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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde tehisintellekti (TI) potentsiaali uuenduslike teenuste pakkumisel 
ettevõtetele, tarbijatele ja avalikule sektorile; rõhutab, et tehisintellekti tehnoloogiatel 
võib olla keskne tähtsus paljude majandusvaldkondade, näiteks tööstuse, tervishoiu, 
ehituse ja transpordi digiteerimisel, mis võib viia uute ärimudelite väljakujunemiseni; 
rõhutab, et digitaalse ühtse turu edendamiseks peab liit valdkonna arengusuundumused 
aktiivselt omaks võtma; rõhutab, et tehisintellekti arendamisele ja kasutamisele siseturul 
tuleb kasuks usaldusväärne, tasakaalustatud ja tulemuslik intellektuaalomandi õiguste 
süsteem; märgib, et tähtis on eristada tehisintellekti rakendusi ja algoritme, 
tehisintellekti loodud tehnoloogiat ja tooteid, andmebaase ja üksikandmeid, mille kõigi 
puhul on vaja eri liiki õigusi;

2. on seisukohal, et murrangulised tehnoloogiad, nagu tehisintellekt, annavad nii 
väikestele kui ka suurtele ettevõtetele võimaluse töötada välja turuliidriks saavaid 
tooteid; on seisukohal, et kõik ettevõtted või muud selliste toodete omanikud peaksid 
saama kasu samavõrra tõhusast ja tulemuslikust intellektuaalomandi õiguste kaitsest; on 
seisukohal, et see võib soodustada Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEd) teket ja anda lõpptulemusena liidus märkimisväärse konkurentsieelise; nõuab, 
et analüüsitaks nn patenditrollide kuritarvituste ja intellektuaalomandi õiguste alaste 
strateegilistel eesmärkidel algatatud kohtuvaidluste mõju, kuna see võib kunstlikult 
takistada turule sisenemist ja kaitsta turul juba tegutsevaid ettevõtjaid; toonitab 
tehisintellekti tehnoloogiate tähtsust tehingute intellektuaalomandiga seotud aspektide 
haldamise läbipaistvuse, tõhususe ja usaldusväärsuse suurendamisel;

3. rõhutab, kui tähtsad on meetmed ja teabekanalid, millega aidatakse VKEdel ja 
idufirmadel tehisintellekti tehnoloogiate puhul intellektuaalomandi õigusi tulemuslikult 
kaitsta; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pakkuma idufirmadele ja VKEdele ühtse 
turu programmi ja digitaalse innovatsiooni keskuste kaudu toetust oma toodete 
arendamiseks ja kaitsmiseks, et võimaldada neil nõnda arendada täielikult välja oma 
kasvu- ja tööhõivepotentsiaal Euroopas; rõhutab, et tehisintellekti arendamiseks on 
tähtis, et komisjon ja liikmesriigid püüaksid kooskõlastada intellektuaalomandi õigused 
teiste oluliste üleilmsete osalistega, et luua ülemaailmselt kokkusobiv lähenemisviis, 
millest saaksid kasu nii VKEd kui ka idufirmad;

4. rõhutab, kui oluline on tehisintellekti õigusraamistiku puhul intellektuaalomandi 
õiguste, sealhulgas ärisaladuste kaitsmine, eelkõige mis puudutab üksikasjalikke 
nõudeid kitsale riskantseks loetavate rakenduste ringile, tunnistades samal ajal vajadust 
ühitada need muude avaliku poliitika eesmärkide kohaldamisega, sealhulgas 
põhiõiguste või -vabaduste austamisega; on veendunud, et inimkeskse ja usaldusväärse 
tehisintellekti arendamise tagamiseks on vaja tulemuslikult rakendada rikkumisest 
teatajaid puudutavad õigusaktid; 

5. rõhutab, et lisaks intellektuaalomandi õiguste kaitsele on tarbijate huvides saada 
õiguskindlus kaitstud tööde lubatud kasutusviiside kohta, eelkõige keerukate 
algoritmiliste toodete korral; nõuab, et komisjon esitaks ettepaneku andmete jälgitavust 
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tagavate meetmete kohta, võttes samal ajal arvesse nii andmete omandamise 
seaduslikkust kui ka tarbijate ja põhiõiguste kaitset;

6. on seisukohal, et kuna tehisintellekti rakenduste hindamine on keeruline, nõuab see uute 
meetodite väljatöötamist ja turujärelevalveasutuste nõuetekohast haldussuutlikkust; 
märgib, et adaptiivsed õpisüsteemid võivad iga sisendi järel ümber kalibreeruda, mis 
muudab üksnes eelneva avalikustamise teatavatel juhtudel ebatõhusaks; 

7. on seisukohal, et tehisintellekti rakenduste sertifitseerimisel peaks olema tõendatud 
nende läbipaistvus, selgitatavus – niivõrd kui see on võimalik – ja vastavus 
eetikastandarditele; märgib, et seda eesmärki ei ole võimalik saavutada üksnes, kui 
üldse, pelgalt algoritmi või koodi avalikustamisega; tuletab meelde, et selles protsessis 
on olulised ka andmekogumid;

8. kutsub komisjoni üles kaaluma, kuidas hinnata viise, mis võimaldavad tooteid testida, 
näiteks modulaarselt või kasutades kontrollivahendeid, mis võimaldaksid tooteid 
nõuetekohaselt testida, järgides samal ajal konfidentsiaalsusnõudeid, et kaitsta 
intellektuaalomandi õiguste omajate ärisaladusi.
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