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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą 

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Taikymo sritis
1. pabrėžia, jog svarbu, kad ES reglamentavimo sistema būtų taikoma tais atvejais, kai 

vartotojai Sąjungoje yra algoritmų sistemos naudotojai arba jiems ji taikoma, 
neatsižvelgiant į sistemą kuriančių, parduodančių arba naudojančių subjektų įsisteigimo 
vietą;

2. pažymi, kad reglamentavimo sistema turėtų būti taikoma algoritmų sistemoms, įskaitant 
dirbtinio intelekto, mašinų mokymosi, giliojo mokymosi, automatizuoto sprendimų 
priėmimo procesų ir robotikos sritis;

3. pabrėžia, kad vykdant bet kokį būsimą reglamentavimą turėtų būti laikomasi 
diferencijuoto rizika pagrįsto požiūrio, atsižvelgiant į galimą žalą asmeniui ir visai 
visuomenei ir konkrečias algoritmų sistemos naudojimo aplinkybes; teisinės prievolės 
turėtų būti laipsniškai didinamos pagal nustatytą rizikos lygį; mažiausios rizikos 
kategorijoje neturėtų būti numatyta jokių papildomų teisinių prievolių; algoritmų 
sistemos, kurios gali pakenkti asmeniui, daryti poveikį jo galimybėms naudotis ištekliais 
arba būti susijusios su jo dalyvavimu visuomenės veikloje, neturėtų būti priskiriamos 
mažiausios rizikos kategorijai; šis rizika pagrįstas požiūris turėtų būti paremtas aiškiomis 
ir skaidriomis taisyklėmis;

Duomenų tvarkymas
4. pabrėžia, kad svarbu nustatyti etinę reglamentavimo sistemą, įskaitant visų pirma 

nuostatas dėl algoritmų sistemose naudojamų duomenų rinkinių kokybės, ypač dėl 
naudojamų mokymo duomenų reprezentatyvumo, duomenų rinkinių šališkumo šalinimo, 
taip pat pačių algoritmų ir duomenų bei agregavimo standartų;

Vartotojų apsauga: algoritmų skaidrumas ir paaiškinamumas
5. mano, kad vartotojai turėtų būti tinkamai, laiku, nešališkai, lengvai įskaitomu, 

standartizuotu ir prieinamu būdu informuojami apie algoritmų sistemų egzistavimą, 
procesą, principą, pagrindimą ir galimus rezultatus, apie tai, kaip susisiekti su sprendimus 
priimančiu asmeniu ir kaip galima patikrinti, veiksmingai užginčyti ir ištaisyti sistemos 
sprendimus;

6. primena, kad svarbu užtikrinti vartotojams galimybę pasinaudoti veiksmingomis teisių 
gynimo priemonėmis, ir ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų galima naudotis 
prieinamomis, įperkamomis, nepriklausomomis ir veiksmingomis procedūromis siekiant 
garantuoti nešališką visų skundų dėl vartotojų teisių pažeidimų naudojant algoritmų 
sistemas peržiūrą, neatsižvelgiant į tai, ar juos pateikė viešojo, ar privačiojo sektoriaus 
subjektai;

7. pabrėžia, kad tais atvejais, kai viešosiomis lėšomis prisidedama prie algoritmų sistemos 
kūrimo ar įgyvendinimo, kodas, generuojami duomenys, jei jie nėra asmens duomenys, 
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ir apmokytas modelis turėtų būti vieši, kad, be kita ko, būtų užtikrintas skaidrumas ir 
pakartotinis naudojimas, dar labiau prisidedama prie bendrosios rinkos sukūrimo ir 
išvengta rinkos susiskaidymo;

Vidaus rinka: vartotojų informavimas ir sąmoningumas
8. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad bet kokioje būsimoje reglamentavimo sistemoje būtų 

tinkamai atsižvelgiama į marginalizuotų ir pažeidžiamų vartotojų bei jų grupių interesus 
ir jiems būtų atstovaujama; pažymi, kad, siekiant analizuoti algoritmų sistemų poveikį 
vartotojams, prieiga prie duomenų turėtų būti suteikta ir atitinkamiems subjektams, visų 
pirma nepriklausomiems tyrėjams, žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės organizacijoms, 
kartu visapusiškai laikantis Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo teisės aktų; 
primena, kad svarbu mokyti vartotojus ir suteikti jiems pagrindinius įgūdžius naudotis 
algoritmų sistemomis, kad jie būtų apsaugoti nuo galimos rizikos ir jų teisių pažeidimo;

9. pabrėžia, kad svarbu rengti šios srities aukštos kvalifikacijos specialistus ir visoje 
Sąjungoje užtikrinti tokių kvalifikacijų tarpusavio pripažinimą;

Rinkos priežiūra
10. ragina Sąjungą sukurti Europos algoritmų sistemų rinkos priežiūros struktūrą, kuri 

valstybių narių valdžios institucijoms teiktų gaires, nuomones ir dalykines žinias; 

11. pažymi, jog labai svarbu, kad programinės įrangos dokumentai, algoritmai ir naudojami 
duomenų rinkiniai būtų visiškai prieinami rinkos priežiūros institucijoms, kartu laikantis 
Sąjungos teisės; ragina Komisiją įvertinti, ar šiuo klausimu rinkos priežiūros institucijoms 
turėtų būti suteiktos papildomos prerogatyvos;

12. ragina, kad kiekviena valstybė narė paskirtų kompetentingą nacionalinę instituciją, kuri 
stebėtų nuostatų taikymą;

13. ragina įsteigti Europos algoritmų sistemų rinkos priežiūros valdybą, siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas ir išvengti vidaus rinkos susiskaidymo, kuri priimtų sprendimus 
kvalifikuota balsų dauguma ir slaptu balsavimu atvejais, kai priimami skirtingi 
sprendimai dėl daugiau nei vienoje valstybėje narėje naudojamų algoritmų sistemų, jei to 
prašo dauguma nacionalinių valdžios institucijų;

– į savo pasiūlymo dėl rezoliucijos priedą įtraukti šias rekomendacijas:

14. ...


