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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval kultuuri- ja 
hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et tehisintellekti kasutamisel haridus-, kultuuri- ja audiovisuaalsektoris tuleb 
täiel määral austada põhiõigusi, -vabadusi ja -väärtusi, sealhulgas eraelu puutumatust, 
isikuandmete kaitset, mittediskrimineerimist ning väljendus- ja teabevabadust, nagu on 
sätestatud ELi aluslepingutes ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas; väljendab sellega 
seoses heameelt komisjoni valge raamatu üle, mis käsitleb tehisintellekti, ning kutsub 
komisjoni üles lisama haridussektori olulist riski kujutavad valdkonnad suure riskiga 
tehisintellekti rakenduste tulevasse õigusraamistikku;

2. tuletab meelde, et tehisintellekt võib põhjustada erapoolikust ja seega diskrimineerimist 
mitmesugustel eri põhjustel soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, 
geneetiliste omaduste, keele, usu või veendumuste, poliitiliste või muude seisukohtade, 
rahvusvähemusse kuulumise, varanduse, sünni, puude, vanuse või seksuaalse 
orientatsiooni alusel; tuletab sellega seoses meelde, et tagada tuleb kõigi õigused ning et 
tehisintellekti algatused ei tohi olla ühelgi viisil diskrimineerivad;

3. rõhutab, et selline kallutatus ja diskrimineerimine võib tuleneda juba erapoolikutest 
andmekogumitest, mis peegeldavad ühiskonnas juba esinevat diskrimineerimist; 
rõhutab, et tehisintellekt peab vältima kallutatust, mis toob kaasa keelatud 
diskrimineerimise, ja ei tohi diskrimineerimisprotsesse taastoota; rõhutab vajadust võtta 
neid riske tehisintellekti tehnoloogiate kavandamisel arvesse ja toonitab ka 
tehisintellekti tehnoloogiate pakkujatega tehtava koostöö tähtsust selleks, et kõrvaldada 
püsivad puudujäägid, mis soodustavad diskrimineerimist, ning soovitab, et 
tehisintellekti projekteerivad ja arendavad meeskonnad peaksid kajastama ühiskonna 
mitmekesisust;

4. märgib, et tehisintellekti kasutamine hariduses loob hulgaliselt võimalusi, näiteks 
hõlbustab juurdepääsu teabele, parandab uurimismeetodeid ning aitab mõista, kuidas 
õpilased õpivad, ja aitab pakkuda neile kohandatud õpet, kuid seab samal ajal ohtu 
võrdse ligipääsu haridusele ja õppimisele üha nooremas eas ning haavatavate ja juba 
varasemalt ebasoodsas olukorras olevate rühmade jaoks; nõuab piisavat andmete 
jagamise taristut tehisintellekti rakenduste ja avaliku sektori teadusasutuste vahel; 
toonitab, et võrdsus ja kaasamine on põhiväärtused, millega tuleks igati arvestada, kui 
kavandatakse tegevuspoliitikat tehisintellekti kasutamiseks hariduses; nõuab 
tehisintellekti mittediskrimineerivat kasutamist haridussektoris; tuletab meelde riske ja 
diskrimineerimist, mis võivad tuleneda hiljuti välja töötatud tehisintellekti vahenditest, 
mida kasutatakse õppeasutustesse vastuvõtmisel, ning nõuab nende võimalikult kiiret 
kõrvaldamist; rõhutab, et haridussektoris kasutatavaid tehisintellekti vahendeid tuleb 
nõuetekohaselt hinnata, et selgitada välja nende mõju lapse õigustele;

5. tunnistab, et digitaal- ja tehisintellekti tehnoloogiate kasutamine võib aidata välja 
töötada üha tõhusamaid haridusvahendeid ja viia kaasavama ühiskonnani, kuna nendega 
kaotatakse tavapärased diskrimineerimise vormid, sealhulgas teenustele ligipääsu 
puudumine ja viiakse haridus ebasoodsas olukorras olevate kogukondadeni, puuetega 
inimesteni kooskõlas Euroopa ligipääsetavuse aktiga ja teiste Euroopa kodanike 
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kategooriateni, kellel puudub nõuetekohane ligipääs haridusele, ning tehakse 
kättesaadavaks piisavad õppimisvõimalused;

6. toonitab, et tehisintellektist saadavat kasu tuleks jagada ühiskonna kõigi osadega, 
kedagi kõrvale jätmata; rõhutab vajadust võtta täielikult arvesse kõige kaitsetumate 
inimrühmade (laste, puudega ja vanemaealiste isikute ning kõigi tõrjutuse ohus olevate 
rühmade) erivajadusi; väljendab muret selle pärast, et mõnes ELi piirkonnas on 
internetile piiratud ligipääs, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema pidevaid 
jõupingutusi telekommunikatsioonitaristute parandamiseks;

7. tunnistab tehisintellekti võimalusi kultuurivaldkonnas, kus see võib aidata luua 
muusikat, kunsti ja muid kunstilise eneseväljenduse vorme; rõhutab, et 
väljendusvabadus on oluline vabadus ja väärtus ning et kultuuriline paljusus on 
ühiskonna jaoks suur väärtus; palub komisjonil tehisintellekti puudutavate ettepanekute 
koostamisel neid väärtusi silmas pidada;

8. pooldab komisjoni kava ajakohastada digiõppe tegevuskava, et muuta see 
ambitsioonikamaks ja integreeritumaks, et muuta haridussüsteemid digitaalajastule 
vastavaks, eelkõige andmete ja tehisintellektil põhinevate tehnoloogiate parema 
kasutamise kaudu; kutsub kõiki nii avaliku kui ka erasektori sidusrühmi üles tegema 
nende haridusreformide rakendamisel tihedat koostööd;

9. rõhutab vajadust tagada üldsuse suurem teadlikkus tehisintellektist kõikidel tasanditel, 
kuna see on peamine element, mis võimaldab üldsusel teha teadlikke otsuseid ja aitab 
tugevdada meie ühiskondade vastupanuvõimet; rõhutab, et see peab hõlmama ka 
üldsuse teadlikkust tehisintellektiga seotud ohtudest eraelu puutumatuse ja kallutatusega 
seoses; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles lisama eespool nimetatu 
haridusprogrammidesse ja kunsti toetavatesse programmidesse;

10. rõhutab tungivat vajadust harida üldsust tehisintellekti kasutamisel kõigil tasanditel ja 
anda kõigile Euroopa kodanikele, sealhulgas haavatavatele rühmadele põhilised 
digioskused, mis avavad tee võrdsetele sotsiaalsetele ja majanduslikele võimalustele, 
samuti vajadust kvaliteetsete IKT-programmide järele haridussüsteemides kõikidel 
tasanditel; nõuab, et soolist digilõhet ei alahinnataks ja et võetaks meetmeid selle 
vähendamiseks; väljendab heameelt oskuste tegevuskava eelseisva ajakohastamise üle, 
mille eesmärk on võimaldada kõigil ELi digiüleminekust kasu saada; rõhutab, kui 
oluline on koolitada tehisintellekti kasutamise alal õpetajaid ja haridustöötajaid, eriti 
neid, kes vastutavad alaealiste õppurite eest; märgib, et digitaal- ja tehnoloogiasektoris 
on endiselt märkimisväärne oskuste nappus; rõhutab, kui oluline on seda sektorit 
mitmekesistada ning ergutada üliõpilasi, eelkõige naisi ja tütarlapsi, osalema lisaks 
nende karjääripüüdlustega seotud kursustele ka teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja 
matemaatika (STEM) kursustel, eelkõige robootika ja tehisintellektiga seotud teemadel; 
nõuab rohkem teadus- ja rahalisi vahendeid, et motiveerida kvalifitseeritud inimesi 
jääma ELi ja meelitada ligi välisriikidest pärit oskustega inimesi; märgib lisaks, et 
tehisintellektiga tegelevaid ja tehisintellekti tehnoloogiaid arendavaid idufirmasid on 
märkimisväärne arv; rõhutab, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) 
vajavad digitaalvaldkonna ja tehisintellektiga seotud õigusaktide järgimiseks lisatoetust 
ja tehisintellektiga seotud koolitust;
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11. tuletab meelde, et tehisintellekt võib andmekaitset ja eraelu puutumatust eriti mõjutada; 
rõhutab, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 (isikuandmete 
kaitse üldmäärus)1 kehtestatud põhimõtted on tehisintellekti kasutuselevõtu siduvad 
põhimõtted; tuletab meelde, et kõigi tehisintellekti rakenduste puhul tuleb täielikult 
järgida liidu andmekaitseõigust, nimelt isikuandmete kaitse üldmäärust ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ (e-privaatsuse direktiiv)2, mis on praegu 
läbivaatamisel;

12. tuletab meelde, et lapsed on üldsuse kaitsetumad liikmed, kes vajavad erilist kaitset ja 
tähelepanu; tuletab meelde, et profileerimise põhjal füüsiliste isikute kohta 
automatiseeritud otsustuste tegemine seal, kus see põhjustab õiguslikke või nendega 
sarnaseid tagajärgi, peab isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt olema rangelt 
piiratud ning sellisel juhul peab inimesel alati olema võimalik sekkuda ja nõuda 
selgitust; toonitab, et neid põhimõtteid tuleb rangelt järgida, eriti haridussüsteemis, kus 
tehakse otsuseid inimeste tulevaste võimaluste üle; märgib, et mõnes liikmesriigis 
domineerib haridustehnoloogia sektoris väike arv eraettevõtjaid, ja on veendunud, et 
seda olukorda tuleks kontrollida ELi konkurentsieeskirjade abil; tuletab tungivalt 
meelde, et alaealiste andmed on isikuandmete kaitse üldmäärusega rangelt kaitstud ning 
et laste andmeid tohib töödelda ainult juhul, kui need on täielikult anonüümseks 
muudetud või kui selleks on andnud nõusoleku või loa lapse suhtes vanemliku vastutuse 
kandja; nõuab seetõttu haridussektoris laste andmete osas tugevamat kaitset ja 
kaitsemeetmeid; nõuab, et lastele ja nende vanematele antaks laste andmete võimaliku 
kasutamise ja töötlemise kohta selget teavet, muu hulgas teadlikkuse tõstmise ja 
teavituskampaaniate kaudu;

13. juhib tähelepanu konkreetsetele ohtudele, mis kaasnevad praegu kiiresti arenevate 
tehisintellekti automatiseeritud tuvastamise rakenduste kasutamisega; tuletab meelde, et 
lapsed on eriti tundlik rühm; soovitab komisjonil ja liikmesriikidel keelata automaatse 
biomeetrilise tuvastamise, näiteks näotuvastus hariduslikel ja kultuurilistel eesmärkidel, 
haridus- ja kultuurirajatistes, välja arvatud juhul, kui selle kasutamine on seadusega 
lubatud;

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rakendama avaliku võimu õiguste raames tehtud 
tehisintellektil põhinevate automatiseeritud üksikotsuste läbipaistvuse ja selgitatavuse 
kohustust ning rakendama karistusi selliste kohustuste jõustamiseks; nõuab, et 
rakendataks süsteeme, milles kasutatakse inimkontrolli ja vaikimisi sekkumist, ning 
nõuab nõuetekohast menetlust, sealhulgas edasikaebamise õigust ja juurdepääsu 
õiguskaitsevahenditele; tuletab meelde, et profileerimise põhjal füüsiliste isikute kohta 
automatiseeritud otsustuste tegemine seal, kus see põhjustab õiguslikke või nendega 
sarnaseid tagajärgi, peab isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt olema rangelt 
piiratud ning sellisel juhul peab inimesel alati olema võimalik sekkuda ja nõuda 
selgitust;

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete 
töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet 
käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).
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15. nõuab, et korrapäraselt viidaks läbi sõltumatuid auditeid, et kontrollida, kas kasutatavad 
tehisintellekti rakendused ja nendega seotud kontrolli- ja tasakaalustussüsteemid 
vastavad kindlaksmääratud kriteeriumidele, ning nõuab, et nende auditite üle teostaksid 
järelevalvet sõltumatud ja piisava võimekusega järelevalveasutused; nõuab spetsiaalseid 
stressiteste, et aidata kaasa nõuete täitmisele ja tagada nende järgimine;

16. osutab sellele, et tehisintellektil võib olla väärinfo kiirel levitamisel oluline roll; kutsub 
seetõttu komisjoni üles hindama riske, mis kaasnevad tehisintellektiga, mis aitab 
levitada digitaalses keskkonnas väärinfot, ning esitama muu hulgas soovitusi meetmete 
võtmiseks seoses tehisintellektist tingitud ohtudega vabadele ja õiglastele valimistele ja 
demokraatiale; märgib, et süvavõltsinguid saab kasutada ka valimistega 
manipuleerimiseks, väärinfo levitamiseks ja muuks soovimatuks tegevuseks; märgib 
lisaks, et tehisintellekti abil võimaldatavaid sügavaid elamusi võivad ära kasutada 
kurjade kavatsustega isikud; palub komisjonil esitada soovitused, sealhulgas võimalikud 
sellekohased piirangud, et tagada nende tehnoloogiate ebaseadusliku kasutamise vastu 
piisav kaitse; nõuab samuti, et hinnataks, kuidas tehisintellekti saaks kasutada väärinfo 
vastu võitlemiseks; kutsub komisjoni üles tagama, et mis tahes tulevane õigusraamistik 
ei tooks kaasa kasutajate poolt üles laaditud individuaalse seadusliku sisu tsenseerimist; 
tuletab meelde, et nüüd on rohkem kui kunagi varem vaja kriitilist mõtlemist ja võimet 
veebikeskkonnas oskuslikult ja enesekindlalt tegutseda;

17. märgib, et tihtipeale kasutatakse tehisintellekti automatiseeritud otsustusprotsessi 
algoritmides, et levitada ja korrastada kasutajatele esitatavat infosisu; rõhutab, et need 
algoritmid on kasutajate jaoks läbipaistmatud; kutsub komisjoni üles tegelema sellega, 
kuidas optimeerida sisu modereerimise algoritme nende kasutajate kaasamise suunas; 
kutsub samuti komisjoni üles esitama soovitusi, et suurendada kasutajate kontrolli 
nende poolt nähtava sisu üle, ning paluma tehisintellekti rakendustel ja 
internetiplatvormidel anda kasutajatele võimalus valida, et sisu kuvatakse neutraalses 
järjekorras, et anda neile suurem kontroll selle üle, kuidas sisu neile järjestatakse, 
sealhulgas võimalused seada sisu järjestamine väljapoole oma tavalisi sisutarbimise 
harjumusi ja loobuda täielikult igasugusest sisu kureerimisest;

18. märgib, et isikustatud reklaam, eriti täpselt suunatud ja käitumisharjumusi jälgiv 
reklaam ning üksikisikute, eelkõige alaealiste hindamine ilma nende nõusolekuta võivad 
avaldada negatiivset mõju, sest nendega sekkutakse üksikisikute eraellu, tekitades 
küsimusi reklaami sihitamiseks kasutatavate andmete kogumise ja kasutamise, toodete 
või teenuste pakkumise ning hindade määramise kohta; kutsub seetõttu komisjoni üles 
kehtestama isikuandmete kogumisel põhinevale suunatud reklaamile ranged piirangud, 
kehtestades kõigepealt platvormiülese käitumispõhise reklaami keelu, kahjustamata 
samas VKEsid; tuletab meelde, et praegu lubab e-privaatsuse direktiiv suunatud 
reklaami üksnes vabatahtliku nõusoleku alusel, vastasel juhul on see ebaseaduslik; 
kutsub komisjoni üles keelama teenuste või toodete pakkumisel diskrimineerivate 
tavade kasutamise;

19. toonitab, et mis on ebaseaduslik päriselus, peab olema ebaseaduslik ka internetis; 
märgib, et tehisintellekti vahenditel on potentsiaali võidelda ebaseadusliku veebisisuga 
ja neid juba kasutatakse sel otstarbel, kuid tuletab enne digitaalteenuste õigusakti 
vastuvõtmist, mida oodatakse käesoleva aasta lõpuks, tungivalt meelde, et selliste 
vahendite puhul tuleb alati austada põhiõigusi, eelkõige sõna- ja teabevabadust, ning 
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need ei tohiks viia interneti üldise jälgimiseni ega hariduslikel, ajakirjanduslikel, 
kunstilistel või teaduslikel eesmärkidel levitatud materjali kõrvaldamiseni; rõhutab, et 
inimsekkumist hõlmaval sisu modereerimisel peaks algoritme kasutama üksnes 
avastamis- ja tähistamismehhanismina, kuna tehisintellekt ei suuda usaldusväärselt 
eristada seaduslikku, ebaseaduslikku ja kahjulikku sisu; märgib, et tingimused peaksid 
alati hõlmama kogukonna suuniseid ja edasikaebamismenetlust;

20. märgib tehisintellekti eeliseid ja riske küberturvalisuse seisukohast ja selle potentsiaali 
küberkuritegevuse vastu võitlemisel ning rõhutab, et kõik tehisintellekti lahendused 
peavad olema küberrünnakute suhtes vastupidavad, austades samal ajal ELi põhiõigusi, 
eelkõige isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitset; rõhutab, et tähtis on teha 
tehisintellekti ohutu kasutamise järelevalvet, ning et kasutajate haavatavuste ja nendega 
seotud ohtude leevendamiseks on vaja avaliku ja erasektori tihedat koostööd; kutsub 
komisjoni üles hindama parema ennetamise vajalikkust küberturvalisuse ja selle 
leevendusmeetmete osas;

21. rõhutab, et Euroopa kodanikele tehisintellektist võimestatud hariduse andmisel omab 
strateegilist tähtsust järgmise põlvkonna digitaristu ja internetiühendus; kutsub 
komisjoni COVID-19 kriisi kontekstis üles koostama Euroopa 5G strateegia, mis tagaks 
Euroopa strateegilise vastupanuvõime ega sõltuks selliste riikide tehnoloogiast, kes ei 
jaga meie väärtusi;

22. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama tehisintellekti kasutamist digitaliseeritud 
kultuuripärandi valdkonnas. 
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Tang, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Renew Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld Fabienne Keller, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Maite Pagazaurtundúa, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans

Verts/ALE Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Erik Marquardt, Terry Reintke, Diana Riba i 
Giner, Tineke Strik

ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Clare Daly, Sira Rego

NI Laura Ferrara, Martin Sonneborn, Milan Uhrík

7 -
PPE Javier Zarzalejos

ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Peter Kofod, Tom Vandendriessche 

1 0
ID Annalisa Tardino
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