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Ievads: MI ideja un priekšmeta definīcija

Ideja par MI radās 1956. gadā, un patlaban tas Francijā tiek oficiāli definēts kā “teorētiska un 
praktiska starpdisciplināra joma, kurā tiek veikti pētījumi par izziņas un domāšanas 
mehānismiem un tie tiek atdarināti, izmantojot tehniskās ierīces un programmatūru, lai 
palīdzētu veikt cilvēku darbības vai tās aizstātu” (2019. gada Bruņoto spēku ministrijas 
ziņojums “L’IA au service de la Défense” (“MI lietderība no aizsardzības viedokļa”, 3. lpp.). 
Šī ideja par “cilvēka izziņas spēju atdarināšanu” ir atveidota arī Krievijā izstrādātajā definīcijā 
(sk. 2019. gada 10. oktobra prezidenta dekrēta 5. pantu) No otras puses, ES augsta līmeņa 
ekspertu grupas MI jautājumos ierosinātā definīcija noteikti ir abstraktāka un sarežģītāka (sk. 
“Uzticama MI ētikas vadlīnijas”, 2019. gada 8. aprīlis, 143. §) — kaut vai tāpēc, ka atšķirībā 
no pirmajām divām tā neaprobežojas ar mēģinājumiem izkristalizēt MI militāros aspektus.

Šī atšķirīgā pieeja ir vērtīga iezīme —  tajā ir pausts aicinājums ar MI izmantošanu saistīto 
problemātiku uzskatīt par atšķirīgu pašos pamatos atkarībā no tā, vai to izmanto militārajā vai 
citās jomās. Tādēļ šajā darba dokumentā tiks aplūkoti tikai MI militārie aspekti, kaut arī 
oficiālais nosaukums “MI: jautājumi par starptautisko tiesību interpretāciju un piemērošanu, 
ciktāl tas attiecas uz Savienību no civilās un militārās izmantošanas viedokļa, un par valsts 
varu ārpus krimināltiesību piemērošanas jomas” ziņojumam, ko izskatīšanas nolūkā iesniedza 
JURI komiteja, pavērs iespēju vēlāk pētījuma priekšmetu paplašināt.

I. Tehnoloģiskais konteksts: MI dažādie izmantošanas mērķi militārajā jomā

Kā ir norādīts Francijas 2018. gada marta ziņojumā, ko sagatavoja Cédric Villani un kura 
nosaukums ir “MI nozīme. Valsts un Eiropas mēroga stratēģijas izstrāde”, tiek aicināts MI 
izmantot dažādiem aizsardzības jomas mērķiem. Ir jāizšķir divi galvenie izmantošanas veidi.

Pirmkārt, MI izmantošana informācijas (attēlu vai ierakstu) apstrādes nolūkā, lai ienaidnieka 
zonā, piemēram, varētu veikt izlūkošanu un 3D kartogrāfiju par tajā esošajām ēkām. Šāda 
veida sensitīvu datu glabāšana jo īpaši rada kiberdrošības problēmu, kas ir uzskatāma par 
vispārēju problēmu un nav raksturīga tikai militārajai jomai vien, taču tā sevišķi svarīga ir 
šajā jomā.

No otras puses, MI izmanto, lai uzlabotu militārās operācijās iesaistīto armiju kaujas 
efektivitāti. MI lietderība var izpausties dažādos veidos, no kuriem divi pazīstamākie ir kā 
“sadarbības karadarbība” un SALA (autonoma letālu ieroču sistēma). Sadarbības karadarbība 
ir sarežģīta kaujas vienību savstarpēja saslēguma sistēma, kas reāllaikā sniedz MI atbalstu 
kareivjiem cilvēkiem, piemēram, iznīcinātājlidmašīnu vai kaujas tanku pilotiem. Jo īpaši to 
var izmantot kā momentāno dialogu, ar kura palīdzību MI kareivim cilvēkam iesaka vienu vai 
otru rīcības veidu, vienlaikus galīgā lēmuma pieņemšanu atstājot viņa ziņā. SALA ir roboti 
slepkavas, t. i., MI sistēmas, kas pašas, vadoties pēc saviem algoritmiem, pieņem lēmumu 
uzbrukt ienaidniekam vai pat to nogalināt. Tieši viņi ir tie, attiecībā uz kuriem ētikas un 
juridiskie jautājumi ir visjutīgākie.

II. Ģeopolitiskais konteksts: lielvaru bruņošanās sacensība par hegemoniju tādu ieroču 
jomā, kuros izmanto MI

Ņemot vērā attiecībā uz bruņojumu veiktos iespaidīgos jauninājumus, kuru pamatā ir MI, 
lielvaras ir sākušas īstenu sāncensību. Vladimirs Putins savā 2017. gada 1. septembra runā 
pauž vispārējo uzskatu, sakot, ka “MI ir nākotne (..). Tas, kas kļūs par līderi šajā jomā, 



DT\1202771LV.docx 3/5 PE650.407v01-00

LV

pārvaldīs pasauli.”

Amerikas Savienotās Valstis vēlas vadošo pozīciju šajā jomā saglabāt arī turpmāk, kā 
2019. gada februārī paziņoja prezidents Tramps, atklājot savu plānu — “Amerikas MI 
iniciatīvu”. Kopš 2017. gada ģenerālis J. R. Allen izteica teorētisku pieņēmumu par 
“hiperkaru”, proti, par nākotnes karu, kurā cilvēku pieņemti lēmumi “nefigurē vispār”. Jau 
tiek īstenoti konkrēti projekti, piemēram, Marven projekts, kura mērķis ir izveidot militāru 
masveida novērošanas sistēmu, izmantojot autonomu bezpilota lidaparātu parku. Šā projekta 
pamatā bija sadarbība starp Pentagonu un Google, taču šis uzņēmums 2019. gada martā no tā 
izstājās pēc zināmas tā darbinieku daļas protestiem. Pieminēšanas vērts ir arī Jedi projekts, 
kuru iecerēja, lai modernizētu Pentagona mākoņdatošanas infrastruktūru. Microsoft uzvarēja 
publiskā iepirkuma konkursā 2019. gada oktobrī, un tā piedāvājums bija labāks par Amazon 
piedāvājumu. Visbeidzot, ir svarīgi norādīt, ka Itar regulējums ASV nodrošina konkurences 
priekšrocības. Tas ir eksteritoriāls ASV regulējums, saskaņā ar kuru ASV ir sev noteikusi 
tiesības aizliegt pārdot ikvienu eksportam paredzētu ieroču sistēmu, kurā ir vismaz viena 
amerikāņu sastāvdaļa. Piemēram, Francijai šis regulējums jau ir nodarījis kaitējumu.

Ķīna nemaz neslēpj savus nolūkus ASV no pasaules hegemona troņa nostumt. Tās projekts 
“Made in China 2025”, kas tika publiskots 2015. gadā un kura mērķis ir attīstīt MI civilo un 
militāro potenciālu, Donaldam Trampam ir licies tik satraucošs, ka, sākot tirdzniecības karu ar 
Ķīnu, viņš to ir padarījis par vienu no galvenajiem uzbrukuma objektiem. Pentagons uzskata, 
ka Ķīnai faktiski ir priekšrocība, jo valsts no BATX uzņēmumiem (Baidu, Alibaba, Tencent, 
Xiaomi) nošķirama nav, savukārt GAFA uzņēmumi salīdzinājumā ar Ķīnu no Pentagona ir 
neatkarīgāki, kā to apliecina Google izstāšanās 2019. gadā.

Arī Krievija ir iecerējusi iesaistīties šajā sāncensībā par militāro pārākumu MI jomā. Kopš 
2018. gadā Krievijas ģenerālštāba vadītājs ir paziņojis, ka Krievija ir apņēmusies robotizēt 
33 % sava tehniskā arsenāla un ieroču sistēmu. Prezidenta 2019. gada 10. oktobra dekrētā 
2030. gads tika nosprausts par MI izstrādes pabeigšanas gadu. Jau ir gūti konkrēti panākumi. 
Tā, piemēram, Krievijas sauszemes kaujas robotu (UGV) izmēģinājumi sākās 2009. gadā. Un 
jau ir sākti arī citi projekti, piemēram, T14 Armata bezapkalpes kaujas tanku projekts.

Visbeidzot, arī Francija cenšas neatpalikt, par ko liecina apjomīgais, 52 lappušu biezais 
ziņojums “MI lietderība no aizsardzības viedokļa”, ko 2019. gada septembrī publicēja 
Bruņoto spēku ministrija, vai arī prezidenta Makrona 2020. gada 7. februāra runa Kara skolā, 
kurā viņš citstarp paziņoja, ka “MI (..) ir viena no jaunās Aizsardzības inovāciju aģentūras 
prioritātēm”. ”

III. Juridiskais konteksts: mēģinājumi reglamentēt tādu ieroču izmantošanu, kuros pielieto 
MI

ANO, ES, daudzas valstis un NVO ir sapratušas, ka tādu ieroču izstrāde, kuros izmanto MI, ir 
uzskatāma par būtisku sasniegumu cilvēces vēsturē. Bažas jo īpaši attiecas uz SALA, kas, pēc 
Eiropas Parlamenta domām, varētu “būtiski mainīt karadarbību, izraisot vēl nepieredzētu un 
nekontrolētu bruņošanās sacensību” (Eiropas Parlamenta 2018. gada 12. septembra 
rezolūcijas E apsvērums).

Kopš 2012. gada oktobra 86 NVO, kas darbojas 32 valstīs, tādēļ rīko kampaņu “Stop Killer 
Robots”, prasot nolīgumu, ar kuru SALA tiktu aizliegta — galvenokārt ētisku iemeslu dēļ. 
Eiropas Parlamenta nostāja ir tāda pati. Parlaments savā 2018. gada 12. septembra rezolūcijā 
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prasa ES “strādāt pie tā, lai sāktu starptautiskas sarunas par juridiski saistošu instrumentu, ar 
ko aizliedz letālu autonomo ieroču sistēmas” (rezolūcijas 3. punkts).

ANO ir atturīgāka. Tā 2016. gadā izveidoja valdību ekspertu grupu SALA jautājumā, kura 
katru gadu kopš 2017. gada tiekas Ženēvā saistībā ar Parasto ieroču konvenciju. Tomēr 
minētā grupa, kas pārstāv militāro lielvaru pozīcijas, SALA aizliegšanu nevēlas. Tās mērķi 
aprobežojas ar centieniem reglamentēt SALA izmantošanu. Tomēr pat šajā jautājumā sarunas 
ir apstājušās, jo dalībnieki pārāk ierobežojošu regulējumu nevēlas. Tā tas ir, piemēram, 
Francijas gadījumā, kura 2019. gada augusta sanāksmē paskaidroja, ka tā pret pārāk 
ierobežojošu regulējumu iebilst, lai saglabātu savu brīvību izmantot tanku “smagās 
nogalināšanas” momentānās (reakcija ar vienas mikrosekundes nokavējumu) aizsardzības 
sistēmas pret raķetēm, granātmetēju šāviņiem un šķembu šāviņiem.

IV. Darba virzieni

Priekšlikums par SALA aizliegumu ir pievilcīgs no ētiskā viedokļa. Tomēr tas ir pilnīgi 
pretrunā galveno militāro lielvaru plāniem. Tādēļ, ja Eiropas Parlaments vēlas ietekmēt 
valdību ekspertu grupā notiekošās diskusijas, ir vēlams, lai tas iesniegtu konstruktīvus 
priekšlikumus, kā reglamentēt SALA (un citu ieroču sistēmu, kurās pielieto MI) izmantošanu, 
vienlaikus tajos iekļaujot cieņu pret Eiropas pamatvērtībām. Turklāt šī pieeja pamatā atbilst 
filozofijai, kas ir pausta Eiropas Komisijas 2020. gada 19. februāra baltajā grāmatā par MI, 
kurā ir prasīts, lai MI izstrādes priekšnoteikums būtu Eiropas vērtību ievērošana, lai gan šajā 
pašā tekstā uzreiz tiek precizēts, ka šī baltā grāmata “neskar AI izstrādāšanu un izmantošanu 
militārām vajadzībām” (baltās grāmatas 1. lpp.).

Pirmais uzdevums būs ierosināt SALA definīciju — definīciju, par kuru valdību ekspertu 
grupā pagaidām vienošanās panākta nav. Saskaņā ar Francijas Pastāvīgās misijas 
Atbruņošanās konferencē sniegto informāciju SALA “ir ieroči, kas spēj identificēt, konfrontēt 
un neitralizēt mērķi bez cilvēka iejaukšanās”. Šīs ierobežojošās pieejas mērķis ir SALA 
kategorijā iekļaut divas no trijām robotu slepkavu kategorijām, kuras mēdz izšķirt: Bez 
cilvēka iesaistes” (roboti ir pilnīgi autonomi) un “ar cilvēka iespējamu iesaisti” (roboti rīkojas 
pastāvīgi, taču cilvēks var jebkurā brīdī pārņemt vadību). Taču tajā nav iekļauta trešā 
kategorija: “Cilvēks pilnībā iesaistīts” (roboti, kurus cilvēki kontrolē visu laiku).

No otras puses, būs jo īpaši jāierosina noteikumi, ar kuriem reglamentē SALA (un citu ieroču 
sistēmu, kurās izmanto MI) izmantošanu. Tas ir jādara jebkurai demokrātiskai valstij, un jau ir 
sāktas pārdomas par to, kādiem šiem noteikumiem vajadzētu būt. Piemēram, 2020. gada 
24. februārī Pentagons publicēja sarakstu ar pieciem ētikas principiem, saskaņā ar kuriem MI 
tehnoloģija ir jāizmanto ASV bruņotajos spēkos: lēmumu pieņēmēju atbildība, lēmumu 
pieņemšanas procesa izsekojamība, izmantošanas gadījumu noteikšana, drošības pārbaudes, 
izslēgšanas iespēja “neparedzētas uzvedības” gadījumā.

Savukārt valdību ekspertu grupa 2018. gadā ierosināja 11 pamatprincipus par SALA — tiem 
piekrita gandrīz 100 valstis (tostarp ASV, Ķīna un Krievija). Vissvarīgākais princips ir 
pieprasīt, lai tehniski un juridiski tiktu garantēta SALA kontrole no cilvēku puses, kas, šķiet, 
nozīmē aizliegumu izmantot pirmās kategorijas (“cilvēks ārpus cikla”) robotus slepkavas. 
Saskaņā ar citiem principiem pilnībā ir jāpiemēro starptautiskās humanitārās tiesības un 
1949. gada Ženēvas konvencijas, ir jāievēro 1980. gada 10. oktobra Parasto ieroču konvencija 
(tās mērķis ir aizliegt vai ierobežot tādu ieroču izmantošanu, kas “traumē pārmērīgi”), kā arī ir 
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jānodrošina SALA neantropomorfizācija.

Eiropas Parlamenta uzdevums būs dot ieguldījumu debatēs, pamatojoties uz šo darbu un 
izskatot arī citus jautājumus, piemēram, 2013. gada 2. aprīļa Ieroču tirdzniecības līguma 
piemērošanu SALA. Tas, protams, ir jādara, stingri ievērojot valstu suverenitāti, kā tas izriet 
no ziņojuma oficiālā nosaukuma, kas ir citēts šā darba dokumenta ievadā.


