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ETTEPANEKUD

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

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikleid 2 ja 3,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikleid 10, 19, 
21 ja 167,

– võttes arvesse petitsiooniõigust, mis on sätestatud ELi 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 ELi 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/JSK4,

– 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 nõukogu 22. mai 2019. aasta soovitust tehisintellekti kohta,

– võttes arvesse oma 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni autonoomsete 
relvasüsteemide kohta6,

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

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

1. tunnistab tehisintellekti arendamise, juurutamise ja kasutamisega kaasnevat potentsiaali 
ja riske julgeoleku jaoks nii Euroopa Liidu sees kui ka selle välissuhetes; juhib 
tähelepanu asjaolule, et mitmed liikmesriigid kasutavad tehisintellekti nii tsiviil- kui ka 
sõjalises valdkonnas, ning rõhutab, kui oluline on, et EL etendaks olulist ja asjakohast 
rolli selleteemalistes tulevastes rahvusvahelistes aruteludes;

2. märgib regulatiivseid edusamme, mida mõned liikmesriigid on tehisintellekti 
valdkonnas juba teinud; rõhutab, kui oluline on ühine Euroopa lähenemisviis, millega 
ühtlustatakse õiguslik olukord kõigis liikmesriikides ja antakse õiguskindlus 
tehisintellekti arendajatele ja juurutajatele;

3. rõhutab asjaolu, et tehisintellekti arendamisel, juurutamisel, kasutamisel ja haldamisel 
tuleb austada ELi aluslepingutes väljendatud põhiõigusi, väärtusi ja vabadusi, ning 
kutsub liikmesriike üles hoiduma selliste kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemide 
kasutuselevõtust, mis ohustavad põhiõigusi; võtab teadmiseks komisjoni tehisintellekti 
käsitleva valge raamatu avaldamise ja nõuab, et põhjalikumalt analüüsitaks võimalikke 
ohte põhiõigustele, mis on seotud tehisintellekti kasutamisega riigivõimude ning 
Euroopa Liidu asutuste, organite ja institutsioonide poolt;

4. rõhutab, et tehisintellekti pakutavate võimaluste ärakasutamiseks peaks Euroopa Liit 
vastu võtma asjakohase raamistiku, et maandada riske, tagada tehisintellekti eetiline 
kasutamine ja ennetada selle kasutamist kuritahtlikel eesmärkidel; on seisukohal, et 
sellises raamistikus tuleks selgelt kindlaks määrata asjakohane vastutuse, 
aruandekohustuse, turvalisuse ja jälgitavuse režiim; rõhutab selle olulisust, et EL aitaks 
arendada hädavajalikke investeeringuid, andmetaristut, teadusuuringuid ja ühiseid 
eetikanorme;

5. rõhutab, et EL peab olema esirinnas tehisintellekti valdkonna teadus- ja 
arendustegevust, loomist, kasutamist ja hooldust reguleeriva rahvusvahelise õigusliku ja 
eetilise raamistiku loomisel, mis põhineks inimõiguste põhimõtetel ning võimalikel 
vastumeetmetel ja õiguskaitsevahenditel; peab vajalikuks luua selge ja õiglane 
rahvusvaheline õigusliku vastutuse määratlemise kord nende kõrgtasemel 

5 ELT C 252, 18.7.2018, lk 239.
6 ELT C 433, 23.12.2019, lk 86.
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digitehnoloogiate põhjustatud kahjulike tagajärgede eest; rõhutab, et eelkõige tuleb 
püüda selliseid tagajärgi ennetada;

6. kutsub komisjoni üles hõlbustama teadusuuringuid ja arutelu tehisintellekti kasutamise 
võimaluste kohta katastroofiabis, kriisiennetuses ja rahutagamisel;

7. juhib tähelepanu selgetele ohtudele, mis kaasnevad inimeste tehtud otsustega, kui 
tuginetakse üksnes masinate loodud andmetele, profiilidele ja soovitustele; märgib, et 
tehisintellektil põhinevate süsteemide üldine ülesehitus peaks hõlmama ka suuniseid 
inimeste järelevalve ja järelevalve kohta; nõuab, et kehtestataks kohustus seoses 
tehisintellekti rakenduste läbipaistvuse ja selgitatavuse ning inimsekkumise vajadusega, 
samuti muud meetmed, nagu sõltumatud auditid ja konkreetsed stressitestid nõuete 
täitmise toetamiseks ja tagamiseks; rõhutab, et selliseid auditeid peaks korrapäraselt 
tegema sõltumatu asutus, et teostada järelevalvet riigivõimude või sõjaväe kasutatavate 
kõrge riskitasemega tehisintellekti rakenduste üle; 

8. märgib muret selle üle, et mitteasjakohaselt kavandatud ja välja arendatud tehisintellekt 
võib põhjustada erapoolikust ja diskrimineerimist; kohustub leidma regulatiivseid ja 
poliitilisi lahendusi, et olemasolevate ja uue tehnoloogiate kasutamise abil 
diskrimineerimine kaotada, mitte seda tugevdada;

9. rõhutab, et andmete töötlemisest, nende jagamisest, neile juurdepääsust ja nende 
kasutamisest tulenevaid prognoose tuleb hallata kvaliteedi, usaldusväärsuse, 
läbipaistvuse, turvalisuse, eraelu puutumatuse ja kontrolli nõuete kohaselt; rõhutab, et 
tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia arendamisel, juurutamisel ja 
kasutamisel tuleb läbivalt järgida andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevat ELi 
õigusraamistikku, et suurendada kodanike ohutust ja usaldust nende tehnoloogiate 
vastu;

10. täheldab tehisintellekti rakenduste kiiret arengut selliste kordumatute näitajate 
tuvastamisel nagu näod, liigutused ja hoiakud; hoiatab eraelu puutumatuse rikkumise, 
mittediskrimineerimise ja isikuandmete kaitsega seotud probleemide eest, mis on seotud 
automaattuvastamise rakenduste kasutamisega;

11. rõhutab, et mis tahes otsus füüsilise isiku kohta, mis põhineb üksnes automatiseeritud 
andmetöötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, ning mis tekitab andmesubjekti suhtes 
ebasoodsaid õiguslikke mõjusid või kahjustab teda olulisel määral, on isikuandmete 
kaitse üldmääruse alusel keelatud, välja arvatud juhul, kui see on lubatud liidu või 
liikmesriigi õigusega, tingimusel et võetakse asjakohaseid meetmeid andmesubjekti 
õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitsmiseks;

12. nõuab algoritmide selgitatavust, läbipaistvust ja regulatiivset järelevalvet, kui 
tehisintellekti kasutavad ametiasutused, ning mõjuhinnangute tegemist enne, kui 
riigivõimud tehisintellekti tehnoloogiaid kasutavad vahendid kasutusele võtavad; kutsub 
komisjoni ja Euroopa Andmekaitsenõukogu üles andma välja suuniseid, soovitusi ja 
parimaid tavasid, et täpsustada kriteeriume ja tingimusi profiilianalüüsile tuginevate 
otsuste tegemiseks ja tehisintellekti kasutamiseks ametiasutuste poolt;

13. nõuab läbipaistvaid ja riski vähendavaid meetmeid rahvusvahelisel tasandil seoses 
sõjalise tehisintellekti arendamise ja kasutamisega, eelkõige seoses territoriaalse 
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terviklikkuse ja mittesekkumise põhimõtetega ning seoses jõu kasutamisega; rõhutab, 
kui oluline on tehisintellekti käsitlevas Euroopa raamistikus õiguslike ja eetiliste 
küsimuste käsitlemisel võtta arvesse sõjalisi aspekte; tuletab meelde oma seisukohta 
autonoomsete surmavate relvasüsteemide väljatöötamise, tootmise ja kasutamise 
keelustamise kohta; peab kahetsusväärseks, et globaalsel tasandil ei ole ühtegi selget 
konventsiooni, mis käsitleks selliste relvade kasutamist;

14. märgib, et teatavad tehisintellekti tehnoloogiad võimaldavad enneolematus ulatuses 
automatiseerida teabe töötlemist ja meetmeid, näiteks massilise jälgimise puhul tsiviil- 
ja sõjalises valdkonnas, mis kujutab endast ohtu põhiõigustele ja sillutab teed 
ebaseaduslikule sekkumisele riiklikku suveräänsusesse; nõuab massilise jälgimise 
kontrolli vastavalt rahvusvahelise õiguse jurisdiktsioonile ja jõustamisstandarditele; 
väljendab sügavat muret mõnede äärmiselt sekkuvate sotsiaalse hindamise rakenduste 
väljatöötamise pärast, mis kujutavad põhiõiguste austamise seisukohast väga suurt ohtu; 
nõuab, et ametiasutused keelustaksid selgesõnaliselt massilise sotsiaalse hindamise 
kasutamise kodanike õiguste piiramiseks; arvestades teatavate erasektori osalejate 
otsustushegemooniat ja kontrolli selliste tehnoloogiate arendamise üle, nõuab selliste 
erasektori osalejate vastutuse suurendamist vastavalt rahvusvahelisele õigusele;

15. kutsub komisjoni üles hindama näotuvastussüsteemide kasutamisele võimaliku 
moratooriumi kehtestamise tagajärgi ning sõltuvalt hindamise tulemustest kaaluma 
moratooriumi kehtestamist nende süsteemide kasutamisele ametiasutuste poolt avalikus 
ruumis ning hariduse ja tervishoiu jaoks ette nähtud ruumides ning 
näotuvastussüsteemide kasutamisele õiguskaitseasutuste poolt poolavalikes ruumides, 
näiteks lennujaamades, niikauaks, kuni tehnilisi standardeid saab pidada täielikult 
põhiõigustega kooskõlas olevaks, kuni saadud tulemused on kallutamata ja 
mittediskrimineerivad ning kuni on olemas ranged kaitsemeetmed sellise tehnoloogia 
väärkasutamise vastu, mis tagavad selle kasutamise vajalikkuse ja proportsionaalsuse;

16. märgib, et tehisintellekti, robootikat ja seonduvaid tehnoloogiaid, sealhulgas selliste 
tehnoloogiate poolt kasutatavat või loodavat tarkvara, algoritme ja andmeid tuleks 
nende kasutusalast olenemata arendada turvalisel ja tehniliselt hoolikal viisil;

17. rõhutab tehisintellekti nõuetekohase juurutamise ja kasutamise võimaldamise olulisust; 
kutsub liikmesriike üles pakkuma oma tsiviil- ja sõjaväepersonalile asjakohast koolitust, 
et võimaldada neil täpselt tuvastada ning vältida diskrimineerimist ja erapoolikust 
andmekogumites;

18. märgib, et tehisintellekti kasutamine kuritegevuse ja küberkuritegevuse vastases 
võitluses võib luua palju võimalusi, kuid samal ajal peaks valdavaks jääma põhimõte, et 
mis on ebaseaduslik väljaspool veebi, on ebaseaduslik ka veebis;

19. on sügavalt mures süvavõltsingu tehnoloogia pärast, mis võimaldab luua üha 
realistlikumaid foto-, audio- ja videovõltsinguid, mida võidakse kasutada 
väljapressimiseks, valeuudiste genereerimiseks või üldsuse usalduse õõnestamiseks ja 
avaliku arvamuse mõjutamiseks; usub, et sellised tavad võivad destabiliseerida riike, 
levitada väärinfot ja mõjutada valimisi; nõuab seetõttu, et autoril oleks kohustus 
märgistada kõik süvavõltsitud materjalid või muud realistlikult valmistatud 
sünteesvideod märkusega, et tegu ei ole originaaliga, ning et nende kasutamist valimiste 
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eesmärgil tuleb rangelt piirata jõuliste kontrollimeetmetega; nõuab piisavat teadustööd 
sellel teemal, et tagada tehisintellekti kuritahtliku kasutamise vastaste tehnoloogiate 
võime tehisintellekti kuritahtliku kasutamisega sammu pidada;

20. rõhutab, et tehisintellekti kasutamine õigusemõistmises võiks parandada andmete 
analüüsimist ja kogumist ning ohvrite kaitset ning et seda võiks uurida teadus- ja 
arendustegevuse käigus koos mõjuhinnangutega, eriti mis puudutab kaitsemeetmeid 
nõuetekohase menetluse suhtes ning erapoolikuse ja diskrimineerimise vastu, 
kohaldades ettevaatuspõhimõtet; tuletab siiski meelde, et tehisintellekti kasutamine ei 
saa asendada inimest kohtuotsuste või muude otsuste tegemisel;

21. rõhutab küberturvalisuse olulisust tehisintellekti jaoks nii kaitsvate kui ka ründavate 
stsenaariumide puhul; märgib sellega seoses rahvusvahelise koostöö ning IT-turvalisuse 
nõrkuste ja nende parandusviiside avaldamise ja jagamise tähtsust; nõuab tehisintellekti 
tõhusaks kasutamiseks ja juurutamiseks rahvusvahelist küberturvalisuse alast koostööd 
ning kaitsemeetmeid tehisintellekti väärkasutamise ja küberrünnakute vastu; märgib 
lisaks, et IT-süsteemid ning tehisintellekt on kahesuguse kasutusega (st nii tsiviil- kui ka 
sõjalistel eesmärkidel) ning nõuab selle tõhusat reguleerimist;

22. kutsub liikmesriike üles kaaluma vajadust näha ette tehisintellekti kasutamiseks 
kaitsemeetmed, näiteks kutse-eetika eeskirjad; palub komisjonil kehtestada selged 
kriteeriumid, et määrata kindlaks erinevad riskitasemed valdkondades, mille jaoks 
tehisintellektitehnoloogiad on kavandatud või mille jaoks neid kasutatakse, võttes 
arvesse kehtivaid ELi õigusakte;

23. rõhutab, kui oluline on kontrollida, kuidas kõrge riskitasemega tehisintellekti 
tehnoloogiad jõuavad konkreetsete otsusteni; tuletab meelde, et tuleb järgida 
proportsionaalsuse põhimõtet ning teha selgeks põhjusliku seose ja vastutusega seotud 
küsimused;

24. tuletab meelde, kui tähtsad on juhtimise, läbipaistvuse, erapooletuse, vastutuse, õigluse 
ja intellektuaalse aususe põhimõtted tehisintellekti kasutamisel kriminaalõiguses;

25. nõuab tungivalt, et liikmesriigid hindaksid tehisintellektil põhinevate tehnoloogiatega 
seotud riske enne riigivõimu teostamisega seotud tegevuste automatiseerimist, eriti 
õigusvaldkonnas; kutsub neid üles kaaluma vajadust näha ette kaitsemeetmed, nagu 
järelevalve kvalifitseeritud spetsialisti poolt ja kutse-eetika eeskirjad.
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