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ET

ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et tehisintellekti tehnoloogiaid arendatakse kiiresti ja kasutatakse paljudes 
sektorites, mis pakub liikmesriikidele ja nende kodanikele tohutuid võimalusi;

B. arvestades, et tehisintellekti kasutamine põhjustab ka riske ja tekitab küsimusi seoses 
andmete kogumise, kasutamise ja levitamise eetika ja läbipaistvusega;

1. rõhutab vajadust luua tehisintellekti rakendamiseks usaldusväärne ja turvaline 
raamistik; on veendunud, et tehisintellekti kasutamise puhul liidus ja sellega kaasneva 
ELi kodanike isikuandmete kasutamise puhul tuleks austada ELi põhiõiguste hartas 
tunnustatud väärtusi ja põhiõigusi, nagu näiteks inimväärikus ja privaatsuse kaitse;

2. rõhutab, kui oluline on arendada tehisintellekti keskkonda, mis on võimeline 
maksimaalselt ära kasutama tehisintellekti tehnoloogiate võimalusi ja minimeerima 
nendega seotud riske ning eelkõige takistama nende kasutamist kuritahtlikel 
eesmärkidel; rõhutab, et selline raamistik peaks selgelt määratlema asjakohase 
vastutuse, aruandekohustuse, julgeoleku ja jälgitavuse režiimid;

3. rõhutab asjaolu, et kuna tehisintellekt hõlmab määratluse kohaselt andmetöötlust, tuleb 
selle puhul järgida ELi andmekaitseõigust;

4. rõhutab, et ühendatud tehisintellekti ja robootika võrkude kaitsmine on ülioluline ning 
et tuleb võtta jõulisi meetmeid, et vältida turvarikkumisi, andmelekkeid, andmete 
rikkumist (data poisoning), küberründeid ja isikuandmete väärkasutamist;

5. rõhutab, et samuti on vaja, et sõltumatud avalikud andmekaitseasutused jälgiksid 
andmekaitsealaste õigusaktide järgimist ja tagaksid selle tulemuslikult;

6. rõhutab, kui oluline on algoritmide läbipaistvus, et põhiõigused oleks täielikult kaitstud; 
rõhutab, et seadusandjad peavad võtma arvesse keerukat vastutuse küsimust, ning et 
kõigi tehisintellekti rakenduste puhul peaks vastutus lasuma alati kas füüsilisel või 
juriidilisel isikul.


