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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 suojaamiseksi tehdyn 
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 
direktiivin 2000/43/EY1 (rotujen välistä tasa-arvoa koskeva direktiivi),

– 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) sekä 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,

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

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä5,

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

– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman autonomisista 
asejärjestelmistä6,

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 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. ymmärtää, että tekoälyn kehittäminen, käyttöönotto ja käyttö tarjoavat suuria 
mahdollisuuksia ja aiheuttavat turvallisuusriskejä niin EU:ssa kuin sen ulkoisissa 
suhteissa; kiinnittää huomiota siihen, että monet jäsenvaltiot käyttävät tekoälyä sekä 
siviili- että sotilasalalla, ja korostaa, että EU:n on tärkeää olla merkittävässä ja 
asianmukaisessa roolissa tulevissa kansainvälisissä keskusteluissa tästä asiasta;

2. panee merkille joidenkin jäsenvaltioiden jo saavuttamat edistysaskeleet tekoälyä 
koskevassa sääntelyssä; korostaa sellaisen yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan 
merkitystä, jolla yhdenmukaistetaan oikeudellinen tilanne kaikissa jäsenvaltioissa ja 
taataan oikeusvarmuus tekoälyn kehittäjille ja hyödyntäjille;

3. korostaa, että tekoälyn kehittämisessä, käyttöönotossa, käytössä ja hallinnoinnissa on 
kunnioitettava EU:n perussopimuksissa esitettyjä perusoikeuksia, arvoja ja vapauksia, ja 
kehottaa jäsenvaltioita pidättymään sellaisten suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
käyttöönotosta, jotka uhkaavat perusoikeuksia; panee merkille tekoälyä koskevan 
komission valkoisen kirjan julkaisemisen ja kannustaa valtion viranomaisia sekä 
Euroopan unionin virastoja, elimiä ja toimielimiä tutkimaan perusteellisemmin 
mahdollisia riskejä, joita tekoälyn käytöstä aiheutuu perusoikeuksille;

4. korostaa, että tekoälyn tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi EU:n olisi 
hyväksyttävä asianmukainen kehys riskien lieventämiseksi ja tekoälyn eettisen käytön 
varmistamiseksi sekä estettävä sen käyttö vihamielisiin tarkoituksiin; katsoo, että 
tällaisessa kehyksessä olisi määriteltävä selkeästi asianmukaiset vastuu-, 
vastuuvelvollisuus-, turvallisuus- ja jäljitettävyysjärjestelyt; painottaa, että on tärkeää, 

5 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 239.
6 EUVL C 433, 23.12.2019, s. 86.
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että EU auttaa kehittämään kipeästi kaivattuja investointeja, datainfrastruktuuria, 
tutkimusta ja yhteisiä eettisiä normeja;

5. korostaa, että EU:n on oltava eturintamassa kehittämässä sellaista kansainvälistä 
oikeudellista ja eettistä kehystä tekoälyn tutkimukselle ja kehittämiselle, luomiselle, 
käytölle ja ylläpidolle, joka perustuu ihmisoikeusperiaatteisiin ja jonka ansiosta voidaan 
torjua ja poistaa mahdollisia riskejä; katsoo, että on luotava selkeä ja oikeudenmukainen 
kansainvälinen järjestelmä, jonka avulla voidaan osoittaa oikeudellinen vastuu näiden 
kehittyneiden digitaaliteknologioiden kielteisistä seurauksista; korostaa, että 
ensisijaisena ja tärkeimpänä tavoitteena on oltava tällaisten seurausten ehkäiseminen;

6. kehottaa komissiota helpottamaan tutkimusta ja keskustelua mahdollisuuksista käyttää 
tekoälyä katastrofiapuun, kriisien ehkäisyyn ja rauhan ylläpitämiseen;

7. kiinnittää huomiota selviin riskeihin, joita ihmisten tekemiin päätöksiin liittyy, jos ne 
perustuvat yksinomaan koneiden tuottamiin tietoihin, profiileihin ja suosituksiin; 
huomauttaa, että tekoälyjärjestelmien yleiseen suunnitteluun olisi sisällyttävä myös 
ohjeet ihmisen suorittamasta valvonnasta; kehottaa määräämään velvoitteen 
tekoälysovellusten avoimuudesta ja selitettävyydestä ja ihmisen osallistumisen 
välttämättömyydestä sekä toteuttamaan muita toimenpiteitä, kuten riippumattomat 
tarkastukset ja erityiset stressitestit, joilla edistetään ja valvotaan vaatimusten 
noudattamista; korostaa, että riippumattoman viranomaisen olisi suoritettava tällaiset 
tarkastukset määräajoin valtion viranomaisten tai armeijan käyttämien suuririskisten 
tekoälysovellusten valvomiseksi;

8. panee huolestuneena merkille, että tekoäly voi epäasianmukaisesti suunniteltuna ja 
kehitettynä johtaa ennakkoluuloihin ja syrjintään; sitoutuu etsimään sääntely- ja 
toimintapoliittisia ratkaisuja sen varmistamiseksi, että syrjintää ei ennestään lisätä vaan 
se poistetaan käyttämällä olemassa olevia ja kehitteillä olevia teknologioita;

9. korostaa, että ennusteiden tekemisessä tietojen käsittelyn, jakamisen, saatavuuden ja 
käytön perusteella on noudatettava laatuun, eheyteen, avoimuuteen, turvallisuuteen, 
yksityisyyteen ja valvontaan liittyviä vaatimuksia; korostaa, että kaikkialla tekoälyn, 
robotiikan ja niihin liittyvän teknologian kehittämisessä, käyttöönotossa ja käytössä on 
tarpeen noudattaa tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevaa EU:n oikeudellista kehystä, jotta 
voidaan parantaa kansalaisten turvallisuutta ja lisätä heidän luottamustaan näihin 
teknologioihin;

10. panee merkille tekoälysovellusten nopean kehityksen yksilöllisten ominaisuuksien, 
kuten kasvonpiirteiden, liikkeiden ja asenteiden, tunnistamisessa; varoittaa 
yksityisyyden loukkaamiseen, syrjimättömyyteen ja henkilötietojen suojaan liittyvistä 
ongelmista automaattiseen tunnistukseen perustuvien sovellusten käytön yhteydessä;

11. korostaa, että luonnolliseen henkilöön kohdistuva päätös, joka perustuu yksinomaan 
automatisoituun käsittelyyn, profilointi mukaan luettuna, ja jolla on rekisteröityyn 
kohdistuvia kielteisiä oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen merkittävästi, on 
kielletty yleisessä tietosuoja-asetuksessa, ellei sitä sallita unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä ja ellei asiassa sovelleta asianmukaisia toimia rekisteröidyn oikeuksien, 
vapauksien ja oikeutettujen etujen suojaamiseksi;
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12. kehottaa varmistamaan algoritmien selitettävyyden, avoimuuden ja 
viranomaisvalvonnan silloin, kun viranomaiset käyttävät tekoälyä, ja tekemään 
vaikutustenarviointeja ennen kuin valtion viranomaiset ottavat käyttöön 
tekoälyteknologiaan perustuvia välineitä; kehottaa komissiota ja Euroopan 
tietosuojaneuvostoa antamaan suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita käytäntöjä, jotta 
voidaan määritellä tarkemmin kriteerit ja edellytykset viranomaispäätöksille, jotka 
perustuvat profilointiin ja tekoälyn käyttöön;

13. kehottaa toteuttamaan kansainvälisellä tasolla riskejä vähentäviä avoimia toimenpiteitä, 
jotka koskevat tekoälyn kehittämistä ja käyttöä sotilasalalla, erityisesti alueellisen 
koskemattomuuden ja puuttumattomuuden periaatteiden sekä voimankäytön osalta; 
korostaa, että on tärkeää ottaa huomioon sotilaalliset näkökohdat käsiteltäessä 
oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä tekoälyä koskevassa eurooppalaisessa kehyksessä; 
muistuttaa kannastaan tappavien autonomisten asejärjestelmien kehittämisen, tuotannon 
ja käytön kieltämiseen; pitää valitettavana, että tällaisten aseiden käytöstä ei ole 
olemassa maailmanlaajuisia nimenomaisia yleissopimuksia;

14. toteaa, että tietyt tekoälyteknologiat mahdollistavat tietojenkäsittelyn automatisoinnin ja 
ennennäkemättömän mittavat toimet, kuten laajamittaisen valvonnan siviili- ja 
sotilasaloilla, mikä uhkaa perusoikeuksia ja tasoittaa tietä laittomalle puuttumiselle 
kansalliseen itsemääräämisoikeuteen; kehottaa tarkastelemaan laajamittaisia 
valvontatoimia kansainvälisen oikeuden sääntöjen ja täytäntöönpanonormien 
mukaisesti; on erittäin huolissaan joistakin kehitetyistä sosiaalisen median 
pisteytyssovelluksista, jotka puuttuvat merkittävästi yksityisyyteen, koska ne ovat 
erittäin vaarallisia perusoikeuksien kunnioittamisen kannalta; vaatii, että viranomaiset 
kieltävät nimenomaisesti laajamittaisen sosiaalisen pisteytyksen käytön kansalaisten 
oikeuksien rajoittamiseksi; ottaa huomioon tiettyjen yksityisten toimijoiden ylivallan 
päätettäessä tällaisten teknologioiden kehittämisestä ja valvottaessa niiden toteuttamista, 
ja kehottaa vahvistamaan tällaisten yksityisten toimijoiden vastuuvelvollisuutta 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

15. kehottaa komissiota arvioimaan kasvontunnistusjärjestelmien käytön keskeyttämisen 
seurauksia ja tällaisen arvioinnin tuloksista riippuen harkitsemaan kehotusta keskeyttää 
kyseisten järjestelmien käyttö, kun niitä käyttävät viranomaiset julkisissa tiloissa ja 
koulutukseen ja terveydenhuoltoon tarkoitetuissa tiloissa tai lainvalvontaviranomaiset 
puolijulkisissa tiloissa, kuten lentoasemilla, kunnes voidaan katsoa, että tekniset 
standardit ovat täysin perusoikeuksien mukaisia, että saadut tulokset ovat puolueettomia 
ja syrjimättömiä ja että tarjolla on tiukkoja suojatoimia, jotka estävät väärinkäytön ja 
varmistavat, että tällaisten tekniikoiden käyttö on tarpeellista ja oikeasuhteista;

16. katsoo, että olisi kehitettävä tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa, myös 
tällaisen teknologian käyttämiä tai tuottamia ohjelmistoja, algoritmejä ja dataa, 
riippumatta alasta, jolla niitä käytetään, turvallisella ja teknisesti luotettavalla tavalla;

17. korostaa, että on tärkeää mahdollistaa tekoälyn asianmukainen käyttöönotto ja käyttö; 
kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan siviili- ja sotilashenkilöstölleen asianmukaista 
koulutusta, jotta he voivat tarkasti tunnistaa ja välttää syrjintää ja ennakkoluuloja 
tietoaineistoissa;
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18. toteaa, että tekoälyn käyttö rikollisuuden ja kyberrikollisuuden torjunnassa voisi tuoda 
mukanaan monenlaisia keinoja ja mahdollisuuksia, samalla kun olisi edelleen 
sovellettava periaatetta, jonka mukaan se, mikä on laitonta verkon ulkopuolella, on 
laitonta myös verkossa;

19. on syvästi huolissaan deepfake-teknologiasta, jolla on mahdollista tuottaa yhä 
realistisempia kuva-, audio- ja videoväärennöksiä, joita voidaan käyttää kiristämiseen, 
väärien uutisraporttien tuottamiseen tai kansalaisten luottamuksen rapauttamiseen ja 
julkiseen keskusteluun vaikuttamiseen; katsoo, että tällaiset käytännöt saattavat 
horjuttaa maiden vakautta, levittää disinformaatiota ja vaikuttaa vaaleihin; kehottaa 
siksi velvoittamaan sisällön luojat varustamaan kaikenlaisen deepfake-sisällön tai muut 
realistisesti tehdyt synteettiset videot merkinnällä ”ei alkuperäinen”, sekä asettamaan 
tiukat rajat niiden käytölle vaalitarkoituksiin, ja valvomaan tätä tiukasti; kehottaa 
tekemään tältä osin asianmukaista tutkimusta sen varmistamiseksi, että 
torjuntateknologioiden kehitys pysyy tekoälyn haitallisen käytön tahdissa;

20. korostaa, että tekoälyn käyttö oikeusjärjestelmässä voisi parantaa datan analysointia ja 
keräämistä ja uhrien suojelua, ja että tätä voitaisiin selvittää tutkimuksella ja 
kehitystyöllä ja vaikutustenarvioinneilla, jotka koskevat erityisesti oikeudenmukaisen 
menettelyn suojatoimia sekä vinoutumien ja syrjinnän torjuntaa, samalla kun 
sovelletaan ennalta varautumisen periaatetta; muistuttaa kuitenkin, että tämä ei korvaa 
ihmisiä tuomioiden antajina tai päätösten tekijöinä;

21. korostaa kyberturvallisuuden merkitystä tekoälylle sekä hyökkäys- että 
puolustusskenaarioissa; toteaa tässä yhteydessä, että on tärkeää tehdä kansainvälistä 
yhteistyötä ja julkaista ja jakaa tietoja tietotekniikan turvallisuushaavoittuvuuksista ja 
korjaavista toimista; kehottaa kansainväliseen kyberturvallisuusyhteistyöhön tekoälyn 
tehokkaan käytön ja käyttöönoton varmistamiseksi sekä suojatoimiin tekoälyn 
väärinkäyttöä ja kyberhyökkäyksiä vastaan; panee lisäksi merkille, että tietotekniset 
järjestelmät ja tekoäly ovat luonteeltaan kaksikäyttöisiä (eli niitä voidaan käyttää siviili- 
ja sotilastarkoituksiin), ja kehottaa sääntelemään niitä tehokkaasti;

22. kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan tarvetta säätää tekoälyn käyttöä koskevista 
suojatoimista, kuten ammattietiikkaa koskevista säännöistä; kehottaa komissiota 
laatimaan selkeät kriteerit eri riskitasojen määrittämiseksi aloilla, joita varten 
tekoälyteknologiat on suunniteltu tai joilla niitä otetaan käyttöön, ottaen huomioon 
voimassa olevan EU:n lainsäädännön;

23. korostaa, että on tärkeää todentaa, miten suuririskiset tekoälyteknologiat tekevät 
yksittäispäätöksiä; muistuttaa, että suhteellisuusperiaatetta on noudatettava ja että syy-
yhteyttä ja vastuuta koskevia kysymyksiä on selvennettävä;

24. muistuttaa hallinnon, avoimuuden, puolueettomuuden, vastuuvelvollisuuden, 
oikeudenmukaisuuden ja älyllisen rehellisyyden periaatteiden merkityksestä 
käytettäessä tekoälyä rikosoikeudessa;

25. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita arvioimaan tekoälypohjaisiin teknologioihin 
liittyvät riskit ennen julkisen vallan käyttöön liittyvien, erityisesti oikeusalan toimien 
automatisointia; kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan tarvetta säätää suojatoimista, 
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kuten pätevän ammattihenkilön harjoittamasta valvonnasta ja ammattietiikkaa 
koskevista säännöistä.
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