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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. palauttaa mieliin, että direktiivistä (EU) 2018/958 seuraa, että ihmisten on aina 
kannettava lopullinen vastuu päätöksenteosta, johon liittyy yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseen kohdistuvia riskejä; korostaa, että kaiken 
tekoälyteknologian olisi oltava ihmisen valvonnassa; korostaa, että tekoälyn käytön 
ohjaaminen yksittäisten kuluttajien tai kuluttajaryhmien ja koko yhteiskunnan hyväksi 
edellyttää, että perimmäisenä valvontamallina tekoälyä koskevaa lainsäädäntöä 
tulkittaessa ja sovellettaessa olisi aina oltava ihmiskeskeinen lähestymistapa tekoälyyn;

2. katsoo, että EU:n olisi pyrittävä toimimaan tekoälyn norminasettajana tiiviisti 
verkottuneessa maailmassa hyväksymällä tehokas strategia suhteessa ulkoisiin 
kumppaneihinsa ja edistämällä pyrkimyksiään asettaa tekoälyä koskevia 
maailmanlaajuisia eettisiä normeja kansainvälisellä tasolla turvallisuussääntöjen ja 
kuluttajansuojavaatimusten sekä eurooppalaisten arvojen ja perusoikeuksien mukaisesti; 
katsoo, että tämä on ratkaisevan tärkeää myös eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn 
ja kestävyyden kannalta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan yhteistyötä 
kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa ja käymään laajempaa 
vuoropuhelua tämän nopeasti muuttuvan teknologian kehittymisestä johtuviin 
haasteisiin vastaamiseksi;

3. palauttaa mieliin, että syrjimättömyys- ja suhteellisuusperiaatteita on kunnioitettava ja 
että syy-yhteyttä, vahingonkorvausvelvollisuutta ja vastuuta, samoin kuin avoimuutta, 
vastuuvelvollisuutta ja selitettävyyttä koskevia kysymyksiä on selkeytettävä, jotta 
voidaan määrittää, missä määrin valtio voi kansainvälisen julkisoikeuden toimijana 
mutta myös omaa toimivaltaansa käyttäessään toimia hyödyntäen tekoälyyn perustuvia 
järjestelmiä, joilla on tietty autonomia, rikkomatta kansainvälisestä oikeudesta johtuvia 
velvoitteitaan, kuten oikeudenmukaista menettelyä;

4. kehottaa näin ollen jäsenvaltioita arvioimaan tekoälypohjaisiin teknologioihin liittyvät 
riskit, esimerkiksi kuluttajien ja palvelujen vastaanottajien suojeluun liittyvät riskit, 
ennen julkisen vallan käyttämiseen liittyvien toimintojen, kuten asianmukaisen 
oikeudenkäytön, automatisointia; kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan tarvetta säätää 
direktiivissä (EU) 2018/958 tarkoitetuista suojatoimista, kuten pätevän ammattihenkilön 
harjoittamasta valvonnasta ja ammattietiikkaa koskevista säännöistä; korostaa, että 
jäsenvaltioiden on saatettava tämä direktiivi osaksi lainsäädäntöään ja pantava se 
täytäntöön asianmukaisesti, ja kannustaa komissiota seuraamaan asiaa tiiviisti;

5. korostaa, että on tärkeää investoida ihmisten osaamiseen, myös digitaaliseen 
osaamiseen, jotta se voidaan mukauttaa tieteen kehitykseen, joka koskee tekoälyyn 
perustuvia ratkaisuja säänneltyjä ammatteja harjoittaville henkilöille, mukaan lukien 
julkisen vallan käyttöön liittyvät toimet, kuten oikeudenkäyttö; kehottaa jäsenvaltioita ja 
komissiota ottamaan tämän asianmukaisesti huomioon direktiivin 2005/36/EY 
täytäntöönpanon yhteydessä;
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6. katsoo, että älykkäiden tuotteiden tai laitteiden osalta tekoälyn kehittäminen tuo myös 
mahdollisuuksia parantaa maailmanlaajuista markkinavalvontaa ja käsitellä 
tuoteturvallisuutta ja kuluttajansuojaa paljon tehokkaammin ja laajemmassa 
mittakaavassa; kehottaa tämän vuoksi komissiota perustamaan tekoälyyn perustuvien 
järjestelmien hallinta- ja markkinavalvontamekanismin, joka tarjoaa ohjeita, lausuntoja 
ja asiantuntemusta jäsenvaltioiden viranomaisille;

7. korostaa, että sikäli kuin robotit kuuluvat direktiivissä 2006/42/EY vahvistetun koneen 
määritelmän piiriin, ne olisi suunniteltava ja koottava direktiivissä säädettyjen 
standardien ja turvallisuustoimenpiteiden mukaisesti;

8. muistuttaa, että verkko- ja tietoturvadirektiivissä säädetään yhteisestä eurooppalaisesta 
lähestymistavasta kyberturvallisuuteen sekä verkko- ja tietojärjestelmien 
häiriönsietokykyyn, jotta voidaan vahvistaa sisämarkkinoita ja edistää kuluttajien 
luottamusta; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota suhtautumaan vakavasti 
tekoälyteknologiaan perustuvien kyberhyökkäysten uhkaan esimerkiksi silloin, kun ne 
horjuttavat EU:n taloutta, ja investoimaan voimakkaasti korkeatasoisen yleisen 
digitaalisen lukutaidon saavuttamiseen ja riippuvuuden vähentämiseen kolmansista 
maista peräisin olevista myyjistä;

9. katsoo, että jäsenvaltioiden viranomaisten, mukaan lukien alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten, ja komission olisi edistettävä ihmisten hyväksi toimivaa 
tekoälyteknologiaa; kehottaa jäsenvaltioita kehittämään tiiviissä yhteistyössä komission 
kanssa tekoälysovelluksia, joilla pyritään automatisoimaan ja helpottamaan sähköisiä 
viranomaispalveluja esimerkiksi verohallinnon, tullin ja kuluttajansuojelun aloilla tai 
rajatylittävistä liiketoimista ilmoittamisessa; kehottaa jäsenvaltioita käyttämään julkisia 
hankintoja välineenä, jolla tuetaan tekoälyn vastuullista kehittämistä uusien 
markkinatoimijoiden, kansalaisten ja kuluttajien hyödyksi; korostaa, että selitettävissä 
olevat ja puolueettomat algoritmit, jotka täyttävät riittävän avoimuuden velvoitteen, ja 
avoimen datan käyttäminen avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien 
tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin (EU) 2019/1024 mukaisesti, ovat 
olennaisen tärkeitä sen varmistamiseksi, että yritykset ja kuluttajat voivat luottaa 
parempiin, helposti saatavilla oleviin, syrjimättömiin ja luotettaviin julkisiin palveluihin 
ja hyötyä niistä kohtuullisin kustannuksin.
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