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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil 

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et liit rajaneb Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud eetilistel väärtustel;

B. arvestades, et võidujooks tehisintellekti (TI) alase ülemaailmse juhtpositsiooni nimel, mis 
määrab seda sektorit kogu maailmas kujundavate eetiliste väärtuste ja standardite allika, on 
hoogustumas;

C. arvestades, et TI-lahendused võivad tuua ühiskonnale kasu rohelisele majandusele 
ülemineku, keskkonnakaitse, jäätmekäitluse, kliimamuutuste, energiamajanduse ja -
tõhususe ning õhukvaliteedi valdkonnas, näiteks arukate võrkude ja elektromobiilsuse 
kaudu;

D. arvestades, et meditsiinis saab tehisintellekti kasutada peaaegu igas valdkonnas: 
biomeditsiinilised uuringud, mille näiteks on tehisintellekti abil avastatud antibiootikum 
halicin või tehisintellekti panus uutesse vähiravimeetoditesse, meditsiiniharidus, kliiniliste 
otsuste tegemine, personaalmeditsiin, psühhiaatriline diagnoosimine ja ravi, uuenduslikud 
robootilised proteesid ja tugisüsteemid, telemeditsiin ja tervishoiusüsteemide üldine 
tõhusus;

E. arvestades, et praegused tehisintellekti käsitlevad poliitika- ja eetikasuunised jäävad maha 
eetilistest probleemidest, mis tuleb kindlaks teha ja mida tuleb leevendada, kuna 
tehisintellektil on suur potentsiaal seada ohtu patsientide eelistused, turvalisus ja eraelu 
puutumatus; arvestades, et patsientide ravis tuleb arstide ja masinate roll selgelt piiritleda; 

F. arvestades, et TI-lahendused võivad tuua ühiskonnale kasu toiduohutuse ja põllumajanduse 
2.0 valdkonnas, kus liit on TI-rakenduste valdkonnas esirinnas;

1. rõhutab, et liit peab võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada oma õigustikus väljendatud 
eetiliste väärtuste mõjus kohaldamine oma territooriumil kõigis tehisintellekti 
valdkondades ja edendada oma standardeid kogu maailmas; 

2. rõhutab, et ülereguleerimine võib takistada TI-sektori innovatsiooni, eelkõige VKEde ja 
idufirmade jaoks; on seisukohal, et liidu TI-sektori takistamisel TI-rakenduste abil 
kodanikele kasu toomast, näiteks tervishoiu, keskkonnakaitse ja toidu kvaliteedi 
valdkonnas, võib olla ka eetiline kaal, eriti ülemaailmse konkurentsi kontekstis, kus liidu 
eetiliste väärtuste täieliku austamise tagamine võib tekitada raskusi;

3. väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjoni 19. veebruari 2020. aasta valges raamatus1 
määratletud riskipõhise lähenemisviisi metoodikas tunnustatakse tervishoidu, transporti ja 
energeetikat vaikimisi kõrge riskitasemega sektoritena, ning teeb ettepaneku kehtestada 
tehisintellekti jaoks seal loetletud nõuded, mis lähevad kaugemale kehtivatest liidu 

1 Valge raamat tehisintellekti kohta: Euroopa käsitus tipptasemel ja usaldusväärsest tehnoloogiast, 
COM(2020)0065.
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eeskirjadest nendes sektorites, välja arvatud juhul, kui tehisintellekti kasutamisega ei kaasne 
märkimisväärset riski; rõhutab, et liidu tehisintellekti eetikaraamistik peaks käsitlema 
eelkõige eespool nimetatud kõrge riskitasemega sektoreid;

4.  märgib, et tehisintellekti kiire arengu ja eesseisva ebakindluse tõttu laiendab liidu ühine 
tehisintellekti eetikaraamistik komisjoni valges raamatus määratletud usaldusväärset 
ökosüsteemi, olgu see siis keskkonnakaitse, tervishoiu või toiduohutuse rakenduste 
valdkonnas, toetades seeläbi tipptaseme ökosüsteemi õiguskindlusega ja reageerides 
tulemuslikult probleemidele, mida ei ole kohtusaalides, juhatuse koosolekutel ega 
teaduslaborites veel defineeritud;

5. avaldab komisjonile kindlat toetust liidu ühise tehisintellekti eetikaraamistiku loomisel, et 
võidelda puudustega, mida põhjustab tehisintellekti siseturu killustatus, sealhulgas 
keskkonna-, tervishoiu- ja toiduohutuse rakenduste puhul, ning hoida ära tehisintellekti 
topeltstandardid liikmesriikides tehisintellekti jaoks, mis on välja töötatud liidus ja mujal, 
muu hulgas sellistes valdkondades nagu tarbijaandmete haldamine, arukate võrkude kaitse 
ja privaatsus, jäätmekäitlus, võrdne juurdepääs teenustele, patsiendi ja arsti vaheliste suhete 
standardid, andmekaitse ja eraelu puutumatus, tsiviilvastutus TI-põhises riiklikus 
tervishoius ning tsiviilvastutus seoses autonoomsete sõidukite või masinatega;

6. nõuab andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitleva liidu õigusraamistiku täieliku 
jõustamise tagamist, eelkõige tervishoiuvaldkonna TI-rakenduste ja nendega seotud 
tundlike andmete puhul, et tugevdada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus)2 artiklis 22 ette nähtud „õigust selgitusele“, ning 
rangemaid tõlgendamisnõudeid kõrge riskitasemega tehisintellektile;

7. toetab seisukohta, et kõrgetasemelise tehisintellekti eksperdirühma poolt välja töötatud 
usaldusväärse tehisintellekti eetikasuunistes esitatud seitse tehisintellekti käsitlevat nõuet 
kujutavad endast liidu ühise tehisintellekti eetikaraamistiku kindlat alustala, käsitledes muu 
hulgas tehisintellekti rakenduste eetilisi aspekte keskkonna, tervise ja toidu kaitse 
valdkonnas; nõuab õigustiku parandamist läbipaistvuse, jälgitavuse ja inimjärelevalve osas, 
mida 350 organisatsiooni poolt suuniste kohta antud tagasisides nimetati valdkondadeks, 
mida tuleb veelgi parandada; ergutab lisaks looma liidu tehisintellekti eetikaraamistikku, 
mis on avatud teiste liidu väärtusi jagavate rahvusvaheliste partnerite töödele, nagu paavst 
Franciscuse Rooma üleskutse tehisintellekti eetika kohta;

8. tõstab esile tehisintellekti kasulikkust haiguste ennetamisel ja tõrjel, mille näiteks on see, et 
tehisintellekt prognoosis COVID-19 epideemiat enne WHOd; nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele (ECDC) selle reformis, mille 
vajaduse tekitas COVID-19 kriis, õigusraamistiku ja ressursid, mis võimaldavad vajalike 
andmete sõltumatut kogumist ning hõlmavad muu hulgas TI-lahendusi; 

9. nõuab, et tagataks piisav rahastamine tehisintellekti laiemaks kasutuselevõtuks liidus; 
toetab komisjoni valges raamatus seatud eesmärki kaasata liidus järgmise 10 aasta jooksul 
tehisintellekti arendamiseks 200 miljardit eurot avaliku ja erasektori investeeringuid; 
väljendab heameelt tähelepanu pööramise üle tehisintellekti ökosüsteemide puudujääkidele 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
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vähem arenenud piirkondades ning VKEde ja idufirmade vajadustele; kutsub komisjoni 
üles hõlbustama geograafiliselt tasakaalustatud juurdepääsu kogu tehisintellekti 
rahastamisele, sealhulgas VKEde ja idufirmade jaoks; rõhutab, et liidu uued eesmärgid ei 
tohi vähendada liidu pühendumust pikaajalistele prioriteetidele, nagu ÜPP või 
ühtekuuluvuspoliitika.


