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Tarkistus 1
Antonius Manders

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että tekoäly ja siihen 
liittyvä teknologia ovat väline, joka 
palvelee ihmistä, ja että algoritmiset 
järjestelmät voivat mahdollistaa pääsyn 
tietoihin, muun muassa erilaisten 
kulttuuriesineiden luetteloihin; toteaa, että 
tekoälyn ja eri teknologioiden 
yhdistämiseen moniin eri lähteisiin 
(asiakirjat, valokuvat, elokuvat) liittyy 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen 
riski;

1. korostaa, että tekoäly ja siihen 
liittyvä teknologia ovat väline, joka 
palvelee ihmistä, ja että algoritmiset 
järjestelmät voivat mahdollistaa pääsyn 
tietoihin, muun muassa erilaisten 
kulttuuriesineiden luetteloihin; toteaa, että 
tekoälyn ja eri teknologioiden 
yhdistämiseen moniin eri lähteisiin 
(asiakirjat, valokuvat, elokuvat) liittyy 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen 
riski ja vaatii tekoälyn käyttöä teollis- ja 
tekijänoikeuksien korkeatasoisen 
suojelun varmistamiseksi nykyisessä 
lainsäädäntökehyksessä esimerkiksi 
ilmoittamalla yksittäisille henkilöille ja 
yrityksille, jos he ovat vaarassa loukata 
sääntöjä tahattomasti tai avustaa teollis- 
ja tekijänoikeuksien haltijoita, jos 
sääntöjä todella rikotaan;

Or. nl

Tarkistus 2
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että tekoäly ja siihen 
liittyvä teknologia ovat väline, joka 
palvelee ihmistä, ja että algoritmiset 
järjestelmät voivat mahdollistaa pääsyn 
tietoihin, muun muassa erilaisten 
kulttuuriesineiden luetteloihin; toteaa, että 
tekoälyn ja eri teknologioiden 
yhdistämiseen moniin eri lähteisiin 
(asiakirjat, valokuvat, elokuvat) liittyy 

1. korostaa, että tekoäly ja siihen 
liittyvä teknologia ovat väline, joka 
palvelee ihmistä monilla elämänaloilla, 
myös audiovisuaali-, kulttuuri- ja 
koulutusalalla, ja että algoritmiset 
järjestelmät voivat mahdollistaa pääsyn 
tietoihin, muun muassa erilaisten 
kulttuuriesineiden luetteloihin; toteaa, että 
tekoälyn ja eri teknologioiden 
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teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen 
riski;

yhdistämiseen moniin eri lähteisiin 
(asiakirjat, valokuvat, elokuvat) liittyy 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen 
riski; korostaa tässä yhteydessä tarvetta 
pohtia edelleen näillä aloilla tapahtuvan 
tekoälyn käytön sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien vuorovaikutusta;

Or. ro

Tarkistus 3
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että tekoäly ja siihen 
liittyvä teknologia ovat väline, joka 
palvelee ihmistä, ja että algoritmiset 
järjestelmät voivat mahdollistaa pääsyn 
tietoihin, muun muassa erilaisten 
kulttuuriesineiden luetteloihin; toteaa, että 
tekoälyn ja eri teknologioiden 
yhdistämiseen moniin eri lähteisiin 
(asiakirjat, valokuvat, elokuvat) liittyy 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen 
riski;

1. korostaa, että tekoäly ja siihen 
liittyvä teknologia ovat väline, joka 
edellyttää aina jonkin verran ihmisen 
osallistumista ja joka palvelee ihmistä ja 
voi mahdollistaa pääsyn tietoihin; toteaa, 
että muut kuin henkilötiedot, kuten 
koneoppimistekniikoita hyödyntävien 
tekoälyjärjestelmien kouluttamisessa 
käytettävät tekstiä sisältävät asiakirjat, 
valokuvat ja elokuvat, voivat olla teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaisia; katsoo, että 
tekoälyteknologian tarjoamien 
mahdollisuuksien hyödyntäminen 
edellyttää tarpeettomien oikeudellisten 
esteiden poistamista sen kehittämisen ja 
käytön tieltä;

Or. en

Tarkistus 4
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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1. korostaa, että tekoäly ja siihen 
liittyvä teknologia ovat väline, joka 
palvelee ihmistä, ja että algoritmiset 
järjestelmät voivat mahdollistaa pääsyn 
tietoihin, muun muassa erilaisten 
kulttuuriesineiden luetteloihin; toteaa, että 
tekoälyn ja eri teknologioiden 
yhdistämiseen moniin eri lähteisiin 
(asiakirjat, valokuvat, elokuvat) liittyy 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen 
riski;

1. korostaa sen strategista merkitystä, 
että tekoälyä ja siihen liittyvää teknologiaa 
käytetään välineenä, joka palvelee 
ihmistä, ja että algoritmiset järjestelmät 
voivat mahdollistaa pääsyn tietoihin, muun 
muassa erilaisten kulttuuriesineiden 
luetteloihin; toteaa, että tekoälyn ja eri 
teknologioiden yhdistämiseen moniin eri 
lähteisiin (asiakirjat, valokuvat, elokuvat) 
tietojen näyttämisen, tutkimisen ja 
visualisoinnin tapojen parantamiseksi 
liittyy teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkaamisen riski; 

Or. en

Tarkistus 5
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Caterina Chinnici, Marcos Ros Sempere

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että tekoäly ja siihen 
liittyvä teknologia ovat väline, joka 
palvelee ihmistä, ja että algoritmiset 
järjestelmät voivat mahdollistaa pääsyn 
tietoihin, muun muassa erilaisten 
kulttuuriesineiden luetteloihin; toteaa, että 
tekoälyn ja eri teknologioiden 
yhdistämiseen moniin eri lähteisiin 
(asiakirjat, valokuvat, elokuvat) liittyy 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen 
riski;

1. korostaa, että tekoäly ja siihen 
liittyvä teknologia ovat väline, joka 
palvelee ja hyödyttää kansalaisten yleistä 
etua, ja että ne voivat mahdollistaa pääsyn 
koulutukseen, kulttuuriin ja tietoihin, 
muun muassa koulutusalustoille, erilaisten 
kulttuuriesineiden luetteloihin ja moniin 
erilaisiin tietolähteisiin; toteaa, että 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
käyttämät tietolähteet, kuten asiakirjat, 
valokuvat tai elokuvat voivat olla teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaisia;

Or. en

Tarkistus 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että tekoäly ja siihen 
liittyvä teknologia ovat väline, joka 
palvelee ihmistä, ja että algoritmiset 
järjestelmät voivat mahdollistaa pääsyn 
tietoihin, muun muassa erilaisten 
kulttuuriesineiden luetteloihin; toteaa, että 
tekoälyn ja eri teknologioiden 
yhdistämiseen moniin eri lähteisiin 
(asiakirjat, valokuvat, elokuvat) liittyy 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen 
riski;

1. korostaa, että tekoäly ja siihen 
liittyvä teknologia voivat olla välineitä, 
jotka palvelevat ihmistä edellyttäen, että 
niitä säännellään riittävästi, ja että 
algoritmiset järjestelmät voivat 
mahdollistaa pääsyn tietoihin, muun 
muassa erilaisten kulttuuriesineiden 
luetteloihin; toteaa, että tekoälyn ja eri 
teknologioiden yhdistämiseen moniin eri 
lähteisiin (asiakirjat, valokuvat, elokuvat) 
liittyy teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkaamisen riski;

Or. fr

Tarkistus 7
Stéphane Séjourné

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että tekoäly ja siihen 
liittyvä teknologia ovat väline, joka 
palvelee ihmistä, ja että algoritmiset 
järjestelmät voivat mahdollistaa pääsyn 
tietoihin, muun muassa erilaisten 
kulttuuriesineiden luetteloihin; toteaa, 
että tekoälyn ja eri teknologioiden 
yhdistämiseen moniin eri lähteisiin 
(asiakirjat, valokuvat, elokuvat) liittyy 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen 
riski;

1. korostaa, että eurooppalaisen 
lähestymistavan tekoälyyn ja siihen 
liittyvään teknologiaan tulee keskittyä 
ihmiseen, jotta siitä tulee todella väline, 
joka palvelee ihmisiä ja yhteistä hyvää; 
muistuttaa, että koulutuksen ja kulttuurin 
aloilla sekä audiovisuaalialalla tekoälyllä 
voi olla rooli sisältöjen luomisen 
tukemisessa; korostaa näin ollen, että on 
tärkeää luoda eurooppalainen kehys 
tekoälyn soveltamiseen liittyvien teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelemiseksi;

Or. fr

Tarkistus 8
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että tekoäly ja siihen 
liittyvä teknologia ovat väline, joka 
palvelee ihmistä, ja että algoritmiset 
järjestelmät voivat mahdollistaa pääsyn 
tietoihin, muun muassa erilaisten 
kulttuuriesineiden luetteloihin; toteaa, että 
tekoälyn ja eri teknologioiden 
yhdistämiseen moniin eri lähteisiin 
(asiakirjat, valokuvat, elokuvat) liittyy 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen 
riski;

1. korostaa, että tekoälyn ja siihen 
liittyvien teknologioiden olisi oltava 
väline, joka palvelee ihmistä, ja että 
algoritmiset järjestelmät voivat 
mahdollistaa pääsyn tietoihin, muun 
muassa erilaisten kulttuuriesineiden 
luetteloihin; toteaa, että tekoälyn ja eri 
teknologioiden yhdistämiseen moniin eri 
lähteisiin (asiakirjat, valokuvat, elokuvat) 
liittyy teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkaamisen riski;

Or. fr

Tarkistus 9
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että tekoälyn 
yhdenmukainen integrointi koulutusalalla 
voi auttaa ratkaisemaan jotkin 
suurimmista koulutukseen liittyvistä 
haasteista ja kehittämään innovatiivisia 
opetus- ja oppimiskäytäntöjä ja viime 
kädessä nopeuttaa kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista koulutuksen 
vuoden 2030 toimintaohjelman 
toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 10
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa jälleen, että kulttuurin 
saatavuus on tärkeää kaikille 
kansalaisille kaikkialla unionissa; 
korostaa tähän liittyen jäsenvaltioiden, 
koulutuslaitosten ja kulttuurilaitosten 
sekä vastaavien sidosryhmien välisen 
parhaiden käytäntöjen vaihdon 
merkitystä; pitää lisäksi erittäin tärkeänä 
sitä, että EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla 
saatavilla olevia resursseja käytetään 
mahdollisimman paljon kulttuurin 
saatavuuden parantamiseen; korostaa, 
että kulttuurin saatavuuden takaamista 
varten on useita eri vaihtoehtoja ja että 
niihin kaikkiin olisi perehdyttävä 
sopivimman vaihtoehdon löytämiseksi; 
korostaa, että on tärkeää noudattaa 
johdonmukaisesti Marrakechin 
julkilausumaa;

Or. en

Tarkistus 11
Antonius Manders

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa Euroopan komissiota 
hyödyntämään tekoälyn koko potentiaalin 
kansalaisten kanssa käytävän viestinnän 
parantamiseksi esimerkiksi kulttuuri- ja 
audiovisuaalisten verkkoalustojen avulla, 
pitämään heidät ajan tasalla siitä, mitä 
päätöksentekotasolla tapahtuu, 
kaventamaan EU:n ja ruohonjuuritason 
välistä kuilua ja edistämään EU:n 
kansalaisten välistä sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta;

Or. nl
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Tarkistus 12
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että 
tekoälyteknologioihin sisältyy erityisesti 
oppilaita ja opettajia koskevien 
yksittäisten tietojen keräämiseen liittyvä 
riski, mikä voi loukata heidän 
perusoikeuksiaan; suosittelee tämän 
vuoksi, että audiovisuaalisia tallennus- ja 
seurantalaitteita ei saisi käyttää kouluissa 
tietojen keräämiseen tekoälyyn liittyviä 
tarkoituksia varten;

Or. fr

Tarkistus 13
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Caterina Chinnici, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että koulutus-, kulttuuri- 
ja audiovisuaaliala ovat tekoälyn ja siihen 
liittyvän teknologian käytön kannalta 
arkaluontoisia aloja, kun otetaan 
huomioon tekoälyn ja siihen liittyvän 
teknologian mahdolliset vaikutukset 
yhteiskuntiimme ja niissä suojeltuihin 
perusoikeuksiin; katsoo siksi, että 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
käyttöönotossa, kehittämisessä ja käytössä 
olisi noudatettava oikeudellisesti sitovia 
eettisiä periaatteita;

Or. en



PE653.888v01-00 10/36 AM\1208271FI.docx

FI

Tarkistus 14
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. panee merkille, että tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian avulla 
voidaan kehittää tai soveltaa uusia 
koulutusmenetelmiä esimerkiksi kielten 
oppimisessa, yleisessä opiskelussa, 
erityisoppimisessa ja niin edelleen; 
korostaa, että on tärkeää, että tällaista 
teknologiaa käytetään 
koulutustarkoitusten lisäksi digitaalisen 
lukutaidon kehittämiseen ja yleisön 
tietoisuuden lisäämiseen tästä 
lukutaidosta; korostaa, että on tärkeää 
tarjota kouluttajille ja opettajille sopivat 
välineet ja tietotaito siitä, mistä tekoälyssä 
ja siihen liittyvässä teknologiassa on kyse, 
miten niitä käytetään ja miten niitä 
voidaan hyödyntää työkaluina 
asianmukaisella tavalla ja lainsäädännön 
mukaisesti, jotta vältytään 
immateriaalioikeuksien rikkomiselta;
korostaa erityisesti koulutusalalla 
työskentelevän henkilöstön digitaalisen 
lukutaidon ja vanhuksille tarjottavan 
digitaalisen koulutuksen parantamisen 
merkitystä, kun otetaan huomioon, että 
nuoremmat sukupolvet osaavat jo käyttää 
perustasolla näitä teknologioita, sillä he 
ovat kasvaneet niiden rinnalla;

Or. en

Tarkistus 15
Antonius Manders

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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a 1 b. kehottaa Euroopan komissiota, 
jäsenvaltioita ja yritysyhteisöä 
hyödyntämään aktiivisesti ja 
täysimääräisesti tekoälyn mahdollisuuksia 
valeuutisten, disinformaation, 
muukalaisvihan ja rasismin torjunnassa 
kulttuuri- ja audiovisuaalisilla 
verkkoalustoilla ja samalla välttämään 
sensuuria;

Or. nl

Tarkistus 16
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Evelyne Gebhardt, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että eurooppalaisen 
tekoälyn olisi suojeltava ja edistettävä 
unionin keskeisiä arvoja, kuten 
demokratiaa, riippumattomia ja vapaita 
tiedotusvälineitä ja tiedonvälitystä, 
laadukasta koulutusta, ympäristön 
kestävyyttä, sukupuolten tasapuolista 
edustusta sekä kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta;

Or. en

Tarkistus 17
Antonius Manders

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. toteaa, että luovan prosessin 
riippumattomuus herättää kysymyksiä, 
jotka liittyvät teollis- ja tekijänoikeuksien 
omistajuuteen; katsoo tässä yhteydessä, 
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että tekoälyteknologioille ei ole 
asianmukaista antaa 
oikeushenkilöllisyyttä;

Or. nl

Tarkistus 18
Antonius Manders

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. toteaa, että tekoälyllä voi olla 
tärkeä rooli eurooppalaisen ja kansallisen 
kulttuurisen monimuotoisuuden 
edistämisessä ja suojelemisessa, erityisesti 
kun audiovisuaaliset verkkoalustat 
käyttävät sitä sisällön edistämiseen 
asiakkaille;

Or. nl

Tarkistus 19
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että tekoäly voisi määritellä 
tutkimuksen uudella tavalla, sillä sen 
avulla voidaan tutkia 
säännönmukaisuuksia, jotka koskevat 
kiinnostusta esineiden hankintaan ja 
esineiden liikkumista rajojen yli; toteaa 
lisäksi, että ennustavalla analytiikalla voi 
myös olla tärkeä rooli data-analyysin 
hienosäädössä;

2. toteaa lisäksi, että ennustavalla 
analytiikalla voi myös olla tärkeä rooli 
data-analyysin hienosäädössä;

Or. fr
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Tarkistus 20
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että tekoäly voisi määritellä 
tutkimuksen uudella tavalla, sillä sen 
avulla voidaan tutkia 
säännönmukaisuuksia, jotka koskevat 
kiinnostusta esineiden hankintaan ja 
esineiden liikkumista rajojen yli; toteaa 
lisäksi, että ennustavalla analytiikalla voi 
myös olla tärkeä rooli data-analyysin 
hienosäädössä;

2. toteaa, että ennustavalla 
analytiikalla voi olla tärkeä rooli data-
analyysin hienosäädössä;

Or. en

Tarkistus 21
Stéphane Séjourné

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että tekoäly voisi määritellä 
tutkimuksen uudella tavalla, sillä sen 
avulla voidaan tutkia 
säännönmukaisuuksia, jotka koskevat 
kiinnostusta esineiden hankintaan ja 
esineiden liikkumista rajojen yli; toteaa 
lisäksi, että ennustavalla analytiikalla voi 
myös olla tärkeä rooli data-analyysin 
hienosäädössä;

2. toteaa, että tekoäly voisi hyödyttää 
tutkimussektoria esimerkiksi sen roolin 
ansiosta, joka ennustavalla analytiikalla on 
data-analyysin hienosäädössä; korostaa, 
että Euroopan unionin on lisättävä 
investointeja ja edistettävä 
kumppanuuksia teollisuuden ja 
korkeakoulumaailman välillä, jotta 
vahvistetaan huipputason tutkimusta 
Euroopan tasolla;

Or. fr

Tarkistus 22
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor

Lausuntoluonnos
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2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että tekoäly voisi määritellä 
tutkimuksen uudella tavalla, sillä sen 
avulla voidaan tutkia 
säännönmukaisuuksia, jotka koskevat 
kiinnostusta esineiden hankintaan ja 
esineiden liikkumista rajojen yli; toteaa 
lisäksi, että ennustavalla analytiikalla voi 
myös olla tärkeä rooli data-analyysin 
hienosäädössä;

2. toteaa, että tekoäly voisi määritellä 
tutkimuksen uudella tavalla, sillä sen 
avulla voidaan tutkia 
säännönmukaisuuksia, jotka koskevat 
kulttuuriesineiden hankintaa ja 
liikkumista rajojen yli; toteaa lisäksi, että 
ennustavalla analytiikalla voi myös olla 
tärkeä rooli kulttuuriin liittyvän data-
analyysin hienosäädössä;

Or. en

Tarkistus 23
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille riippumattomien 
tiedotusvälineiden tärkeän roolin 
kulttuurin ja kansalaisten jokapäiväisen 
elämän kannalta; korostaa, että 
valemediat ovat perustavaa laatua oleva 
ongelma, sillä ne rikkovat toistuvasti 
tekijänoikeuksia ja yleisesti ottaen 
immateriaalioikeuksia; kehottaa 
komissiota jatkamaan yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa työtään, jolla 
lisätään tietoisuutta tästä ongelmasta ja 
torjutaan valemedioiden ja uutislähteisiin 
liittyvien ongelmien vaikutuksia; pitää 
lisäksi tärkeänä laatia 
koulutusstrategioita, joilla parannetaan 
digitaalista lukutaitoa erityisesti tältä 
osin;

Or. en

Tarkistus 24
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Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että tekoälyyn 
perustuva parannettu 
kuvantunnistusohjelmisto voisi parantaa 
huomattavasti koulutuslaitosten ja 
asiaankuuluvien toimijoiden kykyä tarjota 
ja kehittää nykyaikaisia ja innovatiivisia 
opetusmenetelmiä ja samalla varmistaa 
käytettyjen lähteiden laatu ja ottaa 
huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelu;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 25
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että tekoälyyn 
perustuva parannettu 
kuvantunnistusohjelmisto voisi parantaa 
huomattavasti koulutuslaitosten ja 
asiaankuuluvien toimijoiden kykyä tarjota 
ja kehittää nykyaikaisia ja innovatiivisia 
opetusmenetelmiä ja samalla varmistaa 
käytettyjen lähteiden laatu ja ottaa 
huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelu;

3. panee merkille, että tekoälyyn 
perustuva parannettu 
kuvantunnistusohjelmisto voisi parantaa 
huomattavasti koulutuslaitosten ja 
asiaankuuluvien toimijoiden kykyä tarjota 
ja kehittää nykyaikaisia ja innovatiivisia 
opetusmenetelmiä ja samalla varmistaa 
käytettyjen lähteiden laatu ja ottaa 
huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelu sekä varmistaa lasten ja 
alaikäisten turvallisuus sekä 
koulutuslaitoksissa että silloin, kun he 
ovat etäyhteydessä 
koulutustarkoituksessa; korostaa 
yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevan 
lainsäädännön merkitystä; korostaa tähän 
liittyen unionin riippuvuutta ulkoisista 
datan ja ohjelmistojen toimittajista; pitää 
elintärkeänä, että nämä teknologiat 
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sisällytetään nykyisiin järjestelmiin vain, 
jos perusoikeuksien ja yksityisyyden suoja 
on ehdoton;

Or. en

Tarkistus 26
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että tekoälyyn 
perustuva parannettu 
kuvantunnistusohjelmisto voisi parantaa 
huomattavasti koulutuslaitosten ja 
asiaankuuluvien toimijoiden kykyä tarjota 
ja kehittää nykyaikaisia ja innovatiivisia 
opetusmenetelmiä ja samalla varmistaa 
käytettyjen lähteiden laatu ja ottaa 
huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelu;

3. panee merkille, että tekoäly ja 
siihen liittyvät teknologiat voisivat 
parantaa huomattavasti koulutuslaitosten ja 
asiaankuuluvien toimijoiden kykyä tarjota 
ja kehittää nykyaikaisia ja innovatiivisia 
opetusmenetelmiä ja mahdollistaa 
koulutuksen paremman saatavuuden; 
korostaa, että harvoista markkinoita 
hallitsevista teknologiayrityksistä ollaan 
entistä riippuvaisempia yksityisen 
koulutuksen järjestämiseksi digitaalisten 
palvelujen avulla; palauttaa mieliin, että 
julkisen koulutuksen tarjoajien käyttämiä 
tai julkisin varoin hankittuja 
teknologioita olisi kehitettävä avoimen 
lähdekoodin ohjelmistojen muodossa, 
sillä se mahdollistaa resurssien jakamisen 
ja uudelleenkäytön ja tarjoaa ne saataville 
kaikkialla EU:ssa ja tuottaa siten 
enemmän hyötyjä ja vähentää julkisia 
menoja;

Or. en

Tarkistus 27
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että tekoälyyn 
perustuva parannettu 
kuvantunnistusohjelmisto voisi parantaa 
huomattavasti koulutuslaitosten ja 
asiaankuuluvien toimijoiden kykyä tarjota 
ja kehittää nykyaikaisia ja innovatiivisia 
opetusmenetelmiä ja samalla varmistaa 
käytettyjen lähteiden laatu ja ottaa 
huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelu;

3. panee merkille, että tekoälyyn 
perustuva parannettu 
kuvantunnistusohjelmisto voisi parantaa 
huomattavasti koulutuslaitosten ja 
asiaankuuluvien toimijoiden kykyä tarjota 
ja kehittää nykyaikaisia ja innovatiivisia 
opetusmenetelmiä ja samalla varmistaa 
käytettyjen lähteiden laatu ja ottaa 
huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelu; korostaa, että 
tekoälyjärjestelmien kehittämiseen on 
liitettävä vankka joukko niiden 
sovelluksia koskevia lainsäädäntöohjeita, 
jotta voidaan parantaa käyttäjien 
turvallisuutta ja lisätä kansalaisten 
luottamusta näiden järjestelmien 
käyttöön;

Or. ro

Tarkistus 28
Stéphane Séjourné

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että tekoälyyn 
perustuva parannettu 
kuvantunnistusohjelmisto voisi parantaa 
huomattavasti koulutuslaitosten ja 
asiaankuuluvien toimijoiden kykyä tarjota 
ja kehittää nykyaikaisia ja innovatiivisia 
opetusmenetelmiä ja samalla varmistaa 
käytettyjen lähteiden laatu ja ottaa 
huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelu;

3. panee merkille, että tekoälyyn 
perustuvat ohjelmistot, esimerkiksi 
parannettu kuvantunnistus voisi parantaa 
huomattavasti koulutuslaitosten ja 
asiaankuuluvien toimijoiden kykyä tarjota 
ja kehittää nykyaikaisia ja innovatiivisia 
opetusmenetelmiä ja samalla varmistaa 
käytettyjen lähteiden laatu ja ottaa 
huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelu; toteaa kuitenkin, että näitä 
tunnistusohjelmistoja ei tule käyttää 
muihin kuin opetuksellisiin tarkoituksiin 
ja että niitä ei missään tapauksessa saa 
käyttää laitosten kulunvalvontaan 
liittyvissä tarkoituksissa;

Or. fr



PE653.888v01-00 18/36 AM\1208271FI.docx

FI

Tarkistus 29
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Evelyne Gebhardt, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että tekoälyyn 
perustuva parannettu 
kuvantunnistusohjelmisto voisi parantaa 
huomattavasti koulutuslaitosten ja 
asiaankuuluvien toimijoiden kykyä tarjota 
ja kehittää nykyaikaisia ja innovatiivisia 
opetusmenetelmiä ja samalla varmistaa 
käytettyjen lähteiden laatu ja ottaa 
huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelu;

3. panee merkille, että tekoälyyn 
perustuva parannettu teknologia voisi 
parantaa huomattavasti koulutuslaitosten ja 
opettajien kykyä tarjota ja kehittää 
nykyaikaisia ja innovatiivisia 
opetusmenetelmiä ja samalla varmistaa 
koulutuksen laatu ja oikeudenmukaisuus, 
syrjimättömyys ja riittävä henkilötietojen 
ja erityisesti lasten tietojen suojelu teollis- 
ja tekijänoikeuksia kunnioittavien 
avointen ja luotettavien tietolähteiden 
avulla; toteaa, että tällaisia 
koulutusmenetelmiä olisi kuitenkin 
arvioitava niiden luotettavuuden ja 
paikkansapitävyyden perusteella;

Or. en

Tarkistus 30
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että tekoälyyn 
perustuva parannettu 
kuvantunnistusohjelmisto voisi parantaa 
huomattavasti koulutuslaitosten ja 
asiaankuuluvien toimijoiden kykyä tarjota 
ja kehittää nykyaikaisia ja innovatiivisia 
opetusmenetelmiä ja samalla varmistaa 
käytettyjen lähteiden laatu ja ottaa 
huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelu;

3. panee merkille, että tekoälyyn 
perustuva parannettu 
kuvantunnistusohjelmisto voisi parantaa 
huomattavasti koulutuslaitosten ja 
asiaankuuluvien toimijoiden kykyä tarjota 
ja kehittää nykyaikaisia ja innovatiivisia 
opetusmenetelmiä ja samalla varmistaa 
käytettyjen lähteiden laatu ja ottaa 
huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelu, edellyttäen, että sitä ei käytetä 
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verukkeena paikan päällä tapahtuvaan 
inhimilliseen vuorovaikutukseen 
perustuvan opetuksen lakkauttamiselle;

Or. fr

Tarkistus 31
Antonius Manders

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että tekoälyyn 
perustuva parannettu 
kuvantunnistusohjelmisto voisi parantaa 
huomattavasti koulutuslaitosten ja 
asiaankuuluvien toimijoiden kykyä tarjota 
ja kehittää nykyaikaisia ja innovatiivisia 
opetusmenetelmiä ja samalla varmistaa 
käytettyjen lähteiden laatu ja ottaa 
huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelu;

3. panee merkille, että tekoäly voisi 
parantaa huomattavasti koulutuslaitosten ja 
asiaankuuluvien toimijoiden kykyä tarjota 
ja kehittää nykyaikaisia, innovatiivisia ja 
korkealaatuisia opetusmenetelmiä ja 
parantaa koko väestön digilukutaitoa ja 
tietoteknisiä taitoja ja samalla varmistaa 
laadukkaiden lähteiden käytön ja teollis- 
ja tekijänoikeuksien suojelun;

Or. nl

Tarkistus 32
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor

Lausuntoluonnos
3 kohta – a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

a) toteaa, että tekoälyn mahdollisen 
koulutusympäristöön liittyvän 
merkityksen vuoksi tarvitaan vankka 
oikeusperusta, joka kattaa kaikki 
digitaaliset välineet, joilla helpotetaan ja 
tehostetaan opetustoimintaa esimerkiksi 
koulutussisällöstä raportoinnin tai 
opettajan ja oppilaiden lukumäärän 
suhteen parantamisen avulla;
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Or. en

Tarkistus 33
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, että 
mannereurooppalaisessa käsityksessä 
tekijänoikeuksista ”henkisen luomuksen” 
käsite on sidoksissa tekijän 
yksilöllisyyteen ja tarkoitettu 
sovellettavaksi luonnollisiin henkilöihin, 
ja näin ollen keinotekoisten toimijoiden, 
kuten robottien ja tekoälyn, ei voida 
katsoa olevan tekijöitä eikä niiden 
tuottama tieto voi saada 
tekijänoikeussuojaa; katsoo, että 
tekijöiden heikkoa asemaa ja usein pientä 
palkkaa ei pitäisi heikentää edelleen 
uusilla tekoälyteknologioiden tuottamilla 
tekijänoikeuksien suojaamilla teoksilla, 
jotka kilpailisivat ihmisten taiteellisten 
luomusten kanssa; ei hyväksy tietojen 
omistajuutta koskevaa käsitettä ja 
korostaa tarvetta parantaa muiden kuin 
henkilötietojen saatavuutta ja käyttöä;

Or. en

Tarkistus 34
Stéphane Séjourné

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että, jotta tekoälyn käyttö 
voisi olla hyödyksi koulutus- ja 
tutkimussektoreille, Euroopan unionin on 
edistettävä tulevaisuuden valmiuksien 
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opetusta, koskien erityisesti eettistä ja 
vastuullista lähestymistapaa 
tekoälyteknologioihin; lisää tätä ajatellen, 
että tätä opetusta ei tule rajata vain 
tieteellisiin ja teknisiin koulutuslinjoihin, 
joille nämä välineet ovat jo tutumpia, 
vaan sen tulee suuntautua suuremmalle 
joukolle, erityisesti nuorempien 
sukupolvien keskuudessa;

Or. fr

Tarkistus 35
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että on tärkeää 
investoida tutkimukseen ja innovointiin 
tekoälyn ja sen kulttuuri-, koulutus- ja 
audiovisuaalisten sovellusten käytön ja 
kehittämisen osalta; kehottaa Euroopan 
komissiota hankkimaan lisärahoitusta 
tekoälyn sovelluksia koskevan 
tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseksi 
näillä aloilla;

Or. ro

Tarkistus 36
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. ilmaisee vakavan huolensa siitä, 
että koulut ja muut koulutuksen tarjoajat 
ovat yhä riippuvaisempia hallitsevien, 
pääosin Euroopan unionin ulkopuolella 
sijaitsevien yritysten tarjoamista 
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koulutusteknologiapalveluista, erityisesti 
tekoälyjärjestelmistä;

Or. fr

Tarkistus 37
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Evelyne Gebhardt, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa tarvetta varmistaa EU:n 
laajuinen digitaalinen ja tekoälyä koskeva 
lukutaito erityisesti kehittämällä 
opettajien koulutusmahdollisuuksia; 
painottaa, että tekoälyteknologian 
käyttämisellä kouluissa olisi osaltaan 
kavennettava sosiaalista ja alueellista 
digitaalista kuilua;

Or. en

Tarkistus 38
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että covid-19-pandemian 
aiheuttamaa kriisiä voidaan pitää 
koulutus- ja kulttuurialalla digitaalisten 
ja tekoälyyn liittyvän teknologian 
kehittämisen ja käytön koeaikana, kuten 
eri jäsenvaltioissa käytetyt monet verkko-
opetuksen alustat ja sähköiset työkalut 
kulttuurin edistämiseksi osoittavat; 
kehottaa siksi komissiota perehtymään 
näihin esimerkkeihin, kun se pohtii EU:n 
yhteistä lähestymistapaa tällaisten 
teknologisten ratkaisujen käytön 
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lisääntymiseen;

Or. en

Tarkistus 39
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. muistuttaa, että tekoäly voi 
vaarantaa erityisesti tietosuojan ja 
yksityisyyden; puolustaa yleisessä 
tietosuoja-asetuksessa vahvistettujen 
periaatteiden kunnioittamista;

Or. fr

Tarkistus 40
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. vaatii komissiolta vahvempaa 
oppilaiden ja opettajien henkilötietojen 
turvaamista koulutuksen alalla;

Or. fr

Tarkistus 41
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että tekoälyn ja luovien 4. korostaa tekijän persoonallisuuden 
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alojen välinen vuorovaikutus on 
monimutkaista ja edellyttää perusteellista 
arviointia; panee tyytyväisenä merkille 
meneillään olevat tutkimukset ”Trends and 
Developments in Artificial Intelligence – 
Challenges to the IPR Framework” 
(tekoälyn suuntaukset ja kehitys – teollis- 
ja tekijänoikeusjärjestelmän haasteet) ja 
”Study on Copyright and New 
technologies: copyright data management 
and Artificial Intelligence” (tutkimus 
tekijänoikeuksista ja uudesta teknologiasta: 
tekijänoikeustietojen hallinta ja tekoäly); 
korostaa, että on tärkeää selventää 
tekijänoikeudella suojatun sisällön 
käyttöä syöttötietona (kuvat, musiikki, 
elokuvat, tietokannat jne.) ja kulttuuri- ja 
audiovisuaalialan tuotosten tuottamisessa;

roolia teosten alkuperäisyyden 
muodostavien vapaiden ja luovien 
valintojen ilmaisemisessa1 a; panee 
tyytyväisenä merkille meneillään olevat 
tutkimukset ”Trends and Developments in 
Artificial Intelligence – Challenges to the 
IPR Framework” (tekoälyn suuntaukset ja 
kehitys – teollis- ja 
tekijänoikeusjärjestelmän haasteet) ja 
”Study on Copyright and New 
technologies: copyright data management 
and Artificial Intelligence” (tutkimus 
tekijänoikeuksista ja uudesta teknologiasta: 
tekijänoikeustietojen hallinta ja tekoäly); 
korostaa, että tekijänoikeuksia koskevat 
rajoitukset ja poikkeukset ovat tärkeitä, 
kun sisältöä käytetään syöttötietona 
erityisesti koulutuksessa, tiedemaailmassa 
ja tutkimuksessa sekä kulttuuri- ja 
audiovisuaalialan tuotosten, mukaan 
lukien käyttäjien tuottama sisältö, 
tuottamisessa; painottaa, että nykyiset 
automaattiset keinot laittoman sisällön 
poistamiseksi verkkoalustoilta, joilla 
audiovisuaalista sisältöä jaetaan, ovat 
epäluotettavia; palauttaa mieliin, että on 
tärkeää pitää yllä yleisten 
valvontavelvollisuuksien kieltoa 
direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 
mukaisesti;
_________________
1 a Euroopan unionin tuomioistuin, 
Brompton Bicycle, C-833/18

Or. en

Tarkistus 42
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että tekoälyn ja luovien 
alojen välinen vuorovaikutus on 

4. korostaa, että tekoälyn ja luovien 
alojen välinen vuorovaikutus on 
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monimutkaista ja edellyttää perusteellista 
arviointia; panee tyytyväisenä merkille 
meneillään olevat tutkimukset ”Trends and 
Developments in Artificial Intelligence – 
Challenges to the IPR Framework” 
(tekoälyn suuntaukset ja kehitys – teollis- 
ja tekijänoikeusjärjestelmän haasteet) ja 
”Study on Copyright and New 
technologies: copyright data management 
and Artificial Intelligence” (tutkimus 
tekijänoikeuksista ja uudesta teknologiasta: 
tekijänoikeustietojen hallinta ja tekoäly); 
korostaa, että on tärkeää selventää 
tekijänoikeudella suojatun sisällön käyttöä 
syöttötietona (kuvat, musiikki, elokuvat, 
tietokannat jne.) ja kulttuuri- ja 
audiovisuaalialan tuotosten tuottamisessa;

monimutkaista ja edellyttää perusteellista 
arviointia; panee tyytyväisenä merkille 
meneillään olevat tutkimukset ”Trends and 
Developments in Artificial Intelligence – 
Challenges to the IPR Framework” 
(tekoälyn suuntaukset ja kehitys – teollis- 
ja tekijänoikeusjärjestelmän haasteet) ja 
”Study on Copyright and New 
technologies: copyright data management 
and Artificial Intelligence” (tutkimus 
tekijänoikeuksista ja uudesta teknologiasta: 
tekijänoikeustietojen hallinta ja tekoäly); 
korostaa, että on tärkeää selventää 
tekijänoikeudella suojatun sisällön käyttöä 
syöttötietona (kuvat, musiikki, elokuvat, 
tietokannat jne.) ja kulttuuri- ja 
audiovisuaalialan tuotosten tuottamisessa 
tekoälyteknologialla tai sen avulla; 
kehottaa komissiota tutkimaan sen 
vaikutuksia Euroopan luoviin aloihin; 
panee jälleen merkille eurooppalaisen 
datan merkityksen ja suhtautuu 
myönteisesti komission tähän liittyen 
antamiin lausuntoihin ja siihen, että 
tekoäly ja siihen liittyvä teknologia on 
asetettu asialistan kärkipäähän;

Or. en

Tarkistus 43
Stéphane Séjourné

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että tekoälyn ja luovien 
alojen välinen vuorovaikutus on 
moninaista ja se vaati perusteelista 
arviointia; suhtautuu myönteisesti 
seuraaviin meneillään oleviin tutkimuksiin: 
«Trends and Developments in Artificial 
Intelligence - Challenges to the IPR 
Framework» ja «Study on Copyright and 
New technologies: copyright data 
management and Artificial Intelligence» 

4. painottaa, että tekoälyn ja luovien 
alojen välinen vuorovaikutus on 
moninaista ja se vaati perusteelista 
arviointia; suhtautuu myönteisesti 
seuraaviin meneillään oleviin tutkimuksiin: 
«Trends and Developments in Artificial 
Intelligence - Challenges to the IPR 
Framework» ja «Study on Copyright and 
New technologies: copyright data 
management and Artificial Intelligence» 
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painottaa, että on tärkeää täsmentää, 
miten tekijänoikeudella suojattuja 
sisältöjä käytetään syöttötietoina (kuvat, 
musiikki, elokuvat, tietokannat jne.) ja 
kulttuuristen ja audiovisuaalisten 
ulostulotietojen tuottamisen yhteydessä;

katsoo, että on tarkasteltava 
mahdollisuutta suojata tekoälyllä luotuja 
teknisiä ja taiteellista teoksia tällaiseen 
luovaan työhön kannustamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 44
Antonius Manders

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että tekoälyn ja luovien 
alojen välinen vuorovaikutus on 
monimutkaista ja edellyttää perusteellista 
arviointia; panee tyytyväisenä merkille 
meneillään olevat tutkimukset ”Trends and 
Developments in Artificial Intelligence – 
Challenges to the IPR Framework” 
(tekoälyn suuntaukset ja kehitys – teollis- 
ja tekijänoikeusjärjestelmän haasteet) ja 
”Study on Copyright and New 
technologies: copyright data management 
and Artificial Intelligence” (tutkimus 
tekijänoikeuksista ja uudesta teknologiasta: 
tekijänoikeustietojen hallinta ja tekoäly); 
korostaa, että on tärkeää selventää 
tekijänoikeudella suojatun sisällön käyttöä 
syöttötietona (kuvat, musiikki, elokuvat, 
tietokannat jne.) ja kulttuuri- ja 
audiovisuaalialan tuotosten tuottamisessa;

4. korostaa, että tekoälyn ja luovien 
alojen välinen vuorovaikutus on 
monimutkaista ja edellyttää perusteellista 
arviointia; panee tyytyväisenä merkille 
meneillään olevat tutkimukset ”Trends and 
Developments in Artificial Intelligence – 
Challenges to the IPR Framework” 
(tekoälyn suuntaukset ja kehitys – teollis- 
ja tekijänoikeusjärjestelmän haasteet) ja 
”Study on Copyright and New 
technologies: copyright data management 
and Artificial Intelligence” (tutkimus 
tekijänoikeuksista ja uudesta teknologiasta: 
tekijänoikeustietojen hallinta ja tekoäly); 
korostaa, että on tärkeää selventää 
tekijänoikeudella suojatun sisällön 
käyttöedellytykset syöttötietona (kuvat, 
musiikki, elokuvat, tietokannat jne.) 
ihmisten käyttäessä tekoälyä ja 
riippumattomien tekoälyllä luotujen 
kulttuuri- ja audiovisuaalialan tuotosten 
tuottamisessa;

Or. nl

Tarkistus 45
Sergey Lagodinsky
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että parempi 
tekijänoikeuksia koskeva datan hallinta 
on mahdollista datataloudessa, jotta 
tekijöille ja esiintyjille voidaan tarjota 
parempia korvauksia, erityisesti 
mahdollistamalla sisällön tekijän ja 
oikean omistajan nopea tunnistaminen, 
mikä vähentää orpoteosten määrää; 
korostaa lisäksi, että tekoälyyn liittyviä 
teknologisia ratkaisuja olisi käytettävä 
paitsi parantamaan 
tekijänoikeustietoinfrastruktuuria ja 
teosten metadatan yhteenliitäntöjä myös 
helpottamaan tekijänoikeudesta 
digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun 
direktiivin 19 artiklassa säädetyn 
avoimuusvelvoitteen noudattamista 
ajantasaisten, merkityksellisten ja 
kattavien tietojen tarjoamiseksi tekijöiden 
ja esittävien taiteilijoiden teosten ja 
esitysten hyödyntämisestä varsinkin 
silloin, jos oikeudenhaltijoita on useita ja 
lisensointijärjestelmät ovat 
monimutkaisia;

Or. en

Tarkistus 46
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(4 a) painottaa, että automaattisia 
keinoja tekijänoikeuksilla suojattujen ja 
sellaisilla verkkoalustoilla, joilla 
audiovisuaalista sisältöä jaetaan, luvatta 
julkaistujen teoksien poistamiseksi olisi 
säänneltävä unionissa, jotta taataan 
keinojen moitteeton toiminta niin 
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käyttäjien kuin oikeudenomistajien 
kannalta;

Or. fr

Tarkistus 47
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa tarvetta kehittää 
tehokkainta tapaa vähentää vinoutumia 
tekoälyjärjestelmissä eettisten ja syrjinnän 
kieltävien standardien mukaisesti; 
korostaa, että tekoälyn kouluttamisessa 
käytettävien datajoukkojen olisi oltava 
mahdollisimman laajoja, jotta ne 
edustaisivat yhteiskuntaa 
mahdollisimman asiaankuuluvalla 
tavalla, ja että tuotokset olisi arvioitava, 
jotta vältytään kaikilta stereotypioiden ja 
syrjinnän muodoilta ja vinoutumilta ja 
hyödynnetään tarvittaessa tekoälyä 
ihmisten mahdollisten ennakkoluulojen 
tunnistamiseksi ja korjaamiseksi; 
kehottaa komissiota kannustamaan ja 
helpottamaan datan vinoutumien 
torjumista koskevien strategioiden 
jakamista;

Or. en

Tarkistus 48
Stéphane Séjourné

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota arvioimaan 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 

5. pyytää, että komission 
ilmoittamassa teollis- ja tekijänoikeuksia 
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vaikutusta audiovisuaalialaan ja luovaan 
alaan erityisesti tekijänoikeuksien ja 
niihin liittyvien kysymysten kannalta.

koskevassa toimintasuunnitelmassa 
käsitellään tekoälyä ja sen vaikutusta 
luoviin aloihin, ottaen huomioon tarve 
löytää tasapaino teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelun ja luomiseen 
kannustamisen välillä koulutuksen, 
kulttuurin ja tutkimuksen aloilla; arvioi, 
että unioni voi saavuttaa johtoaseman 
tekoälyteknologian luomisen alalla, 
mikäli unionissa otetaan käyttöön 
toiminnallinen sääntelykehys sekä 
määrätietoinen julkinen 
toimintapolitiikka erityisesti 
koulutusohjelmien ja tutkimusalan 
taloudellisten tukiohjelmien osalta;

Or. fr

Tarkistus 49
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota arvioimaan 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
vaikutusta audiovisuaalialaan ja luovaan 
alaan erityisesti tekijänoikeuksien ja niihin 
liittyvien kysymysten kannalta.

5. pyytää komissiota arvioimaan 
immateriaalioikeuksien vaikutusta 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
tutkimukseen ja kehittämiseen sekä 
audiovisuaalialaan ja luovaan alaan 
erityisesti tekijänoikeuksien, tekijöille 
maksettavien oikeudenmukaisten 
korvausten ja niihin liittyvien kysymysten 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 50
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor

Lausuntoluonnos
5 kohta – a alakohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

a) korostaa tulevaa roolia, joka 
tekoälyyn perustuvien teknologisten 
välineiden käyttöönotolla olisi 
tulevaisuudessa oltava suojelemisessa, 
esittämisessä ja perinnön valvonnassa 
sekä niihin liittyvissä tutkimushankkeissa;

Or. en

Tarkistus 51
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor

Lausuntoluonnos
5 kohta – b alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

b) korostaa merkitystä, joka 
oikeudellisia toimenpiteitä koskevilla 
ehdotuksilla on tekoälyn 
maailmanlaajuiselle ja yhtenäiselle 
saatavuudelle kaikilla erilaisilla 
taiteellisilla ja kulttuurialoilla;

Or. en

Tarkistus 52
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että on löydettävä 
tasapaino toisaalta tekoälyjärjestelmien 
kehittämisen ja niiden käytön koulutus-, 
kulttuuri- ja audiovisuaalialoilla ja 
toisaalta näiden alojen tekoäly-yritysten 
kilpailun ja markkinoiden kilpailukyvyn 
turvaamiseksi toteutettavien 
toimenpiteiden välillä; korostaa tässä 
yhteydessä tarvetta kannustaa yrityksiä 



AM\1208271FI.docx 31/36 PE653.888v01-00

FI

investoimaan näillä aloilla käytettävien 
tekoälyjärjestelmien innovointiin ja 
varmistaa samalla, että tällaisia 
sovelluksia tarjoavat tahot eivät saa 
markkinamonopoliasemaa;

Or. ro

Tarkistus 53
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että tekoälyä ja siihen 
liittyvää teknologiaa ei voida missään 
tapauksessa käyttää ilman ihmisten 
valvontaa; korostaa perusoikeuksien 
merkitystä sekä tietosuojaa ja 
yksityisyyden suojaa koskevan 
lainsäädännön ehdotonta ensisijaisuutta, 
joka on välttämätön tällaisen teknologian 
kanssa toimittaessa;

Or. en

Tarkistus 54
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Evelyne Gebhardt, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää komissiota arvioimaan 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
vaikutuksen uusien audiovisuaalisten 
teosten, kuten valevideoiden, luomiseen ja 
määrittämään asianmukaiset oikeudelliset 
seuraukset, jotka liittyvät niiden 
luomiseen, tuottamiseen tai jakelemiseen 
vahingontekotarkoituksessa;
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Or. en

Tarkistus 55
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että automatisaatio ja 
tekoälyn kehittyminen voivat olla uhka 
työllisyydelle ja palauttaa mieliin, että 
työpaikkojen säilyttäminen erityisesti 
koulutuksen ja kulttuurin alalla sekä 
luovalla alalla on asetettava etusijalle;

Or. fr

Tarkistus 56
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota 
käynnistämään EU:n tason 
koulutussuunnitelman digitaalisesta ja 
tekoälyä koskevasta lukutaidosta ja 
koordinoimaan sitä yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa painottamalla 
erityisesti koululaisia ja nuorisoa;

Or. en

Tarkistus 57
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota pohtimaan 
tekoälyyn liittyvän teknologian tuotosten 
sekä tekoälyn ja siihen liittyvän 
teknologian avulla tuotetun 
kulttuurisisällön oikeudellisia 
näkökohtia; pitää tärkeänä tukea 
kulttuurisisällön tuotantoa; toteaa 
kuitenkin jälleen, että on tärkeää suojella 
unionin ainutlaatuista 
immateriaalioikeuksien kehystä ja että 
mahdolliset muutokset olisi tehtävä 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, 
jotta vältytään horjuttamasta herkkää 
tasapainoa; kehottaa komissiota 
laatimaan perusteellisen arvioinnin 
tekoälyn tuottaman sisällön 
oikeudellisesta asemasta sekä 
immateriaalioikeuksien soveltamisesta 
tekoälyn tuottamaan sisältöön ja tekoälyä 
käyttävien työkalujen avulla luotuun 
sisältöön;

Or. en

Tarkistus 58
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota määrittämään 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
hankintaa ja käyttöönottoa koskevat 
vaatimukset EU:n julkisen sektorin 
elimille, jotta varmistetaan unionin 
lainsäädännön ja perusoikeuksien 
noudattaminen, ja korostaa julkisten 
kuulemisten ja vaikutustenarviointien 
kaltaisten ennen tekoälyjärjestelmien 
hankintaa tai käyttöönottoa käytettävien 
välineiden tuomaa lisäarvoa, kuten on 
suositeltu YK:n yleiskokouksen 
erityisraportoijan raportissa tekoälystä ja 
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sen vaikutuksista mielipiteen- ja 
sananvapauteen1 a;
_________________
1 a YK:n erityisraportoijan raportti 
mielipiteen- ja sananvapauden 
edistämisestä ja suojelemisesta, 
https://undocs.org/A/73/348

Or. en

Tarkistus 59
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota luomaan 
todellisen tietojen yhteentoimivuuden 
takaavia sääntöjä, jotta yhdeltä alustalta 
ostettu sisältö on käytettävissä millä 
tahansa digitaalisella laitteella merkistä 
riippumatta;

Or. fr

Tarkistus 60
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. korostaa, että tekoälyn ja siihen 
liittyvän teknologian käytön mukanaan 
tuomat haasteet voidaan ratkaista 
ainoastaan säätämällä tietojen laatua 
koskevia velvollisuuksia sekä 
läpinäkyvyyttä ja valvontaa koskevia 
vaatimuksia, jotta yleisö ja viranomaiset 
voivat arvioida unionin lainsäädännön ja 
perusoikeuksien noudattamista; odottaa, 
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että komissio esittelee Euroopan 
datastrategiasta antamansa 
tiedonannon1 a perusteella ehdotuksia 
datajoukkojen jakamisesta ja 
yhdistämisestä;
_________________
1 a COM(2020)0066 final, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/co
mmunication-european-strategy-data-
19feb2020_en.pdf

Or. en

Tarkistus 61
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa lisäksi komissiota 
harkitsemaan vahvistusmekanismien tai -
järjestelmien kehittämistä erittäin tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja 
asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa 
julkaisijoita, tekijöitä ja luovan työn 
tekijöitä varten, jotta heitä voidaan auttaa 
sen vahvistamisessa, mitä sisältöä he 
voivat käyttää, ja jotta he voivat arvioida 
helpommin sen, mikä kuuluu 
immateriaalioikeuksia koskevan 
lainsäädännön suojelun piiriin;

Or. en

Tarkistus 62
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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5 c. Kielto lukitun ja omisteisen 
ekosysteemin edellyttämiselle digitaalisten 
tuotteiden käyttämiseksi. Oikean tietojen 
yhteentoimivuuden toteuttamiseksi 
digitaalisten tuotteiden on oltava 
muodoltaan avoimia, jolloin käyttäjät 
pystyvät viemään ne erilaisiin digitaalisiin 
ympäristöihin.

Or. fr


