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Tarkistus 1
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologioita kehitetään nopeasti ja 
hyödynnetään monilla aloilla ja ne 
tarjoavat huikeita mahdollisuuksia 
jäsenvaltioille ja niiden kansalaisille;

A. ottaa huomioon, että 
tekoälyteknologioita kehitetään nopeasti ja 
hyödynnetään monilla aloilla ja ne 
tarjoavat huikeita mahdollisuuksia 
jäsenvaltioille, niiden kansalaisille ja 
Euroopan taloudelle;

Or. en

Tarkistus 2
Annalisa Tardino

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. katsoo, että kun otetaan huomioon 
koronaviruskriisi ja miten se on 
vaikuttanut merkittävästi elämäämme 
digitaalisten välineiden käytön kehityksen 
osalta, on entistäkin tärkeämpää luoda 
luotettavat ja turvalliset puitteet tekoälyn 
käytölle;

Or. it

Tarkistus 3
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että tekoälyn B. ottaa huomioon, että tekoälyn 
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käyttö on myös hyvin riskialtista ja tietojen 
keräämisen, käytön ja levittämisen etiikka 
ja avoimuus herättävät huolta;

käyttö on myös hyvin riskialtista ja 
henkilötietojen keräämisen, käytön ja 
levittämisen etiikka, laajuus ja avoimuus 
herättävät huolta;

Or. en

Tarkistus 4
Annalisa Tardino

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että EU:n 
nykyinen oikeudellinen kehys, mukaan 
lukien kuluttajansuojaa, 
tuoteturvallisuutta ja vastuuta koskevat 
säännöt, ei aina sovellu tekoälyn, 
robotiikan ja niihin liittyvien 
teknologioiden luomien riskien 
tehokkaaseen torjuntaan;

Or. en

Tarkistus 5
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta luoda luotettavat 
ja turvalliset puitteet tekoälyn käytölle; 
katsoo, että kun unionissa hyödynnetään 
tekoälyä ja siinä yhteydessä käytetään 
EU:n kansalaisten henkilötietoja, EU:n 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
arvojamme, kuten ihmisarvo ja 
yksityisyyden suoja, olisi suojattava;

1. korostaa tarvetta luoda luotettavat 
ja turvalliset puitteet tekoälyn käytölle 
nykyisen lainsäädännön pohjalta; katsoo, 
että kun unionissa hyödynnetään tekoälyä 
ja siinä yhteydessä käytetään EU:n 
kansalaisten henkilötietoja, EU:n 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
arvojamme, kuten ihmisarvoa, 
yksityisyyttä, tietosuojaa ja turvallisuutta, 
olisi kunnioitettava;
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Or. en

Tarkistus 6
Annalisa Tardino

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että on tärkeää kehittää 
sellainen tekoäly-ympäristö, jossa 
tekoälyteknologioiden tarjoamia 
mahdollisuuksia voidaan hyödyntää 
optimaalisesti ja niiden riskit voidaan 
minimoida ja ennen kaikkea voidaan estää 
niiden käyttö pahansuopaisiin 
tarkoituksiin; korostaa, että tällaisessa 
kehyksessä olisi määriteltävä selkeästi 
asianmukaiset vastuu-, vastuuvelvollisuus-, 
turvallisuus- ja jäljitettävyysjärjestelyt;

2. korostaa, että on tärkeää kehittää 
sellainen tekoäly-ympäristö, jossa 
tekoälyteknologioiden tarjoamia 
mahdollisuuksia voidaan hyödyntää 
optimaalisesti ja niiden riskit voidaan 
minimoida ja ennen kaikkea voidaan estää 
niiden käyttö pahansuopaisiin 
tarkoituksiin; korostaa, että oikeudellisen 
epävarmuuden välttämiseksi tällaisessa 
kehyksessä olisi määriteltävä selkeästi 
asianmukaiset vastuu-, vastuuvelvollisuus-, 
turvallisuus- ja jäljitettävyysjärjestelyt;

Or. it

Tarkistus 7
Paul Tang

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että koska tekoälyyn 
kuuluu lähtökohtaisesti tietojenkäsittelyä, 
sen käytössä on kunnioitettava EU:n 
tietosuojalainsäädäntöä;

3. muistuttaa, että tekoäly voi 
vaikuttaa erityisesti tietosuojaan ja 
yksityisyyteen; ; muistuttaa, että kaikkien 
tekoälysovellusten on noudatettava 
täysimääräisesti unionin 
tietosuojalainsäädäntöä, eli yleistä 
tietosuoja-asetusta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2002/58/EY (sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivi) (parhaillaan 
tarkistettavana); korostaa, että Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 
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vahvistetut periaatteet ovat sitovia 
periaatteita tekoälyn käyttöönoton osalta; 
korostaa, että koska tekoälyyn kuuluu 
lähtökohtaisesti tietojenkäsittelyä, sen 
käytössä on kunnioitettava EU:n 
tietosuojalainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 8
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että koska tekoälyyn 
kuuluu lähtökohtaisesti tietojenkäsittelyä, 
sen käytössä on kunnioitettava EU:n 
tietosuojalainsäädäntöä;

3. korostaa, että koska tekoälyyn 
kuuluu lähtökohtaisesti tietojenkäsittelyä, 
sen käytössä on kunnioitettava EU:n 
tietosuojalainsäädäntöä, erityisesti yleistä 
tietosuoja-asetusta;

Or. en

Tarkistus 9
Paul Tang

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, että tekoälyssä voi 
ilmetä vinoumia, jotka puolestaan voivat 
johtaa monenlaiseen syrjintään 
sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai 
yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten 
piirteiden, kielen, uskonnon tai 
vakaumuksen, poliittisten tai muiden 
mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön 
kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, 
vammaisuuden, iän tai sukupuolisen 
suuntautumisen perusteella; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että kaikkien oikeudet 
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on ehdottomasti turvattava ja että 
tekoälyaloitteet eivät saa olla millään 
tavoin syrjiviä;

Or. en

Tarkistus 10
Paul Tang

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. painottaa, että tällaiset vinoumat 
ja syrjintä voivat olla seurausta jo 
valmiiksi vinoutuneista tietoaineistoista, 
jotka heijastavat yhteiskunnassa 
esiintyvää syrjintää; korostaa, että 
tekoälyssä on vältettävä vinoumia, jotka 
johtavat kiellettyyn syrjintään, eikä se saa 
toistaa syrjiviä prosesseja; korostaa, että 
nämä riskit on otettava huomioon 
tekoälyteknologioita suunniteltaessa ja 
että on tärkeää tehdä yhteistyötä 
tekoälyteknologian tuottajien kanssa, jotta 
voidaan puuttua syrjinnän jatkuvasti 
mahdollistaviin porsaanreikiin, ja 
suosittelee, että tekoälyä suunnittelevien 
ja kehittävien ryhmien kokoonpanon olisi 
heijastettava yhteiskunnan 
monimuotoisuutta;

Or. en

Tarkistus 11
Annalisa Tardino

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että toisiinsa liitettyjen 
tekoäly- ja robotiikkaverkostojen suojelu 
on tärkeää ja on toteutettava tehokkaita 

4. korostaa, että toisiinsa liitettyjen 
tekoäly- ja robotiikkaverkostojen eheyden, 
turvallisuuden ja häiriönsietokyvyn 
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toimenpiteitä, jotta voidaan estää 
tietoturvaloukkaukset, tietovuodot, tietojen 
korruptointi, kyberhyökkäykset ja 
henkilötietojen väärinkäyttö;

turvaaminen on tärkeää ja on toteutettava 
tehokkaita toimenpiteitä, jotta voidaan 
estää tietoturvaloukkaukset, tietovuodot, 
tietojen korruptointi, kyberhyökkäykset ja 
henkilötietojen väärinkäyttö;

Or. it

Tarkistus 12
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että toisiinsa liitettyjen 
tekoäly- ja robotiikkaverkostojen suojelu 
on tärkeää ja on toteutettava tehokkaita 
toimenpiteitä, jotta voidaan estää 
tietoturvaloukkaukset, tietovuodot, tietojen 
korruptointi, kyberhyökkäykset ja 
henkilötietojen väärinkäyttö;

4. korostaa, että toisiinsa liitettyjen 
tekoäly- ja robotiikkaverkostojen suojelu 
on tärkeää ja on toteutettava tehokkaita 
toimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa 
valmiudet kestää hyökkäyksiä ja estää 
tietoturvaloukkaukset, tietovuodot, tietojen 
korruptointi, kyberhyökkäykset ja 
henkilötietojen väärinkäyttö;

Or. en

Tarkistus 13
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tähdentää pitävänsä 
välttämättömänä myös sitä, että julkiset 
riippumattomat tietosuojaviranomaiset 
valvovat tietosuojalainsäädännön 
noudattamista ja sen tehokasta 
täytäntöönpanoa;

5. toteaa jälleen, että on tärkeää 
taata julkisille riippumattomille 
tietosuojaviranomaisille henkilöstö ja 
rahoitus, jota ne tarvitsevat voidakseen 
valvoa tietosuojalainsäädännön 
noudattamista ja sen tehokasta 
täytäntöönpanoa;

Or. en
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Tarkistus 14
Annalisa Tardino

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää perusoikeuksien 
täysimääräisen suojelun kannalta tärkeänä, 
että algoritmit ovat läpinäkyviä; katsoo, 
että lainsäätäjien on pohdittava 
monimutkaista vastuukysymystä ja että 
kaikkiin tekoälysovelluksiin liittyvän 
vastuun olisi aina kuuluttava joko 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle.

6. pitää perusoikeuksien 
täysimääräisen suojelun kannalta tärkeänä, 
että algoritmit ovat läpinäkyviä; katsoo, 
että kun otetaan huomioon merkittävät 
vaikutukset etiikan alalla ja 
oikeudellisella alalla, lainsäätäjien on 
pohdittava monimutkaista 
vastuukysymystä, erityisesti 
henkilövahinkoihin ja/tai aineellisiin 
vahinkoihin liittyvää vastuuta, ja että 
kaikkiin tekoälysovelluksiin liittyvän 
vastuun olisi aina kuuluttava 
"perinteiselle" oikeussubjektille eli joko 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle;

Or. it

Tarkistus 15
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää perusoikeuksien 
täysimääräisen suojelun kannalta tärkeänä, 
että algoritmit ovat läpinäkyviä; katsoo, 
että lainsäätäjien on pohdittava 
monimutkaista vastuukysymystä ja että 
kaikkiin tekoälysovelluksiin liittyvän 
vastuun olisi aina kuuluttava joko 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle.

6. korostaa perusoikeuksien 
täysimääräisen suojelun kannalta olevan 
tärkeää, että algoritmit ovat läpinäkyviä; 
katsoo, että lainsäätäjien on pohdittava 
monimutkaista vastuukysymystä ja että 
kaikkiin tekoälysovelluksiin liittyvän 
vastuun olisi aina kuuluttava joko 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle;

Or. en
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Tarkistus 16
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että tekoälyjärjestelmiä 
kehitettäessä on noudatettava 
avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 
periaatteita ja että kyseiset järjestelmät on 
kehitettävä sellaisiksi, että ihmiset voivat 
ymmärtää tekoälyteknologian 
määrittelemät toiminnot ja päätökset; 
korostaa olevan tärkeää varmistaa, että 
tekoälyteknologioita koskevaa 
oikeudellista kehystä laadittaessa 
sovelletaan ihmiskeskeistä 
lähestymistapaa, jotta voidaan varmistaa 
perusoikeuksien kunnioittaminen; 
painottaa tässä yhteydessä, että käyttäjien 
on oltava tietoisia siitä, miten heidän 
tietojaan käytetään ja milloin he viestivät 
tai ovat vuorovaikutuksessa 
tekoälyjärjestelmän kanssa, jotta voidaan 
parantaa kuluttajien tietoisuutta uusista 
teknologioista ja lisätä heidän 
luottamustaan niitä kohtaan;

Or. en

Tarkistus 17
Paul Tang

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa erityisiä riskejä, joita 
liittyy parhaillaan nopeasti kehittyvien 
tekoälypohjaisten automaattisten 
tunnistussovellusten käyttöön; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita kieltämään 
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automaattisen biometrisen tunnistuksen, 
kuten kasvojentunnistuksen;

Or. en

Tarkistus 18
Paul Tang

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. panee merkille, että tekoälyä 
käytetään usein automaattisissa 
päätöksentekoalgoritmeissa välittämään 
ja järjestämään käyttäjille esitettävää 
sisältöä; korostaa, että nämä algoritmit 
ovat käyttäjien kannalta "musta 
laatikko"; kehottaa komissiota 
ehdottamaan suosituksia, joilla lisätään 
käyttäjien mahdollisuuksia hallita itse 
sitä, mitä sisältöjä he näkevät, sekä 
pyytämään tekoälysovelluksia ja 
verkkoalustoja antamaan käyttäjille 
mahdollisuus valita sisällön esittäminen 
neutraalissa järjestyksessä ja antamaan 
heille näin enemmän valtaa päättää, 
missä järjestyksessä sisältöjä esitetään 
heille, esimerkiksi tarjoamalla 
vaihtoehdot järjestää sisältöjä ottamatta 
huomioon heidän tavanomaisia 
kulutustottumuksiaan tai poistaa sisällön 
kuratointi kokonaan käytöstä;

Or. en

Tarkistus 19
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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6 b. palauttaa mieliin, että yleisessä 
tietosuoja-asetuksessa säädetään 
oikeudesta saada tietoja 
tietojenkäsittelyyn liittyvästä logiikasta;

Or. en

Tarkistus 20
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. palauttaa mieliin, että yleisen 
tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 
mukaisesti yksilöillä on oikeus vaatia, että 
tiedot käsittelee luonnollinen henkilö, jos 
automaattisen käsittelyyn perustuva 
päätös vaikuttaa heihin merkittävästi;

Or. en

Tarkistus 21
Paul Tang

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. huomauttaa, että henkilötietojen 
perusteella kohdennetulla mainonnalla 
on kielteisiä vaikutuksia; kehottaa tämän 
vuoksi komissiota kieltämään 
henkilötietojen käytön perusteella 
kohdennetun mainonnan;

Or. en


