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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 ja 3 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 10, 19, 21 ja 
167 artiklan,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 20 ja 227 artiklassa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 44 artiklassa vahvistetun oikeuden esittää vetoomus,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 22 artiklan,

– ottaa huomioon SEU-sopimuksen johdanto-osan,

– ottaa huomioon kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan Euroopan neuvoston 
puiteyleissopimuksen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan 
yleissopimuksen kahdennentoista lisäpöytäkirjan ja alueellisia kieliä ja 
vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan,

– ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston 
direktiivin1 (direktiivi rotujen välisestä tasa-arvosta) 2000/43/EY,

– ottaa huomioon yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY2 
(yhdenvertaista kohtelua työssä koskeva direktiivi),

– ottaa huomioon luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/6793 (yleinen tietosuoja-asetus) ja luonnollisten henkilöiden 
suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta 
27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2016/6804,

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 

1 EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.
2 EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
3 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.
4 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89.
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komitealle Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta,

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman5 suosituksista 
komissiolle robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä,

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2019 annetun OECD:n neuvoston suosituksen 
tekoälystä,

A. ottaa huomioon, että ihmiset vastaavat niin kutsutun tekoälyn, robotiikan ja niihin 
liittyvän teknologian kehittämisestä ja suunnittelusta ja heidän valintansa määrittävät, 
miten teknologialla voidaan hyödyttää yhteiskuntaa;

B. toteaa, että algoritmeja koskevalla vastuuvelvollisuudella olisi tarkoitettava sellaisten 
teknisten ja operatiivisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa, joilla varmistetaan 
avoimuus, selvästi määritellyt vastuuketjut ja syrjimättömyys automatisoidussa 
päätöksenteossa tai yksilöiden käyttäytymisen todennäköisyyksien laskennassa; katsoo, 
että avoimuuden olisi merkittävä sitä, että ihmiset saavat merkityksellistä tietoa 
sovelletusta logiikasta, sen merkityksestä ja ennakoiduista seurauksista; katsoo, että 
tämän olisi koskettava myös tietoa tekoälykoulutuksessa käytetystä datasta, jotta 
ihmiset voisivat ymmärtää ja valvoa heihin vaikuttavia päätöksiä;

C. toteaa, että on olemassa vakavaa huolta siitä, että EU:n nykyisellä oikeudellisella 
kehyksellä, mukaan lukien kuluttajansuojalainsäädäntö ja tuoteturvallisuutta ja 
markkinavalvontaa koskeva lainsäädäntö sekä syrjinnän vastainen lainsäädäntö, ei aina 
pystytä torjumaan tehokkaasti tekoälyn, robotiikan ja niihin liittyvän teknologian 
aiheuttamia riskejä;

D. toteaa, että tekoälyllä, robotiikalla ja niihin liittyvällä teknologialla voi olla vakavia 
vaikutuksia ihmisten, ryhmien ja koko yhteiskunnan aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin ja tällainen yksilöille tai yhteisölle aiheutuva vahinko on otettava 
huomioon lainsäädäntötoimissa;

E. ottaa huomioon, että hallintokysymyksiä, jotka liittyvät tekoälyn käyttöönottoon 
julkisella sektorilla, on tarkasteltava asianmukaisesti ottaen huomioon tekoälyn 
vaikutukset demokratiaan, erityisesti demokraattiseen legitiimiyteen, 
vastuuvelvollisuuteen, kansalaisten merkitykselliseen osallistumiseen ja valvontaan;

F. katsoo, että data-analyysit ja tekoäly vaikuttavat yhä enemmän kansalaisten saatavilla 
olevaan tietoon; katsoo, että tällaisten teknologioiden väärinkäyttö saattaa vaarantaa 
tiedonsaantia koskevat perusoikeudet sekä tiedotusvälineiden vapauden ja 
moniarvoisuuden;

G. toteaa, että eettinen ohjaus, kuten tekoälyä käsittelevän korkean tason 
asiantuntijaryhmän hyväksymät periaatteet, on hyvä lähtökohta, mutta se ei riitä 
varmistamaan, että yritykset toimivat oikeudenmukaisesti ja takaavat tehokkaan 
yksilöiden suojan;

1. korostaa, että kansalaiset, julkinen ja yksityinen sektori sekä tiedemaailma ja -yhteisö 

5 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 239.
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voivat hyödyntää tekoälyn näkymiä ja mahdollisuuksia täysimääräisesti vasta sitten, 
kun julkinen luottamus näihin teknologioihin on varmistettu siten, että valvotaan 
tiukasti perusoikeuksien toteutumista, noudatetaan EU:n voimassa olevaa 
tietosuojalainsäädäntöä ja taataan oikeusvarmuus kaikille toimijoille; korostaa, että 
henkilötietoja saa käsitellä vain asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklassa vahvistettujen 
oikeusperustojen nojalla; katsoo, että avoimuus ja riittävä tiedottaminen 
asiaankuuluvalle yleisölle ovat olennaisen tärkeitä kansalaisten luottamuksen 
rakentamisessa ja yksilöiden oikeuksien suojelussa;

2. painottaa, että voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja tiukkojen tieteellisten, 
eettisten ja oikeudellisten normien noudattaminen sekä demokraattisen valvonnan 
menetelmät ovat keskeisiä tekijöitä, kun rakennetaan luottamusta tekoälyratkaisuihin ja 
varmistetaan niiden luotettavuus; korostaa lisäksi, että tekoälyn esiin tuoma tieto ei 
tarjoa puolueetonta yleiskuvaa mistään aiheesta ja on vain niin luotettavaa kuin taustalla 
oleva tieto sallii; korostaa, että tekoälyyn perustuva ennustava analyysi voi tarjota vain 
tilastollisen todennäköisyyden eikä siksi voi aina tarkasti ennustaa yksilön 
käyttäytymistä; korostaa näin ollen, että tarvitaan tiukkoja tieteellisiä, eettisiä ja 
oikeudellisia normeja tietojen keräämisen valvomiseksi ja tällaisten tietoälyanalyysien 
tulosten arvioimiseksi;

3. katsoo, että tekoälyn, robotiikan ja niihin liittyvien teknologioiden kehittämistä, 
käyttöönottoa ja käyttöä koskevien eettisten periaatteiden puitteissa olisi noudatettava 
täysimääräisesti EU:n perusoikeuskirjaa ja siten kunnioitettava ihmisarvoa, 
itsemääräämisoikeutta ja yksilön itsemääräämisoikeutta, estettävä vahingon 
tuottaminen, edistettävä oikeudenmukaisuutta, osallisuutta ja avoimuutta, poistettava 
ennakkoluuloja ja syrjintää myös vähemmistöryhmien keskuudessa sekä kunnioitettava 
ja noudatettava periaatteita, jotka koskevat käytetyn teknologian kielteisten 
ulkoisvaikutusten rajoittamista, teknologian selitettävyyttä ja takeita siitä, että 
teknologiat palvelevat ihmisiä eivätkä korvaa heitä tai päätä heidän puolestaan, vaan 
lopullisena päämääränä on kaikkien ihmisten hyvinvoinnin lisääminen;

4. painottaa tekoälyteknologian käyttäjien sekä tekoälyteknologiaa vuorovaikutteisesti 
käyttävien tai sen kohteena olevien välistä epäsymmetriaa; korostaa tässä yhteydessä, 
että kansalaisten luottamus tekoälyyn voi perustua ainoastaan oletusarvoista ja 
sisäänrakennettua etiikkaa koskevan kehykseen, jolla varmistetaan, että kaikissa 
käyttöön otetuissa tekoälysovelluksissa noudatetaan täysin Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa, unionin oikeutta ja perussopimuksia; katsoo , että tämän olisi oltava 
sopusoinnussa EU:n lainsäädäntöä ohjaavan ennalta varautumisen periaatteen kanssa ja 
oltava tekoälyä koskevan kehyksen ytimessä; kehottaa tässä yhteydessä ottamaan 
käyttöön selkeän ja johdonmukaisen hallintomallin, jonka avulla yritykset ja innovoijat 
voivat kehittää edelleen tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa; 

5. esittää eettisenä vaatimuksena, että Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on edistettävä 
kansalaisten tietoisuutta tekoälyn käytön riskeistä ja mahdollisuuksista;

6. katsoo, että erityisesti suojaa, yksityisyyttä ja henkilötietoja koskevaa unionin nykyistä 
oikeudellista kehystä on sovellettava täysimääräisesti tekoälyyn, robotiikkaan ja niihin 
liittyviin teknologioihin ja että sitä on tarkasteltava uudelleen ja päivitettävä 
säännöllisesti ja tarvittaessa, jotta voidaan puuttua tehokkaasti tekoälyn, robotiikan ja 
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niihin liittyvien teknologioiden aiheuttamiin riskeihin, ja katsoo, että tässä yhteydessä 
sitä olisi hyödyllistä täydentää vankoilla ohjaavilla eettisillä periaatteilla; huomauttaa, 
että tilanteissa, joissa säädösten antaminen olisi ennenaikaista, olisi käytettävä ei-sitovia 
sääntelypuitteita; 

7. odottaa, että komissio sisällyttää vankan eettisen kehyksen tulevaan 
lainsäädäntöehdotukseen, joka on tekoälyä koskevaan valkoiseen kirjaan perustuva 
jatkotoimi ja joka koskee muun muassa turvallisuutta, vastuuvelvollisuutta ja 
perusoikeuksia; toteaa, että ehdotuksella maksimoidaan tekoälyteknologian 
mahdollisuudet ja minimoidaan sen riskit; odottaa, että tulevaan 
lainsäädäntöehdotukseen sisällytetään poliittisia ratkaisuja suurimpiin tunnistettuihin 
tekoälyyn liittyviin riskeihin, jotka koskevat muun muassa massadatan eettistä keruuta 
ja käyttöä sekä algoritmien läpinäkyvyyteen ja algoritmien vinoumiin liittyvää 
kysymystä; kehottaa komissiota kehittämään tekoälyteknologian merkitsemistä 
koskevia kriteerejä ja indikaattoreita, jotta voidaan lisätä avoimuutta, toteutettavuutta ja 
vastuuvelvollisuutta ja kannustaa kehittäjiä toteuttamaan täydentäviä varotoimia; 
korostaa tarvetta investoida sosiaaliseen kontekstiin mukautettujen muiden kuin 
teknisten tieteenalojen sisällyttämiseen tekoälyn tutkimukseen;

8. muistuttaa, että tekoäly voi sen mukaan, miten sitä kehitetään, käytetään ja sovelletaan, 
luoda ja vahvistaa vinoumia, myös taustatietoaineistoihin luontaisesti sisältyvien 
vinoutumien kautta, ja siten synnyttää erilaisia automatisoidun syrjinnän muotoja, myös 
epäsuoraa syrjintää, joka kohdistuu erityisesti ominaisuuksiltaan samankaltaisiin 
ihmisryhmiin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään kaikkiin mahdollisiin 
toimiin tällaisten vinoumienvälttämiseksi ja perusoikeuksien täysimääräisen suojelun 
varmistamiseksi;

9. toteaa, että tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskeva ala on 
silmiinpistävän homogeeninen ja sille on ominaista monimuotoisuuden puuttuminen; 
toteaa, että on tarpeen varmistaa, että tällaisten järjestelmien suunnittelusta, 
kehittämisestä, testaamisesta, ylläpidosta, käyttöönotosta ja hankinnasta vastaavissa 
työryhmissä otetaan huomioon järjestelmien käytön ja yleensä yhteiskunnan 
monimuotoisuus sen varmistamiseksi, ettei tällaisessa teknologiassa ole tahattomasti 
sisäänrakennettuja vinoumia;

10. katsoo, että tehokas rajat ylittävä yhteistyö ja eettiset normit voidaan saavuttaa vain, jos 
kaikki sidosryhmät sitoutuvat varmistamaan inhimillisen osallistumisen ja valvonnan, 
teknisen vakauden ja turvallisuuden, avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden, 
monimuotoisuuden, syrjimättömyyden ja oikeudenmukaisuuden, yhteiskunnallisen ja 
ympäristöön liittyvän hyvinvoinnin ja noudattavat yksityisyyden, tietohallinnon ja 
tietosuojan vakiintuneita periaatteita, jotka on vahvistettu erityisesti asetuksessa (EU) 
2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus);

11. kehottaa soveltamaan tekoälyn, robotiikan ja niihin liittyvien teknologioiden sääntelyyn 
riskiperusteista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa lähestymistapaa, mukaan lukien 
teknologianeutraalit standardit kaikilla aloilla, sekä tarvittaessa alakohtaisia standardeja; 
on vahvasti sitä mieltä, että pirstaloitumisen välttämiseksi EU:n laajuista toimivaa 
eettistä kehystä olisi sovellettava kaikkiin, jotka aikovat kehittää tai käyttää 
tekoälysovelluksia EU:ssa; kehottaa unionia edistämään vahvaa ja avointa yhteistyötä ja 
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tiedon jakamista julkisen ja yksityisen sektorin välillä parhaan käytännön luomiseksi ja 
riskialttiiden tekoälysovellusten tunnistamiseksi;

12. kannattaa yritysten digitaalista vastuuta, joka perustuu vapaaehtoisuuteen; katsoo, että 
unionin olisi tuettava yrityksiä, jotka vapaaehtoisesti käyttävät digitaaliteknologiaa ja 
tekoälyä eettisellä tavalla; katsoo, että unionin olisi kannustettava yrityksiä toimimaan 
ennakoivasti perustamalla niitä varten foorumi, jossa ne voivat jakaa eettiseen 
digitalisointiin liittyviä kokemuksiaan, sekä koordinoimalla osallistuvien yritysten 
toimia ja strategioita;

13. korostaa, että toisiinsa liitettyjen tekoäly- ja robotiikkaverkostojen suojelu on tärkeää ja 
että vahvoilla toimenpiteillä on estettävä tietoturvaloukkaukset, tietovuodot, tietojen 
korruptointi, kyberhyökkäykset ja henkilötietojen väärinkäyttö ja että tämä edellyttää 
sitä, että sekä unionin tason että kansallisen tason asiaankuuluvat virastot, elimet ja 
toimielimet toimivat yhdessä ja tekevät yhteistyötä tällaisen teknologian loppukäyttäjien 
kanssa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että eurooppalaisia arvoja ja 
perusoikeuksia kunnioitetaan aina tekoälyteknologian kehittämisessä ja käyttöönotossa, 
jotta voidaan varmistaa EU:n digitaalisen infrastruktuurin turvallisuus ja 
häiriönsietokyky;

14. panee tässä yhteydessä merkille Euroopan kyberturvallisuusvirasto ENISAsta ja 
kyberturvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2019/881 
ja erityisesti ENISAn roolin, kun lisätään suuren yleisön tietoisuutta ja järjestetään 
loppukäyttäjille suunnattuja tiedotuskampanjoita muun muassa mahdollisista 
kyberuhkista ja kyberrikollisuudesta sekä edistetään keskeisiä tietosuojatoimenpiteitä; 
tunnustaa Euroopan kyberturvallisuusviraston tuoman lisäarvon tässä yhteydessä;

15. painottaa, että tekoälyn vahingollinen käyttö voi vaarantaa demokraattiset arvomme ja 
Euroopan unionin kansalaisten perusoikeudet; kehottaa komissiota ehdottamaan 
kehystä, jonka avulla rangaistaan niitä, jotka käyttävät tällaista teknologiaa antaakseen 
vääristetyn kuvan todellisuudesta disinformaatiokampanjoissa tai jotka aiheuttavat 
kyberhyökkäyksiä digitaalisen kyberturvallisuuden loukkaamiseksi;

16. toteaa, että tekoäly, robotiikka ja niihin liittyvät teknologiat lainvalvonnan ja 
rajavalvonnan alalla voisivat parantaa yleistä turvallisuutta, mutta ne edellyttävät myös 
laajaa ja tiukkaa julkista valvontaa ja mahdollisimman suurta avoimuutta ja yksittäisten 
sovellusten riskinarviointia sekä yleiskäsitystä tekoälyn, robotiikan ja niihin liittyvien 
teknologioiden käytöstä lainvalvonnan ja rajavalvonnan alalla; ottaa huomioon, että 
näihin teknologioihin liittyy merkittäviä eettisiä riskejä, joihin on puututtava 
asianmukaisesti, kun pidetään mielessä mahdolliset kielteiset vaikutukset yksilöihin, 
erityisesti heidän oikeutensa yksityisyyteen, tietosuojaan ja syrjimättömyyteen; 
korostaa, että niiden väärinkäytöstä voi tulla suora uhka demokratialle ja että niiden 
käyttöönotossa ja käytössä on noudatettava suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteita, 
perusoikeuskirjaa sekä asiaankuuluvaa unionin johdettua oikeutta, kuten EU:n 
tietosuojasääntöjä; korostaa, että tekoäly ei saisi koskaan korvata ihmisiä tuomioiden 
antajana; päätöksiin, kuten takuita tai koeaikaa koskeviin päätöksiin, tai yksinomaan 
automaattiseen käsittelyyn perustuviin päätöksiin, joilla on yksilöitä koskevia 
oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat heihin merkittävästi, on aina sisällyttävä 
mielekäs arviointi ja ihmisen harkinta;
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17. varoittaa, että lainvalvontaviranomaisten päätökset ja toimenpiteet menevät – muun 
muassa tietojenkäsittelyä ja tekoälyä käytettäessä – pitkälle puuttuessaan kansalaisten 
elämään ja oikeuksiin, ja sen vuoksi on noudatettava mahdollisimman suurta 
varovaisuutta, jotta estetään lainvastainen syrjintä ja tiettyjen, etnisen profiloinnin tai 
voimakkaampien lainvalvontatoimien kohteeksi usein joutuvien yksilöiden tai 
ihmisryhmien kohdentaminen rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, 
geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden 
näkemysten, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, sukupuolen, sukupuolen 
ilmaisun tai sukupuoli-identiteetin, sukupuolisen suuntautumisen, oleskeluaseman, 
terveydentilan tai tiettyyn kansalliseen vähemmistöön kuulumisen perusteella sekä 
sellaisten yksilöiden kohdentaminen, joita tietyn erityisominaisuudet määritelevät; 
kehottaa järjestämään etulinjassa oleville tietojen kerääjille ja tekoälyn avulla 
hankittujen tietojen käyttäjille asianmukaista koulutusta;

18. korostaa, että koska näiden teknologioiden ansiosta henkilötietoja ja muita kuin 
henkilötietoja voidaan käyttää ihmisten luokitteluun ja mikrokohdentamiseen, ihmisten 
haavoittuvaisuuksien selville saamiseen tai täsmällisen ennustetiedon hyödyntämiseen, 
vastapainona on otettava käyttöön tehokkaasti toimeenpannut tietosuojan ja 
yksityisyydensuojan periaatteet, jotka koskevat esimerkiksi tietojen minimointia, 
oikeutta vastustaa profilointia ja valvoa tietojaan, oikeutta saada selitys automatisoituun 
käsittelyyn perustuvaan päätökseen, sisäänrakennettua yksityisyyden suojaa sekä 
oikeasuhteisuutta, tarpeellisuutta ja tarkasti määritettyyn käyttötarkoitukseen perustuvaa 
rajoittamista; huomauttaa, että vaikka tietyissä ennakoivan poliisitoiminnan malleissa 
yksityisyyttä kunnioitetaan joitakin muita malleja paremmin, esimerkiksi silloin, kun 
todennäköisyyteen perustuvia ennusteita tehdään paikoista tai tapahtumista eikä 
yksittäisistä henkilöistä, ennakoivan poliisitoiminnan järjestelmien on todettu 
kärjistävän liiallisia poliisitoimia olemassa olevien vinoumien, kuten rotuun perustuvan 
profiloinnin, tai maahanmuuttaja- tai työläistaustan perusteella jopa tapauksissa, joissa 
ei ole olemassa yhteyttä rikosten tosiasiallisiin määriin;

19. korostaa, että kansalaisilla on oikeus luottaa käyttämäänsä teknologiaan ja muiden 
käyttämään teknologiaan; korostaa, että tekoäly ja robotiikka eivät ole suojassa 
virheiltä, ja korostaa siksi, että on tärkeää saada selitys silloin, kun henkilöihin 
sovelletaan algoritmista päätöksentekoa, ja että algoritmien on oltava avoimia, koska 
algoritmin taustalla olevan logiikan avoimuus on erittäin merkityksellistä vaikutuksen 
kohteina oleville henkilöille, jotta heidän perusoikeuksiaan voidaan suojella 
täysimääräisesti; katsoo, että lainsäätäjien on pohdittava monimutkaista 
vastuukysymystä ja että kaikkiin tekoälysovelluksiin liittyvän vastuun olisi aina 
kuuluttava joko luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle; 

20. korostaa, että tekoäly, robotiikka ja niihin liittyvä teknologia ovat maailmanlaajuisia 
teknologioita ja että nämä standardit on hyväksyttävä kaikkialla maailmassa, jotta 
voidaan varmistaa, että niitä kehitetään tulevaisuudessa eurooppalaisten arvojen ja 
eettisten standardien mukaisesti; kehottaa komissiota osallistumaan kansainvälisillä 
foorumeilla tekoälyä koskevaan diplomatiaan yhdessä samanmielisten kumppaneiden, 
kuten Yhdysvaltojen, G7-ryhmän, G20-ryhmän ja OECD:n, kanssa, jotta voidaan luoda 
yhteisiä eettisiä standardeja ja ohjeita tekoälyn, robotiikan ja niihin liittyvän teknologian 
kehittämistä varten;
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21 korostaa, että on luotava selkeät puitteet tekoälyn käytölle sosiaalisen median alustoilla 
sekä käytettyjen algoritmien avoimuusvaatimuksille ja niiden kalibroinnille, jotta 
estetään sisällön liiallinen poistaminen ja kaikenlainen internetin suodatus tai sensuuri;

22 toteaa, että tekoälyä voidaan käyttää manipuloimaan kasvokuvia ja audiovisuaalisia 
piirteitä, mistä käytetään usein nimitystä ’deepfake’; muistuttaa, että tätä tekniikkaa 
voidaan käyttää vaalien manipulointiin, disinformaation levittämiseen ja muuhun ei-
toivottuun toimintaan; kehottaa sen vuoksi komissiota määräämään eettisen kehyksen 
avulla velvoitteen, jonka mukaan kaikessa deepfake-aineistossa tai muissa realistisen 
oloisesti tehdyissä videoissa, joissa on käytetty keinokuvasignaaleja, on ilmoitettava, 
että ne eivät ole alkuperäisiä, ja ottamaan käyttöön tiukan rajoituksen niiden käytöstä 
vaalikampanjoihin liittyvissä tarkoituksissa;

23. kehottaa perustamaan osaamiskeskuksen, jossa on mukana yliopistoja, 
tutkimuskeskuksia ja teollisuuslaitoksia sekä yksittäisiä asiantuntijoita unionin tasolla 
joko kiinteänä osana tällaista virastoa tai sen yhteistyökumppanina, jotta voidaan edistää 
tietojen ja teknisen asiantuntemuksen vaihtoa sekä helpottaa yhteistyötä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella;

24. muistuttaa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden merkityksestä; kehottaa sen vuoksi 
komissiota käyttämään eettistä kehystään ja estämään sen, että tekoälyllä kavennetaan 
tätä monimuotoisuutta, ja varmistamaan sen sijaan, että saatavilla on edelleen 
monipuolista sisältöä, joka ei edusta liiaksi vain yhtä kieltä ja/tai kulttuurimallia, sekä 
tuomitsemaan kaikki algoritmipohjaiset pyrkimykset rajoittaa tätä monimuotoisuutta ja 
tarjota vain sisältöä, joka vastaa tiettyjä ennalta määriteltyjä malleja tai saattaa 
muodostaa ’kuplan’, joka ehkäisee monimuotoisemman sisällön löytämistä;

25. kehottaa komissiota osoittamaan, että se on selvästi tarkistanut, arvioinut ja korjannut 
tekoälyä koskevan koordinoidun suunnitelmansa, jotta voidaan puuttua tekoälyn 
vakaviin perusoikeuksia koskeviin vaikutuksiin ja selvittää, miten tämäntyyppisiä 
riskejä voidaan lieventää EU:n lainsäädännöllisessä lähestymistavassa ja jäsenvaltioiden 
kansallisten strategioiden täytäntöönpanossa.



PE652.296v02-00 10/11 AD\1213879FI.docx

FI

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä) 22.9.2020

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

55
5
7

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando 
Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile 
Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim 
Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna 
Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus 
Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej 
Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, 
Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter 
Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando 
López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier 
Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Paulo 
Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit 
Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa 
Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom 
Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena 
Yoncheva

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Delara Burkhardt, Gwendoline Delbos-Corfield, Kostas Papadakis, Kris 
Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Rob Rooken, Paul Tang, 
Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (209 art. 7 kohta)

Isabel Benjumea Benjumea



AD\1213879FI.docx 11/11 PE652.296v02-00

FI

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON 
ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

55 +
EPP Magdalena Adamowicz, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena 

Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, 
Nadine Morano, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Tomáš Zdechovský

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina 
Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Paul Tang, 
Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia In 'T Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite 
Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache 

ID Peter Kofod

GREENS/EFA Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba I 
Giner, Tineke Strik

ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI Laura Ferrara

5 -
EUL/NGL Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego

NI Kostas Papadakis

7 0
ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR Rob Rooken

NI Milan Uhrík

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää


