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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju: 

– rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

Darbības joma
1. īpaši norāda, cik svarīgi ir īstenot ES tiesisko regulējumu gadījumos, kad patērētāji 

Savienībā lieto algoritmiskās sistēmas vai tās tiek piemērotas viņiem, neatkarīgi no to 
struktūru iedibinājuma vietas, kuras minēto sistēmu izstrādā, pārdod vai izmanto;

2. konstatē, ka regulējums ir spēkā attiecībā uz algoritmiskām sistēmām, tostarp mākslīgā 
intelekta, mašīnmācīšanās, mašīnu dziļās mācīšanās, automatizētas lēmumu pieņemšanas 
procesiem un robotikai;

3. uzsver, ka, turpmāk izstrādājot regulējumu, būtu jāizmanto diferencēta uz risku balstīta 
pieeja, kuras pamatā būtu iespējamais gan indivīdam, gan sabiedrībai kopumā nodarītais 
kaitējums, ņemot vērā algoritmiskās sistēmas īpašo izmantošanas kontekstu; juridiskās 
saistības, ceļoties noteiktajam riska līmenim, ir pakāpeniski jāpalielina; zemākajā riska 
kategorijā papildu juridiskās saistības noteikt nedrīkstētu; algoritmiskās sistēmas, kas var 
kaitēt indivīdam, ietekmēt indivīda piekļuvi resursiem vai ietekmēt viņa līdzdalību 
sabiedrībā, par zemākā riska kategorijas sistēmām uzskatītas netiek; šai uz risku 
balstītajai pieejai būtu jāatbilst skaidriem un pārredzamiem noteikumiem;

Datu pārvaldība
4. uzsver, cik svarīgs ir ētiskais un tiesiskais satvars, tostarp jo īpaši normas par 

algoritmiskajās sistēmās izmantoto datu kopu kvalitāti, jo sevišķi attiecībā uz izmantoto 
apmācības datu tvērumu, par datu kopu vienpusības novēršanu, kā arī par pašiem 
algoritmiem un par datu un apkopošanas standartiem;

Patērētāju aizsardzība:  algoritmu pārredzamība un izskaidrojamība
5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē pienācīgi un savlaicīgi objektīvā, viegli salasāmā, 

standartizētā un pieejamā veidā par algoritmisko sistēmu esamību, procesu, pamatojumu, 
argumentāciju un iespējamo iznākumu, par to, kā sazināties ar cilvēku ar lēmumu 
pieņemšanas pilnvarām, un par to, kā sistēmas lēmumus var pārbaudīt, jēgpilni apstrīdēt 
un izlabot;

6. atgādina, cik svarīgi ir nodrošināt efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamību 
patērētājiem, un aicina dalībvalstis nodrošināt piekļuvi cenas ziņā pieejamām, 
neatkarīgām un efektīvām procedūrām, lai garantētu, ka tiek objektīvi izskatītas visas 
sūdzības par patērētāju tiesību pārkāpumiem, kas ir pieļauti, izmantojot algoritmiskās 
sistēmas, neatkarīgi no tā, vai tās pauž publiskā vai privātā sektora dalībnieki;

7. uzsver, ka gadījumos, kad publiskie līdzekļi veicina algoritmiskās sistēmas izstrādi vai 
īstenošanu, kodam, radītajiem datiem, ciktāl tie nav personas dati, un apmācītajam 
modelim vajadzētu būt publiski pieejamiem pēc noklusējuma, lai nodrošinātu 
pārredzamību un atkārtotu izmantošanu, cita starpā, lai gūtu maksimālo labumu no 
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vienotā tirgus izveides un izvairītos no tirgus sadrumstalotības;

Iekšējais tirgus: sabiedrības informēšana un izglītošana
8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru turpmāko tiesisko 

regulējumu, tiktu pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas marginalizēto un neaizsargāto 
patērētāju un grupu intereses; konstatē, ka, lai analizētu algoritmisko sistēmu ietekmi uz 
patērētājiem, piekļuve datiem būtu jānodrošina arī attiecīgām personām, jo īpaši 
neatkarīgiem pētniekiem, plašsaziņas līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, vienlaikus pilnībā ievērojot Savienības datu aizsardzību un privātumu 
reglamentējošos tiesību aktus; atgādina, cik svarīga ir apmācība un pamatprasmju 
nodrošināšana patērētājiem algoritmisko sistēmu izmantošanā, lai pasargātu viņus no 
iespējamiem riskiem un viņu tiesību aizskāruma;

9. īpaši norāda uz to, cik svarīga ir apmācība, ar kuras palīdzību panāk augstu šīs jomas 
speciālistu kvalifikāciju, un šādas kvalifikācijas savstarpējas atzīšanas visā Savienībā 
nodrošināšana;

Tirgus uzraudzība
10. prasa Savienību izveidot Eiropas algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības struktūru, kas 

sniegtu norādījumus, atzinumus un speciālās zināšanas dalībvalstu iestādēm; 

11. konstatē, ka ir būtiski, lai izmantotā programmatūras dokumentācija, algoritmi un datu 
kopas būtu pilnībā pieejamas tirgus uzraudzības iestādēm, vienlaikus nodrošinot 
atbilstību Savienības tiesību aktiem; aicina Komisiju izvērtēt, vai šajā sakarā nav 
lietderīgi tirgus uzraudzības iestādēm piešķirt papildu prerogatīvas;

12. prasa, lai katra dalībvalsts izraudzītos kompetento valsts iestādi, kas uzraudzītu normu 
piemērošanu;

13. prasa izveidot Eiropas Algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības padomi, kas nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un nepieļautu iekšējā tirgus sadrumstalotību, 
pieņemtu lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu un aizklāti, ja tiek pieņemti dažādi 
lēmumi par algoritmiskajām sistēmām, kuras izmanto vairāk nekā vienā dalībvalstī, kā 
arī pēc valsts iestāžu vairākuma pieprasījuma;

– rezolūcijas priekšlikuma pielikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

14. ...


