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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 ētiskām vērtībām, kas noteiktas Līguma 
par Eiropas Savienību 2. pantā;

B. tā kā strauji pieaug līderu mākslīgā intelekta (MI) nozarē globālā sacensība, kas noteiks 
ētisko vērtību un standartu avotu, attīstot šo nozari visā pasaulē;

C. tā kā MI risinājumi var sniegt labumu sabiedrībai tādās jomās kā pāreja uz zaļo ekonomiku, 
vides aizsardzība, atkritumu apsaimniekošana, klimata pārmaiņas, energovadība un 
efektivitāte, gaisa kvalitāte, piemēram, viedtīkli, un elektromobilitāte;

D. 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 
terapijas, medicīniskajā izglītībā, klīnisko lēmumu pieņemšanā, personalizētā medicīnā, 
psihiatriskajā diagnostikā un ārstēšanā, revolucionārās robotikas protēzēs un atbalsta 
sistēmās, telemedicīnā un veselības sistēmu vispārējās efektivitātes palielināšanā;

E. tā kā pašreizējās politikas un ētikas pamatnostādnes MI jomā 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 ārstu un iekārtu funkcijām pacientu aprūpē; 

F. tā kā MI risinājumi var dot labumu sabiedrībai pārtikas nekaitīguma un lauksaimniecības 
2.0 jomā, kur Savienībai ir vadošā loma MI lietotņu jomā,

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; 

2. uzsver, ka pārmērīgs regulējums var kavēt MI nozares inovāciju, jo īpaši attiecībā uz MVU 
un jaunuzņēmumiem; uzskata, ka, traucējot MI nozarei sniegt MI lietojumu priekšrocības 
iedzīvotājiem, piemēram, veselības aprūpē, vides aizsardzībā un attiecībā uz pārtikas 
kvalitāti, arī var ietekmēt ētiku, jo īpaši saistībā ar globālo konkurenci, jo pilnīga Savienības 
ētisko vērtību ievērošana var radīt problēmas;

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas 2020. gada 19. februāra Baltajā grāmatā definētajā uz risku 
balstītās pieejas metodikā1 veselības aprūpe, transports un enerģētika automātiski ir atzītas 
par augsta riska nozarēm, un ierosina šajās nozarēs papildus spēkā esošajiem Savienības 
noteikumiem ieviest 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;

4.  norāda, ka līdz ar MI straujo attīstību un gaidāmo nenoteiktību kopīga Savienības MI ētikas 

1 Baltā grāmata par mākslīgo intelektu. Eiropeiska pieeja — izcilība un uzticēšanās, COM(2020)0065
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sistēma paplašinās Komisijas Baltajā grāmatā definēto uzticēšanās ekosistēmu vides 
aizsardzības, veselības aprūpes vai pārtikas nekaitīguma jomā, tādējādi atbalstot izcilības 
ekosistēmu juridiskās noteiktības jomā un nodrošinot iedarbīgu reaģēšanu uz problēmām, 
kas vēl nav definētas tiesas zālēs, vadības sanāksmēs vai zinātniskajās laboratorijās;

5. stingri atbalsta Komisijas centienus izveidot kopēju Savienības MI ētikas sistēmu, lai 
novērstu trūkumus, ko rada MI iekšējā tirgus sadrumstalotība, tostarp vides, veselības 
aprūpes un pārtikas nekaitīguma lietojumprogrammas, 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, pacientu un ārstu 
attiecību standarti, datu aizsardzība un privātums, civiltiesiskā atbildība ar MI atbalstītā 
sabiedrības veselības aprūpē, civiltiesiskā atbildība attiecībā uz autonomiem 
transportlīdzekļiem vai mašīnām;

6. aicina nodrošināt Savienības tiesiskā regulējuma pilnīgu izpildi datu aizsardzības un 
privātuma jomā, jo īpaši attiecībā uz veselības aprūpes MI lietojumprogrammām un 
saistītiem sensitīviem datiem, nostiprināt „tiesības uz paskaidrojumu”, kas ir paredzētas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula 
(VDAR))2 22. pantā, un augstākas interpretācijas prasības attiecībā uz augsta riska MI;

7. 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, cita starpā pievēršoties MI 
lietojumprogrammu 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, 
kuri ievēro Savienības vērtības, piemēram, pāvesta Franciska Romas aicinājumam 
nodrošināt MI ētiku;

8. uzsver MI sniegtos ieguvumus slimību profilaksē un kontrolē, kā piemēru minot to, ka PVO 
MI prognozēja Covid-19 epidēmiju; mudina Komisiju Eiropas Slimību profilakses un 
kontroles centra (ECDC) reformā, ko izraisīja Covid-19 krīze, nodrošināt tiesisko 
regulējumu un resursus, kas ļautu neatkarīgi vākt nepieciešamos datus, cita starpā ietverot 
MI risinājumus; 

9. aicina nodrošināt pietiekamu finansējumu Savienības MI pārveidei; 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 veicināt ģeogrāfiski līdzsvarotu piekļuvi 
visam MI finansējumam, tostarp MVU un jaunuzņēmumiem; uzsver, ka jaunie Savienības 
mērķi nedrīkst mazināt Savienības iesaistīšanos tās ilgtermiņa prioritātēs, piemēram, KLP 
vai kohēzijas politikā.

2 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.).


