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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval tööstuse, 

teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 

ettepanekud: 

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 

„Tehisintellekt Euroopa huvides“ (COM(2018)0237), 

– võttes arvesse oma 16. veebruari 2017. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile 

robootikat käsitlevate tsiviilõiguse normide kohta1, 

A. arvestades, et tehisintellekt on nii ülemaailmsel kui ka Euroopa tasandil üks 21. sajandi 

strateegilisi tehnoloogiaid, mis mõjub positiivselt Euroopa majandusele ning edendab 

innovatsiooni, tootlikkust, konkurentsivõimet ja heaolu; 

B. arvestades, et Euroopa tehisintellekti raamistiku väljatöötamisel tuleb täiel määral 

järgida Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi ning eriti andmekaitse, 

eraelu puutumatuse ja turvalisuse põhimõtteid; 

C. arvestades, et inimkeskne tehisintellekt ja masinõpe annavad Euroopa ühiskonnale 

eelise, võivad aidata lahendada mõnesid kõige pakilisemaid ühiskondlikke probleeme 

ning tuua kodanikele käegakatsutavat kasu; 

1. kutsub komisjoni ja teisi pädevaid asutusi üles tegema tihedat koostööd eri valdkondade 

teadlastega, et tuvastada, toetada ja võimendada tehisintellekti uuenduslike 

kasutusviiside võimalikku positiivset mõju, uurida, ennetada ja leevendada 

tehisintellekti kuritahtlike või hooletute kasutusviiside võimalikku kahjulikku mõju ning 

töötada välja vahendid, poliitika ja normid tehisintellekti rakenduste eetilise juhtimise 

tagamiseks; rõhutab vajadust arendada teadmiste vahetamise programme, sealhulgas 

piiriüleseid programme, ja hõlbustada kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel 

ühiste strateegiate väljatöötamist; märgib, et tuleks välja selgitada parimad tavad 

teadusharudes, kus on paremini välja arendatud meetodid kahesuguse kasutuse, näiteks 

turvalisuse ja eraelu puutumatusega seotud probleemide lahendamiseks, ning rakendada 

neid tehisintellekti valdkonnas; 

2. rõhutab asjaolu, et tehisintellekti kuritahtlik või hooletu kasutamine võib ohustada 

digijulgeolekut ning füüsilist ja avalikku ohutust, kuna seda võidakse kasutada 

infoühiskonna teenuste ja ühendatud masinate vastu suunatud ulatuslike, sihipäraste ja 

väga tõhusate rünnakute korraldamiseks, samuti väärinfo levitamise kampaaniateks ja 

üldiselt üksikisikute enesemääramisõiguse vähendamiseks; rõhutab, et tehisintellekti 

kuritahtlik või hooletu kasutamine võib ohustada ka demokraatiat ja põhiõigusi; 

3. rõhutab, et kõigis robootikavaldkondades ja kõigis muudes tehisintellekti võimalikes 

kasutusvaldkondades (sealhulgas suurandmete analüüs, masinõpe ja asjade internet) 

kehtivad põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklis 16 sätestatud õigus eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele ning 
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tehisintellektisüsteemide valdkonnas tuleb täielikult järgida liidu andmekaitse 

õigusraamistikku; kordab oma toetust komisjoni „Finantstehnoloogia tegevuskavale: 

konkurentsivõimelisema ja innovatiivsema Euroopa finantssektori poole”, milles 

rõhutatakse reguleerimise võimalikku rolli tehnoloogilise innovatsiooni hõlbustamisel 

ning uuenduslike ärimudelite ja turu arengu paremal mõistmisel ning võimaldatakse 

reguleerivatel asutustel teha järelevalvet ettevõtjate üle liidu õigusraamistiku alusel; 

4. palub komisjonil tagada, et tulevane ELi tehisintellekti reguleeriv raamistik tagaks 

eraelu puutumatuse ja teabevahetuse konfidentsiaalsuse, isikuandmete kaitse, sealhulgas 

seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõtted, isikuandmete lõimitud ja vaikimisi 

kaitse, eesmärgi piiramise, säilitamise piiramise, täpsuse ja võimalikult väheste andmete 

kogumise, järgides täielikult liidu andmekaitsealaseid õigusakte, samuti turvalisuse, 

isikliku turvalisuse ja muud põhiõigused, sealhulgas õiguse väljendusvabadusele ja 

teabevabadusele; on seisukohal, et komisjon peaks võimalikku tulevast 

õigusraamistikku korrapäraselt hindama, võttes arvesse tehnoloogia uusi arenguid; 

5. rõhutab, et tehisintellekti käsitlevad Euroopa standardid peavad põhinema 

digitaaleetika, inimväärikuse, põhiõiguste austamise, andmekaitse ja andmete 

turvalisuse põhimõtetel ning eesmärk peab olema lõimida need põhimõtted 

konstruktsiooni ja aidata seeläbi suurendada kasutajate usaldust; rõhutab, kui oluline on 

kasutada ära ELi potentsiaal, et luua tehisintellektisüsteemide jaoks tugev 

infrastruktuur, mis põhineb kõrgetel andmekaitsestandarditel ja inimeste austamisel; 

rõhutab, et vaja on süstemaatiliselt investeerida tulevikus vajalike teadmiste 

arendamisse, eelkõige teadlaste koolitamisse ja teadmiste jagamise lihtsustamisse 

selliste eri valdkondade (sealhulgas rakenduseetika) vahel, mis on spetsialiseerunud 

tehisintellekti tehnoloogiale, robootikale ja seotud valdkondadele; 

6. palub komisjonil võtta kindel seisukoht tehisintellekti jõul töötavate autonoomsete 

relvasüsteemide väljatöötamise ja kasutamise vastu mis tahes ELi raamistikus; 

7. väljendab heameelt komisjoni algatuse üle asutada Euroopa tehisintellekti liit, mille 

ülesanne peaks olema töötada välja ulatuslikud tehisintellekti eetikasuunised ja 

poliitilised soovitused; rõhutab, kui oluline on aktiivne osalemine üleilmsetes liitudes ja 

tehisintellekti foorumitel, et saaks jagada teadmisi ja põhjalikult mõista andmekaitse, 

läbipaistvuse ja turvalisusega seotud muresid tehisintellekti süsteemide arendamisel ja 

kasutuselevõtmisel; väljendab sellega seoses heameelt tehisintellekti liidu töö 

juhtrühmana toimiva tehisintellekti kõrgetasemelise eksperdirühma töö üle; palub 

komisjonil tagada selles kõrgetasemelises rühmas andmekaitseasutuste osalemine, viia 

töö lõpule avatult ja läbipaistvalt ning avaldada suunised; kutsub lisaks komisjoni üles 

jätkama tööd ELi-ülese, inimkeskse ja inimeste juhitava tehisintellekti puudutava 

lähenemisviisi väljatöötamiseks ning edendama aktiivselt kõrgeid ELi standardeid 

tehisintellekti valdkonnas rahvusvahelisel tasandil; 

8. rõhutab, et iga tehisintellektisüsteemi arendamisel tuleb järgida selguse ja algoritmilise 

vastutuse põhimõtteid, mis võimaldavad inimestel selle tegevusest aru saada; märgib, et 

tehisintellekti vastu usalduse loomiseks ja selle arengu võimaldamiseks peavad 

kasutajad teadma, kuidas nende andmeid ja nende andmetest tuletatud andmeid 

kasutatakse ning millal nad suhtlevad tehisintellektisüsteemiga või inimestega, keda 

toetab tehisintellektisüsteem; on veendunud, et see aitab parandada arusaamist ja 
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kasutajate usaldust; rõhutab, et otsuste arusaadavus peab olema ELi standard kooskõlas 

isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitega 13, 14 ja 15; tuletab meelde, et isikuandmete 

kaitse üldmääruses nähakse juba ette õigus saada teavet andmetöötluse loogika kohta; 

rõhutab, et vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 22 on üksikisikutel õigus 

inimsekkumisele, kui automatiseeritud töötlusel põhinev otsus avaldab neile 

märkimisväärset mõju; 

9. rõhutab, et komisjonil, Euroopa Andmekaitsenõukogul, riiklikel andmekaitseasutustel ja 

muudel sõltumatutel järelevalveasutustel peaks edaspidi olema keskne roll selles, et 

edendada läbipaistvust ja nõuetekohast menetlust, õiguskindlust üldiselt ja 

konkreetsemalt põhiõiguste kaitsmise norme, samuti tagatisi, mis on seotud 

andmetöötluse ja -analüüsi kasutamisega; nõuab tihedamat koostööd ametiasutuste 

vahel, kelle ülesanne on tegevuse järelevalve või reguleerimine digitaalses keskkonnas; 

nõuab, et sellistele asutustele antaks piisavalt rahalisi vahendeid ja töötajaid; 

10. rõhutab arendajate kallutatuse vastu võitlemise tähtsust ja seega vajadust mitmekesise 

tööjõu järele kõikides IT-sektori harudes, samuti kaitsemehhanismide järele, et vältida 

tehisintellektisüsteemidesse soo- ja vanusepõhise kallutatuse sisseehitamist; 

11. rõhutab, kui oluline on kehtestada algoritmide ja nende mõju kontrollimiseks reguleeriv 

raamistik, milles nähakse ette ka võimalus kaasata sõltumatud algoritmide audiitorid 

(või isegi tarkvaravalvurid või reguleerija, kes saab tehisintellekti automatiseeritud 

otsuseid uurida); 

12. rõhutab, kui tähtis on algoritmide väljatöötamisel ja kasutuselevõtmisel kasutatavate 

andmete kvaliteet ja täpsus ning representatiivsus, kuna nende standardid tuginevad 

nende treenimiseks kasutatud andmetele; juhib tähelepanu asjaolule, et isegi 

kvaliteetsed treeningandmed võivad põhjustada olemasoleva diskrimineerimise ja 

ebaõigluse püsimist, kui neid ei kasutata ettevaatlikult ja teadlikult; märgib, et madala 

kvaliteediga, aegunud, ebatäielike või ebaõigete andmete kasutamine andmete 

töötlemise eri etappides võib põhjustada puudulikke ennustusi ja hinnanguid ning 

omakorda kallutatust, mis võib lõppkokkuvõttes tuua kaasa üksikisikute põhiõiguste 

rikkumise või puhtalt valed järeldused või valed tulemused; on seetõttu veendunud, et 

suurandmete ajastul on oluline tagada algoritmide treenimine kvaliteetsetest andmetest 

koosnevate esindavate valimite põhjal, et saavutada statistiline pariteet; rõhutab, et isegi 

täpsete kvaliteetsete andmete kasutamise korral saab tehisintellektil põhinev prognoosiv 

analüüs esitada üksnes statistilise tõenäosuse; tuletab meelde, et vastavalt isikuandmete 

kaitse üldmäärusele võib isikuandmeid statistilistel eesmärkidel (sealhulgas 

tehisintellekti treenimine) täiendavalt töödelda üksnes koondandmete saamiseks, mida 

ei saa üksikisikutega uuesti vastavusse viia; 

13. kutsub komisjoni, liikmesriike ja andmekaitseasutusi üles välja selgitama ja võtma kõik 

võimalikud meetmed, et vältida või minimeerida algoritmipõhist diskrimineerimist ja 

kallutatust, ning töötama isikuandmete selgeks töötlemiseks ja automatiseeritud 

otsustusprotsessideks välja tugev ja ühine eetiline raamistik, millest juhinduda andmete 

kasutamisel ja liidu õiguse jõustamisel; 

14. rõhutab, et tehisintellektialased teadusuuringud ja muud sellega seotud tegevused 

peaksid ergutama edusamme ühiskonna ja keskkonna heaks ning olema kooskõlas 

ettevaatuspõhimõtte ja põhiõigustega; rõhutab, et kõik, kes on seotud tehisintellekti 
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arendamise, rakendamise, levitamise ja kasutamisega, peaksid arvesse võtma ja austama 

inimväärikust ning üksikisiku ja terve ühiskonna enesemääramist ja heaolu – nii 

füüsilist kui ka psüühilist, ennetama võimalikku mõju ohutusele ja võtma kaitse 

tasemega proportsionaalseid nõuetekohaseid ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud üldsust 

või keskkonda ohustada võivate tegurite viivitamatu avalikustamine; rõhutab vajadust 

kooskõlastatud lähenemisviisi järele, et tagada tehisintellekti süsteemide ja nende 

komponentide sage riskipõhine hindamine; rõhutab, kui tähtis on välja töötada ja 

jõustada terviklikud auditeerimiseeskirjad ning suunised tehisintellekti süsteemide 

arendamiseks ja kasutuselevõtmiseks, samuti ohutus- ja märgistusmehhanismid, mille 

eesmärk on vähendada nende rikkumise ohtu; 

15. rõhutab, et tehisintellekti ja robootika üldstrateegiate suhtes tuleks kohaldada järgmisi 

põhimõtteid: 

a) robotid ja tehisintellekt on mitmeotstarbelised vahendid. Robotid ja tehisintellekt ei 

tohiks olla ette nähtud üksnes või peamiselt inimeste tapmiseks või kahjustamiseks. 

Tagada tuleb üksikisiku õigused ja põhivabadused, eelkõige isikupuutumatus (füüsiline 

ja vaimne), inimväärikus ja identiteet. Rõhutatakse inimese ülimuslikkust üksnes 

teaduse või ühiskonna huvi suhtes; 

b) inimesed on vastutavad osalejad. Seadusandjad peaksid tagama, et kujunemisjärgus 

tehnoloogiad on kooskõlas kehtivate seaduste ja põhiõigustega; 

c) robotid ja tehisintellekt on tooted, mis tuleks töötada välja nii, et need oleksid – nagu 

muud tooted – ohutud, turvalised ja otstarbekohased; 

d) robotid ja tehisintellekt on toodetud esemed. Need ei tohiks olla konstrueeritud 

petlikult selleks, et kasutada ära haavatavaid kasutajaid, vaid nende masina olemus 

peaks olema selge; 

e) tuleks määrata isik, kes vastutab juriidiliselt roboti või tehisintellektisüsteemi eest. 

Ohutuse ja turvalisusega seotud raske hooletuse korral tuleks tootjaid pidada 

vastutavaks isegi juhul, kui kasutuslepingud sisaldavad vastutusest vabastamise 

klausleid; 

16. rõhutab vajadust kaasata üldsus tehisintellekti arendamise protsessi; kutsub seetõttu 

komisjoni üles tegema avaliku sektori vahenditest rahastatavad või kaasrahastavad 

algoritmid, vahendid ja tehnoloogia kättesaadavaks avatud lähtekoodiga; 

17. rõhutab, et kui tehisintellektialaste teadusuuringute vältimatu ja lahutamatu osana 

tekivad riskid, tuleb välja töötada töökindlad riskihindamis- ja juhtimisprotokollid ning 

neid täita, võttes arvesse, et kahju oht ei tohi olla suurem kui tavaelus (st inimesed ei 

tohi kokku puutuda riskidega, mis on suuremad kui need või lisanduvad neile, millega 

nad tavaelus kokku puutuvad). 
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