lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību, ierosina noteikt saistošas 
pamatnostādnes par atbilstības novērtēšanas metodiku, kas ir jāievēro valstu uzraudzības 
iestādēm, un paredzot nesaistošas pamatnostādnes, kuras paredzētas izstrādātājiem, 
izvērsējiem un lietotājiem;

24. atzinīgi vērtē Eiropas Datu stratēģiju, ar kuru risina turpmākās Savienības problēmas šajā 
jomā un cenšas atrast iespējas Eiropā konkurences priekšrocībām jaunajā uz datiem 
balstītajā ekonomikā, jo īpaši to  decentralizēto nepersondatu augošajā nozarē, kuri tiek 
gūti no rūpniecības, uzņēmējdarbības un publiskā sektora un no robežierīcēm pie tīkla, un 
ir sagaidāms, ka šī nozare 2025. gadā veidos 80 % no 175 zetabaitiem un izmainīs 
pašreizējās proporcijas;

25. aicina nodrošināt pietiekamu finansējumu Savienības MI transformācijai; atbalsta 
Komisijas Baltajā grāmatā noteiktos vērienīgos mērķus nākamajos 10 gados Savienībā 
piesaistīt MI publiskā un privātā sektora ieguldījumus 200 miljardu EUR apmērā; atzinīgi 
vērtē uzmanību, kas pievērsta MI ekosistēmu deficītam mazāk attīstītos reģionos un MVU 
un jaunuzņēmumu vajadzībām; aicina Komisiju apzināt publiskās infrastruktūras trūkumus 
un veicināt MI finansēšanu klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās, atjaunojamās 
enerģijas un veselības jomā, kā arī veicināt ģeogrāfiski līdzsvarotu piekļuvi visam MI 
finansējumam, tostarp MVU un jaunuzņēmumiem; uzsver, ka jaunie Savienības mērķi 
nedrīkst mazināt Savienības iesaistīšanos tās prioritātēs, piemēram, KLP, kohēzijas 
politikā, Eiropas zaļajā kursā un Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentā, Covid–19 
atveseļošanas plānā;

26 aicina Komisiju veicināt un finansēt tāda antropocentriska mākslīgā intelekta, robotikas 
un saistīto tehnoloģiju izstrādi, kas risinātu vides un klimata problēmas un ar nodokļu, 
zaļā publiskā iepirkuma vai citu stimulu palīdzību nodrošinātu vienlīdzīgu pamattiesību 
ievērošanu un izmantošanas iespējas;

MI oglekļa pēda:

27. norāda, ka Komisija savā 2020. gada 19. februārī publicētajā tiesību aktu kopumā 
digitālajā jomā norāda, ka IKT pašreiz veido no 5 % līdz 9 % no globālā elektroenerģijas 
patēriņa un 2 % no CO2 emisijām, ka nākamajos gados turpinās strauji palielināties 
nosūtīto un saglabāto datu apjoms un ka šajā sakarībā ir jārod risinājumi; turklāt norāda, 
ka Kopīgā pētniecības centra 2018. gada pētījumā „Mākslīgais intelekts — Eiropas 
perspektīva” tiek lēsts, ka datu centri un datu nosūtīšana varētu veidot 3 līdz 4 % no visa 
enerģijas patēriņa Savienībā;

28. atzinīgi vērtē to, ka digitālā vienotā tirgus stratēģijā Eiropai ir ierosināti zaļās pārveides 
pasākumi digitālajām nozarēm;
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29. uzsver, ka, neraugoties uz mašīnu dziļās mācīšanās un MI pašreizējo lielo oglekļa pēdu, 
šīs tehnoloģijas var palīdzēt samazināt IKT nozares pašreizējo vides pēdas nospiedumu 
un attīstīt MI, robotiku, automatizētus lēmumus un mašīnmācīšanos; uzsver, ka šīm un 
citām pienācīgi regulētām saistītajām tehnoloģijām vajadzētu būt izšķirīgiem 
veicinātājiem, lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa, ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus un 
Parīzes nolīguma mērķus daudzās dažādās nozarēs, un tām būtu jāveicina tādas politikas 
ietekme, kas nodrošina vides aizsardzību, piemēram, attiecībā uz atkritumu samazināšanu 
un vides degradāciju;

30. aicina Komisiju veikt pētījumu par MI tehnoloģiju oglekļa pēdas ietekmi un par pozitīvo 
un negatīvo ietekmi, ar ko saistīta patērētāju pāreja uz MI tehnoloģiju;

31. norāda, ka, ņemot vērā MI lietotņu pieaugošo izstrādi, kam nepieciešami analītiski 
algoritmiskie, uzglabāšanas un enerģijas resursi, MI sistēmu ietekme uz vidi būtu 
jānovērtē visā to dzīves ciklā;

MI ietekme uz veselības nozari un pacientu tiesībām:

32. atzīst nozīmīgo lomu, kas MI var būt veselības nozarē, un uzsver, ka MI lietotņu 
veselības aprūpes jomā mērķim vienmēr jābūt šo lietotņu iespēju palielināšanai, 
piemēram, lai uzlabotu atsevišķu pacientu veselību, kā arī dalībvalstu sabiedrības 
veselības aprūpes sistēmu darbību, nepazeminot ētikas standartus un neapdraudot 
iedzīvotāju privātumu vai drošību; 

33. atzinīgi vērtē apņemšanos, ko Komisija paudusi Baltajā grāmatā, proti, izskatīt drošības 
un atbildības problēmas, kuras ir raksturīgas veselības aprūpes nozarei, piemēram, MI 
sistēmas, kas sniedz specializētu medicīnisko informāciju ārstiem vai tieši pacientam, un 
MI sistēmas, kuras pašas tieši pacientam veic medicīniskas darbības; aicina tāpat 
atbilstīgi pārbaudīt citas uzskaitītās nozares, kuras automātiski ir atzītas par augsta riska 
nozarēm;

34. uzskata, ka tādās jomās kā veselības aprūpe atbildība galu galā ir jāuzņemas fiziskai vai 
juridiskai personai; uzsver, ka ir nepieciešami izsekojami un publiski pieejami apmācības 
dati algoritmu vajadzībām;

35. aicina Komisiju uzsākt atvērtu un pārredzamu nozaru dialogu, prioritāti piešķirot 
veselības aprūpei, lai pēc tam nāktu klajā ar rīcības plānu nolūkā atvieglot MI izstrādi, 
testēšanu un ieviešanu pētniecībā un inovācijās, kā arī tā plašu izmantošanu sabiedrības 
veselības aprūpes pakalpojumos;

36. brīdina par mēģinājumiem mašīnām piedēvēt „personību”, kas varētu izraisīt to, ka 
ārstēšanas kļūdu gadījumā tiek atcelta cilvēka atbildība;

37. stingri atbalsta Komisijas ierosinātās Eiropas veselības datu telpas7 izveidi, kuras mērķis 
ir veicināt veselības datu apmaiņu un atbalstīt pētniecību saskaņā ar datu aizsardzības 
nosacījumiem, ietverot datu apstrādi ar MI tehnoloģijām, un kura stiprina un paplašina 
veselības datu izmantošanu un atkārtotu izmantošanu; aicina paplašināt veselības datu 

7  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Eiropas Datu stratēģija” COM(2020)0066.
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pārrobežu apmaiņu, to saikni un izmantošanu, balstoties uz drošiem, apvienotiem 
repozitorijiem, konkrētiem veselības informācijas veidiem, piemēram, Eiropas veselības 
datiem (EHR), genomu informāciju un digitāliem veselības attēliem, lai sekmētu 
Savienības mēroga sadarbspējīgus reģistrus vai datubāzes tādās nozarēs kā pētniecība, 
zinātne un veselības aprūpe;

38. uzsver, ka pacientiem būtu jāzina, kad un kā viņi sadarbojas ar cilvēku profesionāli un 
kad tas nenotiek; uzstāj, ka pacientiem jābūt iespējai lemt par šādu sadarbību un jāsaņem 
līdzvērtīga standarta alternatīvs piedāvājums;

39. uzskata, ka jo īpaši veselības nozarē mobilās lietotnes var palīdzēt novērot slimības un 
robotu klātbūtne ir lietderīga, lai atbalstītu ārstu vai veselības aprūpes palīgu darbu ar 
mērķi uzlabot diagnožu noteikšanu un ārstēšanu, vienlaicīgi nodrošinot, ka medicīnas 
praksi un pacientu aprūpes praksi īsteno cilvēki;

40. aicina nodrošināt e-veselības lietotņu standartizētu sadarbspēju Savienības līmenī un 
izveidot kopīgu Eiropas datu piekļuvi receptēm, diagnozēm un medicīniskiem 
ziņojumiem, kas būtu vienkārši pieejama visiem Savienības iedzīvotājiem visās 
dalībvalstīs;

41. atkārtoti norāda, ka šo tehnoloģiju sniegtajām iespējām un tām piemītošajiem riskiem ir 
globāla dimensija, kam nepieciešama konsekventa un saskaņota pieeja starptautiskā 
līmenī; aicina Komisiju iesaistīties divpusējā un daudzpusējā darbā, lai atbalstītu un 
nodrošinātu, ka pastāv atbilstība ētikas principiem;

42. uzsver MI sniegtos ieguvumus slimību profilaksē, ārstēšanā un kontrolē, kā piemēru 
minot to, ka MI prognozēja Covid–19 epidēmiju pirms PVO; mudina Komisiju pienācīgi 
nodrošināt ECDC ar tiesisko regulējumu un resursiem, lai neatkarīgi no dalībvalstīm 
apkopotu vajadzīgos anonimizētus pasaules veselības datus, cita starpā risinot Covid-19 
pandēmijas atklātos jautājumus; 

43. norāda, ka tas, ka publiskā sektora iestādes Covid–19 pandēmijas un citu iespējamu 
veselības ārkārtas situāciju laikā izmanto izsekošanas un kontaktēšanās izsekošanas 
tehnoloģijas, varētu būt pretrunā datu aizsardzībai; šajā saistībā atgādina par Komisijas 
2020. gada 17. aprīļa paziņojumu par norādījumiem par lietotnēm izmantošanai cīņā pret 
Covid-19 pandēmiju, kas attiecas uz datu aizsardzību8 un nepieciešamību nodrošināt 
samērīgumu, laika ierobežojumu, atbilstību Eiropas vērtībām un cilvēka cieņas un 
pamattiesību ievērošanu;

44. uzskata, ka MI un robotika var ievērojami uzlabot medicīnisko ierīču vadību un atvieglot 
veselības aprūpes speciālistu ikdienas darbu; uzskata, ka ļoti svarīgām medicīniskajām 
ierīcēm ir jānodrošina rezerves sistēma, lai uzraudzītu un nodrošinātu ierīces 
funkcionalitāti iespējamas iejaukšanās gadījumā, un ka ir jāņem vērā un jāsamazina 
iespējamie kiberdraudi šādu ierīču vadībai; uzsver, ka papildu hakeriem un ārējiem 
draudiem kiberdraudus var radīt arī cilvēku pieļautas kļūdas vai sistēmas kļūdas un ka ir 
jāparedz atbilstīgas un funkcionējošas rezerves sistēmas; turklāt uzskata, ka Savienībai 
būtu jāizveido MI rezerves izstrādes ceļvedis, lai risinātu iespējamos problēmjautājumus 

8 OV C 124I , 17.4.2020., 1. lpp.
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saistībā ar MI sistēmu vadības kļūdām;

45. norāda, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/7459 noteiktie drošības 
standarti var nebūt pietiekami MI sistēmu problēmu risināšanai; aicina Komisiju 
uzraudzīt problēmas šajā jomā un vajadzības gadījumā iesniegt priekšlikumus;

46. uzsver, ka ir jānodrošina MI darbinātu medicīnisku ierīču atbilstība Regulas (ES) 
2017/745 drošības un veiktspējas prasībām; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, 
lai Regula (ES) 2017/745 tiktu īstenota attiecībā uz šīm tehnoloģijām; uzskata, ka ir 
vajadzīgas jaunas pamatnostādnes un specifikācijas attiecībā uz programmatūras, MI un 
mašīnu dziļās mācīšanās darbinātu ierīču drošības un efektivitātes novērtēšanu visā 
lietošanas ciklā;

47. aicina EMA un valstu kompetentajām iestādēm zāļu jomā nodrošināt skaidrākas 
juridiskās pilnvaras un pietiekamu finansējumu, lai zāļu dzīves ciklā atbalstītu ar MI 
saistītos inovāciju un sabiedrības veselības aspektus, jo īpaši lai vāktu un analizētu reālās 
pasaules veselības datus, kas var nodrošināt papildu pierādījumus par zālēm, lai atbalstītu 
izpēti un izstrādi un optimizētu pašreizējo zāļu drošu un efektīvu izmantošanu pacientu 
un Eiropas veselības aprūpes sistēmu interesēs;

48. uzstāj, ka ne apdrošināšanas sabiedrībām, ne arī cita veida pakalpojumu sniedzējiem 
nevajadzētu atļaut izmantot e–veselības datus nolūkā noteikt diskriminējošas cenas, 
ņemot vērā to, ka tas būtu pretrunā pamattiesībām baudīt visaugstāko sasniedzamo 
veselības standartu;

MI un datu aizsardzība

49. atzinīgi vērtē Komisijas nesen publicēto Regulas (ES) 2016/679 pārskatīšanu10, norāda, 
ka dalībvalstu tiesību aktos ir izmantota atšķirīga pieeja, īstenojot atkāpes no vispārējā 
aizlieguma apstrādāt īpašu kategoriju personas datus attiecībā uz specifikāciju un 
aizsardzības pasākumu līmeni, tostarp veselības aizsardzības nolūkos; tādēļ norāda, ka 
galu galā tieši cilvēkiem jābūt atbildīgiem par lēmumu pieņemšanu, jo īpaši nozarēs, 
kurās pastāv lieli apdraudējumi un riski, piemēram, veselības aprūpes nozarē;

50. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu uzraudzīt Regulas (ES) 2016/679 piemērošanu jaunām 
tehnoloģijām, tostarp iespējamās turpmākās iniciatīvās mākslīgā intelekta jomā un 
saskaņā ar datu stratēģiju, un atbalsta Komisijas aicinājumu Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai izdot pamatnostādnes par Regulas (ES) 2016/679 piemērošanu zinātniskās 
pētniecības, MI, blokķēdes un citu iespējamu tehnoloģiju attīstības jomā;

51. aicina stiprināt iedzīvotāju un pacientu izvēles iespējas attiecībā uz viņu personas datiem 
un nodrošināt Savienības tiesiskā regulējuma pilnīgu izpildi un vienotu interpretāciju datu 
aizsardzības un privātuma jomā, īpaši attiecībā uz veselības aprūpes MI lietotnēm un 

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regula (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām 
ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ 
Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK (OV L 117, 5.5.2017., 1. lpp.).
10 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei „Datu aizsardzība kā iedzīvotāju tiesību 

nodrošināšanas un ES digitālās pārkārtošanās pīlārs – Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas divi 
gadi” (COM(2020) 264 final).
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saistītiem sensitīviem datiem, nostiprināt „tiesības būt aizmirstam”, kas ir paredzētas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula (VDAR), un nostiprināt minētās regulas  22. pantā paredzētās „tiesības uz 
izskaidrojumu”, kā arī augstākas interpretācijas prasības attiecībā uz augsta riska MI; 

52. uzsver, ka MI ētikas regulējumā būtu jāiekļauj tiesības personām, uz kurām attiecas šādi 
lēmumi, saņemt paskaidrojumu par lēmumu, kura pamatā ir automatizēta apstrāde;

53. aicina panākt atbilstīgu līdzsvaru starp privātumu un datu aizsardzību un datu 
lietderīgumu; uzskata, ka ir svarīgi, lai zinātnes progress nodrošinātu iespēju pietiekami 
padziļināti un detalizēti kopīgot un apstrādāt veselības datus; aicina nodrošināt datu 
anonimizāciju, vienlaikus izvairoties no pārmērīgas datu minimizācijas; aicina Savienības 
līmenī ieviest sadarbspējīgas un piemērotas datubāzes, reģistrus un repozitorijus, lai 
atvieglotu veselības datu izmantošanu veselības aprūpes, vides un pārtikas nekaitīguma 
nozarēs;

54. uzsver nepieciešamību nodrošināt, ka tiek aizsargāti veselības dati un dati, kas attiecas uz 
neaizsargātām grupām, un norāda, ka, ciktāl MI lietotnes apstrādā veselības datus, 
pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, ir jāievēro Regulas (ES) 2016/679 7. pantā 
paredzētie nosacījumi; 

55. uzsver, ka ģenerētie dati nekādā veidā nedrīkst veicināt nekādu diskrimināciju; prasa 
nodrošināt, ka datu vākšana un pieejamība vienmēr atbilst Savienības tiesiskajam 
regulējumam; 

56. norāda, ka datu ļaunprātīgai grozīšanai un manipulācijai, kā arī iespējamai uzlaušanai vai 
datu zādzībai veselības aprūpes nozarē var būt īpaši smagas sekas un ka tos var izmantot, 
lai personai nodarītu kaitējumu, celtu neslavu vai iedzīvotos uz personas rēķina; uzsver, 
ka attiecīgajiem tīkliem būtu jānosaka augstākie kiberdrošības standarti;

MI ietekme uz darba un sociālo vidi:

57. norāda, ka ESAO ētikas sistēmā ir ņemti vērā darba tirgus satricinājumi; uzsver, ka 
automatizācija apvienojumā ar MI palielinās ražīgumu un tādējādi palielinās rezultātu; 
norāda, ka tāpat kā iepriekšējo tehnoloģisko revolūciju laikā dažas darbvietas tiks 
aizstātas; uzsver, ka robotikas un MI pastiprinātai izmantošanai būtu arī jāsamazina 
kaitīgu un bīstamu apstākļu ietekme uz cilvēkiem, kā arī jāpalīdz radīt vairāk kvalitatīvu 
un pienācīgu darbvietu un jāuzlabo produktivitāte; norāda uz ESAO darbu, kas uzsver, ka 
automatizācija var dot sabiedrībai iespēju samazināt nostrādāto stundu skaitu, tādējādi 
uzlabojot darba ņēmēju dzīves apstākļus un veselību;

58. turklāt vērš uzmanību uz ESAO ieteikumiem ar aicinājumu valdībām cieši sadarboties ar 
ieinteresētajām personām, lai veicinātu MI atbildīgu izmantošanu darbā, uzlabotu darba 
ņēmēju drošību un darba kvalitāti un censtos nodrošināt, ka MI ieguvumi tiek plaši un 
taisnīgi sadalīti; šajā sakarībā uzsver, ka dažādas izstrādātāju un inženieru komandas, kas 
strādā kopā ar galvenajām ieinteresētajām personām, var palīdzēt novērst ar dzimumu un 
kultūru saistītus aizspriedumus un nodrošināt, ka MI algoritmos, sistēmās un lietotnēs 
tiek ievērota darba ņēmēju fiziskā un garīgā labklājība; 

59. uzsver, ka MI lietotņu izstrāde varētu samazināt izmaksas un palielināt pieejamo 
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pakalpojumu apjomu, piemēram, veselības aprūpes pakalpojumus, sabiedrisko transportu 
un lauksaimniecību 2.0, padarot to pieejamu cenas ziņā lielākai daļai sabiedrības; uzsver, 
ka MI lietotnes var arī novest pie bezdarba pieauguma, spiediena uz sociālās aprūpes 
sistēmām un nabadzības saasināšanās; saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā 
apstiprinātajām vērtībām uzsver nepieciešamību pielāgot Savienības MI pārveidi 
sociālekonomiskajām iespējām, atbilstīgai sociālajai aizsardzībai, izglītībai un alternatīvu 
darbvietu radīšanai; aicina izveidot Savienības MI pielāgošanās fondu, balstoties uz 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) vai pašreiz izveidojamā Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda pieredzi;

60. uzsver arī sociālā dialoga nozīmi, lai darba ņēmējiem nodrošinātu taisnīgu un iekļaujošu 
pāreju uz jaunām darba realitātēm, ko ietekmē MI, un to, ka uzņēmumiem ir jāiegulda 
darbaspēka apmācībā un pārkvalifikācijā;

61. aicina dalībvalstis saskaņot vides aizsardzības, veselības un pārtikas nekaitīguma 
speciālistu izglītību ar MI attīstību un palielināt informētību par riskiem un ētikas 
problēmām, kas saistītas MI; 

62. atzinīgi vērtē prasības, kas ierosinātas Baltajā grāmatā attiecībā uz augsta riska MI 
apmācības datiem un kas attiecas arī uz drošību, proti, pietiekami plašiem datiem, lai 
ietvertu visus attiecīgos scenārijus nolūkā novērst bīstamas situācijas, piemēram, 
diskrimināciju, un pietiekami reprezentatīviem datiem, lai labi atspoguļotu sociālo vidi, 
kurā MI izmantos;

63. uzsver, ka publiskajam sektoram būtu jākoncentrē uzmanība uz sociālo problēmu 
risināšanu, nevis MI apgūšanas veicināšanu šīs jomas labā; aicina uzlabot Savienības 
publiskā iepirkuma noteikumus un pamatnostādnes, ietverot Eiropas Savienības zaļo 
publisko iepirkumu, lai attiecīgo konkursa piedāvājumu novērtēšanas procedūru gaitā 
tiktu ņemts vērā, vai konkrētajam jautājumam ir vajadzīga MI sistēmas lietotne, un būtu 
iespējama alternatīva piegādes pieeja gadījumos, kad novērtējums pierāda, ka šāds ar MI 
nesaistīts risinājums ir labāks veids, kā risināt konkrēto sociālo problēmu;
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