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ETTEPANEKUD

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

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2 ja 3,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 10, 19, 21 ja 167,

– võttes arvesse petitsiooniõigust, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklites 20 ja 227 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 44,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 21 ja 22,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu preambulit,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni, 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 12 ning Euroopa 
piirkondlike ja vähemuskeelte hartat,

– võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ, millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest 
päritolust1 (rassilise võrdõiguslikkuse direktiiv),

– võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega 
kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel2 (võrdse tööalase kohtlemise direktiiv),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust 
(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta3 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 
2016. aasta direktiivi (EL) 2016/680 (mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses 
pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, 
avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK)4,

– võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 2019. aasta teatist Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta,

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

1 EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22.
2 EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16.
3 ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.
4 ELT L 119, 4.5.2016, lk 89.
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robootikat käsitlevate tsiviilõiguse normide kohta5,

– võttes arvesse OECD 22. mai 2019. aasta soovitust tehisintellekti kohta,

A. arvestades, et nn tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia arendamise ja 
kavandamisega tegelevad inimesed ning nende valikud määravad ära tehnoloogia 
potentsiaali ühiskonnale kasu tuua;

B. arvestades, et vastutus algoritmide eest peaks tähendama selliste tehniliste ja 
talitlusmeetmete võtmist, mis tagavad automatiseeritud otsustusprotsessi kaudu või 
üksikisiku käitumise tõenäosuse arvutamise kaudu läbipaistvuse, selgelt määratud 
vastutusahelad ja mittediskrimineerimise; arvestades, et läbipaistvus peaks tagama 
üksikisikutele sisulise teabe kasutatud loogika, tähtsuse ja prognoositud tagajärgede 
kohta; arvestades, et see peaks hõlmama teavet selle kohta, milliseid andmeid 
tehisintellekti väljaõpetamisel kasutati, ja võimaldama inimestel neid mõjutavaid 
otsuseid mõista ja jälgida;

C. arvestades, et on väljendatud tõsist muret, et praegune ELi õigusraamistik, sealhulgas 
tarbijaõigustik, tooteohutust ja turujärelevalvet käsitlevad õigusaktid ning 
diskrimineerimisvastased õigusaktid ei ole tehisintellektist, robootikast ja seonduvast 
tehnoloogiast tulenevate riskide tõhusaks ohjamiseks alati otstarbekohased;

D. arvestades, et tehisintellekt, robootika ja seonduv tehnoloogia võivad avaldada tõsist 
mõju üksikisikute, rühmade ja kogu ühiskonna materiaalsetele ja immateriaalsetele 
hüvedele ning see individuaalne ja kollektiivne kahju peab kajastuma seadusandlikes 
lahendustes;

E. arvestades, et avalikus sektoris tehisintellekti kasutuselevõtu puhul tuleb nõuetekohaselt 
arvesse võtta valitsemisega seotud küsimusi, pidades silmas nende mõju demokraatiale, 
eelkõige demokraatlikule legitiimsusele, vastutusele, avalikkuse sisulisele kaasamisele 
ja järelevalvele;

F. arvestades, et tehisintellekt ja andmeanalüüs mõjutavad kodanikele kättesaadavaks 
tehtavat teavet järjest rohkem; arvestades, et kui selliseid tehnoloogiaid valesti 
kasutatakse, võivad ohtu sattuda nii teabe kättesaadavuse põhiõigus kui ka 
meediavabadus ja mitmekesisus;

G. arvestades, et eetikasuunised, näiteks kõrgetasemelise tehisintellekti eksperdirühma 
vastu võetud põhimõtted, on hea lähtepunkt, kuid ainult nende abil ei ole võimalik 
kindlustada, et ettevõtjad käituvad ausalt ja tagavad üksikisikute tõhusa kaitse;

1. rõhutab, et kodanikud, avalik ja erasektor, akadeemilised ringkonnad ja teadlaste 
kogukond saavad tehisintellektiga kaasnevatest võimalustest täielikku kasu vaid siis, kui 
avalikkuse usaldus nende tehnoloogiate vastu on tagatud sellega, et põhiõigused on 
nõuetekohaselt jõustatud, kehtivast ELi andmekaitseõigusest peetakse kinni ja kõigile 
asjaosalistele on tagatud õiguskindlus; rõhutab, et isikuandmete töötlemine saab 
toimuda ainult määruse (EL) nr 2016/679 artiklis 6 sätestatud õiguslike aluste kohaselt; 
on seisukohal, et asjaomastele sihtrühmadele teabe läbipaistev ja korrektne esitamine on 

5 ELT C 252, 18.7.2018, lk 239.
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peamine vahend üldsuse usalduse võitmiseks ja üksikisiku õiguste kaitsmiseks;

2. rõhutab, et kehtivate andmekaitsealaste õigusaktide järgimine koos tugevate teaduslike, 
eetiliste ja õiguslike normide ning demokraatliku järelevalve meetoditega on väga 
tähtis, selleks et luua usaldus tehisintellekti lahenduste suhtes ja saavutada nende 
usaldusväärsus; rõhutab, et tehisintellekti abil saadud teave ei anna ühestki küsimusest 
erapooletut ülevaadet ja see on ainult nii usaldusväärne, kui alusandmed seda 
võimaldavad; rõhutab, et tehisintellekti abil tehtud prognoosiv analüüs võib anda üksnes 
statistilise tõenäosuse ning seetõttu ei saa sellega alati täpselt ennustada üksikisikute 
käitumist; rõhutab seetõttu, et andmete kogumise haldamiseks ja selliste 
tehisintellektianalüüside tulemuste hindamiseks on vaja rangeid teaduslikke, eetilisi ja 
õiguslikke norme;

3. on veendunud, et igasugune tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia 
arendamise, kasutuselevõtmise ja kasutamise eetikapõhimõtete raamistik peab täielikult 
järgima ELi põhiõiguste hartat ning seetõttu austama üksikisiku inimväärikust, 
autonoomiat ja enesemääramist, vältima kahjustamist, edendama õiglust, kaasamist ja 
läbipaistvust, välistama (ka vähemusrühmade suhtes) erapoolikuse ja diskrimineerimise 
ning tunnistama ja järgima järgmisi põhimõtteid: kasutatava tehnoloogia kahjulike 
välismõjude piiramine, tehnoloogiate selgitatavus ning selle tagamine, et tehnoloogia 
teenib inimesi, mitte ei asenda neid ega otsusta nende eest, kusjuures lõppeesmärk on 
kõigi inimeste heaolu kasv;

4. juhib tähelepanu asümmeetriale tehisintellekti tehnoloogia rakendajate ning sellega 
suhtlejate ja selle objektide vahel; sellega seoses rõhutab, et kodanike usaldus 
tehisintellekti vastu saab rajaneda üksnes nn vaikimisi ja lõimitud eetilisuse 
õigusraamistikul, mis tagab, et igasuguse kasutusele võetud tehisintellekti puhul 
tunnustatakse ja järgitakse täielikult Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, liidu õigust ja 
aluslepinguid; on seisukohal, et see peaks olema kooskõlas ettevaatuspõhimõttega, 
millest juhindutakse ELi õigusaktides ning mis peaks olema tehisintellekti mis tahes 
raamistiku keskmes; nõuab sellega seoses selget ja sidusat juhtimismudelit, mis 
võimaldaks ettevõtjatel tehisintellekti, robootikat ja seonduvat tehnoloogiat edasi 
arendada; 

5. kutsub Euroopa Liitu ja liikmesriike üles edendama eetikanõudena avalikkuse 
teadlikkust tehisintellekti kasutamisega seotud riskidest ja võimalustest;

6. on seisukohal, et tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia suhtes tuleb 
täielikult kohaldada kehtivat liidu õigusraamistikku, eelkõige seda, mis käsitleb kaitset, 
eraelu puutumatust ja isikuandmeid, ning seda tuleb korrapäraselt läbi vaadata ja 
kontrollida ning vajaduse korral ajakohastada, et tõhusalt maandada tehisintellektist, 
robootikast ja seonduvast tehnoloogiatest tulenevaid riske, kusjuures kasu võiks olla 
sellest, kui seda täiendataks rangete eetiliste juhtpõhimõtetega; juhib tähelepanu sellele, 
et seal, kus õigusaktide vastuvõtmine oleks enneaegne, tuleks kasutada mittesiduvat 
õigusraamistikku; 

7. ootab, et komisjon integreeriks tehisintellekti, sealhulgas ohutust, vastutust ja 
põhiõigusi käsitleva valge raamatu järelmeetmena tulevasse seadusandlikku 
ettepanekusse tugeva eetikaraamistiku, mis suurendab tehisintellekti tehnoloogiate 
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võimalusi ja vähendab nendega seotud riske; ootab, et tulevane seadusandlik ettepanek 
sisaldab tehisintellekti peamiste tuntud riskide poliitilisi lahendusi, muu hulgas 
suurandmete eetilise kogumise ja kasutamise ning algoritmide läbipaistvuse ja nende 
erapoolikuse/kallutatuse küsimustes; kutsub komisjoni üles välja töötama 
tehisintellektitehnoloogia märgistamise kriteeriumid ja näidikud, et stimuleerida 
läbipaistvust, selgitatavust ja vastutust ning ergutada arendajaid rakendama täiendavaid 
ettevaatusabinõusid; rõhutab vajadust lõimida tehisintellektialasesse teadus- ja 
uurimistegevusse sotsiaalset konteksti käsitlevad tehnikavälised valdkonnad;

8. tuletab meelde, et sõltuvalt tehisintellekti väljatöötamise, kasutamise ja rakendamise 
viisist võib see põhjustada ja süvendada kallutatust, sealhulgas alusandmekogumitele 
olemuslikult omase kallutatuse tõttu, ning seega põhjustada mitmesugust automaatset 
diskrimineerimist, sealhulgas eelkõige sarnaste omadustega inimrühmade kaudset 
diskrimineerimist; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles igal võimalikul moel sellist 
kallutatust vältima ja tagama põhiõiguste täieliku kaitse;

9. märgib, et tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia valdkond on silmatorkavalt 
homogeenne ja selles puudub mitmekesisus; tunnistab vajadust tagada, et töörühmad, 
kes neid süsteeme kavandavad, arendavad, katsetavad, hooldavad, juurutavad ja 
hangivad, kajastaksid nende kasutusalade ja kogu ühiskonna mitmekesisust, tagamaks et 
tahtmatult ei kujundataks neid tehnoloogiaid eelarvamuslikeks;

10. on seisukohal, et tulemuslikku piiriülest koostööd ja eetikanorme on võimalik saavutada 
vaid juhul, kui kõik sidusrühmad püüavad tagada inimtegevuse primaarsust ja 
järelevalvet, tehnilist ohutust ja töökindlust, läbipaistvust, vastutust, mitmekesisust, 
õiglust, mittediskrimineerimist ning sotsiaalset ja ökoloogilist heaolu ning järgivad 
eraelu puutumatuse, andmehalduse ja andmekaitse põhimõtteid, eelkõige neid, mis on 
sätestatud määruses (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus);

11. nõuab tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia reguleerimisel riskipõhist ja 
tulevikusuunitlusega käsitlust, sealhulgas valdkonnaüleseid tehnoloogianeutraalseid 
norme ning vajaduse korral valdkonnapõhiseid norme; on kindlalt veendunud, et 
killustatuse vältimiseks peaks kogu ELi hõlmav toimiv eetikaraamistik kehtima kõigi 
suhtes, kes kavatsevad ELis tehisintellekti rakendusi arendada või käitada; kutsub liitu 
üles edendama avaliku ja erasektori vahel tihedat ja läbipaistvat koostööd ja teadmiste 
jagamist, et luua parimaid tavasid ning teha kindlaks riskantsed tehisintellekti 
rakendused;

12. pooldab digitaalvaldkonnas ettevõtjate vabatahtlikku vastutust; liit peaks toetama 
äriühinguid, kes vabatahtlikult kasutavad oma ettevõtetes digitehnoloogiaid ja 
tehisintellekti eetiliselt; liit peaks õhutama äriühinguid ennetavalt tegutsema ja looma 
selleks ettevõtjate jaoks platvormi, kus nad saavad jagada oma kogemusi eetilisest 
digitaliseerimisest, samuti koordineerima osalevate ettevõtjate tegevust ja strateegiaid;

13. rõhutab, et ühendatud tehisintellekti ja robootika võrkude kaitse on tähtis ning tuleb 
võtta jõulisi meetmeid, et vältida turvarikkumisi, andmelekkeid, andmete rikkumist 
(data poisoning) küberrünnakuid ja isikuandmete väärkasutamist ning selleks on vaja, et 
asjaomased asutused, organid ja institutsioonid nii Euroopa kui ka riikide tasandil 
teeksid koostööd omavahel ja nende tehnoloogiate lõppkasutajatega; kutsub komisjoni 
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ja liikmesriike üles tagama, et tehisintellektitehnoloogia arendamisel ja rakendamisel 
järgitaks alati euroopalikke väärtusi ja austataks põhiõigusi, et tagada ELi digitaalse 
taristu turvalisus ja vastupidavus;

14. võtab sellega seoses teadmiseks ENISAt käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2019/881 ja küberturvalisust käsitleva õigusakti sätted, eelkõige seoses 
ENISA rolliga üldsuse teadlikkuse suurendamisel ja lõppkasutajatele suunatud 
hariduskampaaniate edendamisel, sealhulgas võimalike küberohtude ja 
küberkuritegevuse valdkonnas, ning oluliste andmekaitsemeetmete edendamisel; 
tunnistab sellega seoses selle ELi ameti lisaväärtust;

15. rõhutab, et tehisintellekti kuritahtlik kasutamine võib ohustada meie demokraatlike 
riikide väärtusi ja Euroopa Liidu kodanike põhiõigusi; kutsub komisjoni üles esitama 
raamistikku, mille alusel karistatakse neid, kes seda tehnoloogiat kasutades moonutavad 
meie reaalsustaju väärinfo kampaaniatega või kes digiturvalisuse kahjustamiseks 
provotseerivad küberrünnakuid;

16. märgib, et õiguskaitse ja piirikontrolli valdkonnas võivad tehisintellekt, robootika ja 
seonduv tehnoloogia suurendada turvalisust ja avalikku julgeolekut, kuid seejuures on 
vaja ulatuslikku ja ranget avalikku kontrolli ning võimalikult suurt läbipaistvust 
üksikute rakenduste riskihindamisel, samuti üldist ülevaadet tehisintellekti, robootika ja 
seonduva tehnoloogia kasutamisest õiguskaitse ja piirikontrolli valdkonnas; on 
seisukohal, et nende tehnoloogiatega kaasnevad märkimisväärsed eetilised riskid, 
millega tuleb asjakohaselt tegeleda, võttes arvesse võimalikku negatiivset mõju 
üksikisikutele, eelkõige nende õigusele eraelu puutumatusele, isikuandmete kaitsele ja 
mittediskrimineerimisele; rõhutab, et nende väärkasutamine võib muutuda otseseks 
ohuks demokraatiale ning nende tehnoloogiate kasutuselevõtmisel ja kasutamisel tuleb 
järgida proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtteid, põhiõiguste hartat ning 
asjaomaseid liidu teiseseid õigusakte, näiteks ELi andmekaitse-eeskirju; rõhutab, et 
kohtuotsuste tegemisel ei tohiks tehisintellekt kunagi asendada inimesi; selliste 
otsustega nagu kautsjoni vastu vabastamine või tingimisi vangistuse kohaldamine, 
kohtus ärakuulamine või üksnes automatiseeritud töötlemisel põhinevad otsustega, 
millel on õiguslikud tagajärjed üksikisikute suhtes või mis neid märkimisväärselt 
mõjutavad, peab alati kaasnema inimesepoolne sisuline hindamine ja otsuse 
langetamine;

17. hoiatab, et kuna õiguskaitseasutuste – sealhulgas andmetöötluse ja tehisintellekti abil – 
tehtud otsused ja meetmed riivavad kodanike elu ja õigusi, on vaja suurimat ettevaatust, 
et vältida ebaseaduslikku diskrimineerimist ja seda, et sihtmärgiks võetakse teatavad 
isikud või inimrühmad, kes on määratletud rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse 
päritolu, geneetiliste tunnuste, keele, usu või veendumuste, poliitiliste või muude 
seisukohtade, varanduse, sünni, puude, vanuse, soo, soolise eneseväljenduse või 
identiteedi, seksuaalse sättumuse, elanikustaatuse, tervise või rahvusvähemusse 
kuulumise alusel ja kelle suhtes kohaldatakse sageli etnilist profiilianalüüsi või politsei 
jõulisemaid korrakaitsemeetmeid, samuti teatavate tunnuste põhjal määratletud 
üksikisikud; nõuab, et nn eesliini andmekogujad ja tehisintellekti abil saadud luureteabe 
kasutajad peavad saama asjakohast koolitust;

18. juhib tähelepanu, et selle tehnoloogia pakutav võimalus kasutada isiku- ja isikustamata 
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andmeid, et inimesi kategoriseerida ja täpsemalt segmenteerida, teha kindlaks 
üksikisikute nõrkused või kasutada ära täpseid prognoosivaid teadmisi, peab olema 
tasakaalustatud selliste tegelikult jõustatud andmekaitse ja eraelu puutumatuse 
põhimõtetega nagu võimalikult väheste andmete kogumine, õigus esitada vastuväiteid 
profiilianalüüsile ja oma andmeid kontrollida, õigus saada selgitust automaatsel 
andmetöötlusel põhineva otsuse kohta, lõimprivaatsus ning proportsionaalsuse, 
vajalikkuse ja täpselt määratletud eesmärgiga piirdumise põhimõtted; juhib tähelepanu 
sellele, et kuigi mõned ennetava politseitegevuse mudelid on rohkem eraelu 
puutumatust austavad kui teised, näiteks kui tõenäosuspõhiseid prognoose tehakse mitte 
üksikisikute, vaid kohtade või sündmuste kohta, on ennetava politseitegevuse puhul 
ilmnenud, et see suurendab politsei ülemäärast sekkumist lähtuvalt juba varasemast 
kallutatusest näiteks rassilise profiilianalüüsi või rände- või töölisklassi tausta alusel, 
isegi kui see ei vasta kuritegevuse tegelikule tasemele;

19. rõhutab, et kodanikel on õigus usaldada tehnoloogiat, mida nemad ise või teised 
kasutavad; rõhutab, et tehisintellekt ja robootika ei ole vigade suhtes immuunsed, ning 
rõhutab seetõttu, kui oluline on õigus selgitustele, kui inimeste suhtes tehakse 
algoritmipõhiseid otsuseid, samuti rõhutab algoritmide läbipaistvuse vajalikkust, kuna 
algoritmi alusloogika läbipaistvus on mõjutatud isikute põhiõiguste täieliku kaitstuse 
seisukohalt väga oluline; peab vajalikuks, et seadusandjad mõtiskleksid keeruka 
vastutuse küsimuse üle, ning et kõigis tehisintellekti rakendustes lasuks vastutus alati 
kas füüsilisel või juriidilisel isikul; 

20. rõhutab, et tehisintellekt, robootika ja seonduv tehnoloogia on ülemaailmsed 
tehnoloogiad ja et vastavad normid tuleb vastu võtta kogu maailmas, tagamaks et nende 
edasine areng oleks kooskõlas Euroopa väärtuste ja eetikanormidega; kutsub komisjoni 
üles tegelema tehisintellekti valdkonna diplomaatiaga rahvusvahelistel foorumitel koos 
selliste sarnaselt meelestatud partneritega nagu USA, G7, G20 ja OECD, et kehtestada 
tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia arendamise ühised eetikanormid ja 
suunised;

21. rõhutab, et kehtestada tuleb tehisintellekti sotsiaalmeedia platvormidel kasutamise selge 
raamistik, samuti kasutatavate algoritmide ja nende kalibreerimise läbipaistvusnõuded, 
et vältida liigset sisu eemaldamist ja interneti mis tahes vormis filtreerimist või 
tsenseerimist;

22. märgib, et tehisintellekti saab kasutada tihtipeale süvavõltsinguks nimetatud 
manipulatsioonideks näojoonte ja audiovisuaalsete näitajatega; tuletab meelde, et selle 
tehnika abil saab moonutada valimistulemusi, levitada väärinfot ja teha muid nurjatusi; 
palub seetõttu komisjonil kasutada oma eetikaraamistikku, et kehtestada kogu 
süvavõltsingu materjali või mis tahes muu realistlikult valmistatud kunstliku video 
puhul kohustus märkida, et see materjal pole ehtne, ning kehtestada ranged piirangud 
selle kasutamisele valimiste kontekstis;

23. soovitab luua eksperdikeskuse, mis ühendaks liidu tasandil akadeemilisi ringkondi, 
teaduse ja tööstuse esindajaid ja üksikeksperte kas sellise asutusega seotult või selle 
lahutamatu osana, et edendada teadmiste ja tehnilise oskusteabe vahetamist ning 
hõlbustada koostööd kogu ELis ja väljaspool;
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24. tuletab meelde keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse tähtsust; palub seepärast, et 
komisjon kasutaks oma eetikaraamistikku, et mitte lasta tehisintellektil seda 
mitmekesisust vähendada, et ta hoiaks kättesaadavana võimalikult mitmekesise infosisu, 
milles ei domineeriks vaid üks keeleline ja/või kultuuriline mudel, ning tõkestaks kõik 
algoritmide katsed seda mitmekesisust piirata ja pakkuda vaid mingitele varasematele 
mudelitele vastavat sisu või nn kõlakambrina toimivat sisu, mis ei võimaldaks 
juurdepääsu suuremale mitmekesisusele;

25. soovitab komisjonil näidata, et ta on oma tehisintellekti käsitleva koordineeritud kava 
selgelt läbi vaadanud, seda hinnanud ja kohandanud, et käsitleda tehisintellekti tõsist 
mõju põhiõigustele ning selgitada, kuidas leevendatakse selliseid riske ELi 
seadusandlikus käsitluses ja liikmesriikide riiklike strateegiate rakendamisel.
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