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Tehisintellekt: küsimused, mis puudutavad rahvusvahelise õiguse 
tõlgendamist ja kohandamist 
Euroopa Parlamendi 20. jaanuari 2021. aasta resolutsioon tehisintellekti kohta seoses 
küsimustega, mis puudutavad ELile tsiviil- ja sõjalisel otstarbel kasutamise vallas 
kehtiva rahvusvahelise õiguse tõlgendamist ja kohaldamist ning riigi pädevust 
väljaspool kriminaalõiguse kohaldamisala (2020/2013(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu preambulit ja artikleid 2, 3, 10, 19, 20, 21, 114, 
167, 218, 225 ja 227,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 20 ja 227 sätestatud 
petitsiooniõigust,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 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 kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus)3 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 

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.



kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK1,

– võttes arvesse nõukogu 28. septembri 2018. aasta määrust (EL) 2018/1488, millega 
asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte2,

– võttes arvesse 6. juuni 2018. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa 
programm (COM(2018)0434), 

– võttes arvesse oma 16. veebruari 2017. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile 
robootikat käsitlevate tsiviilõiguse normide kohta3,

– võttes arvesse oma 1. juuni 2017. aasta resolutsiooni Euroopa tööstuse digiteerimise 
kohta4,

– võttes arvesse oma 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni autonoomsete 
relvasüsteemide kohta5,

– võttes arvesse oma 11. septembri 2018. aasta resolutsiooni keelelise võrdõiguslikkuse 
kohta digitaalajastul6,

– võttes arvesse oma 12. veebruari 2019. aasta resolutsiooni tervikliku Euroopa 
tööstuspoliitika kohta tehisintellekti ja robootika valdkonnas7,

– võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 2019. aasta teatist Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 
„Euroopa roheline kokkulepe“ (COM(2019)0640), 

– võttes arvesse komisjoni 19. veebruari 2020. aasta valget raamatut „Tehisintellekt: 
Euroopa käsitus tipptasemel ja usaldusväärsest tehnoloogiast“ (COM(2020)0065),

– võttes arvesse komisjoni 19. veebruari 2020. aasta teatist Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 
„Euroopa andmestrateegia“ (COM(2020)0066),

– võttes arvesse komisjoni 19. veebruari 2020. aasta teatist Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 
„Euroopa digituleviku kujundamine“ (COM(2020)0067),

– võttes arvesse komisjoni 2018. aasta juunis moodustatud kõrgetasemelise tehisintellekti 
eksperdirühma 8. aprilli 2019. aasta aruannet „Usaldusväärse tehisintellekti 
eetikasuunised“,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni, 

1 ELT L 119, 4.5.2016, lk 89.
2 ELT L 252, 8.10.2018, lk 1.
3 ELT C 252, 18.7.2018, lk 239.
4 ELT C 307, 30.8.2018, lk 163.
5 ELT C 433, 23.12.2019, lk 86.
6 ELT C 433, 23.12.2019, lk 42.
7 ELT C 449, 23.12.2020, lk 37.



inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 12 ning Euroopa 
piirkondlike ja vähemuskeelte hartat,

– võttes arvesse Euroopa eetikahartat tehisintellekti kasutamise kohta kohtusüsteemides ja 
nende keskkonnas, mille võttis 2018. aasta detsembris vastu Euroopa Nõukogu 
õiguskvaliteedi töörühm (CEPEJ-GT-QUAL),

– võttes arvesse OECD nõukogu 22. mai 2019. aasta soovitust tehisintellekti kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse väliskomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, transpordi- ja 
turismikomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A9-0001/2021),

Sissejuhatus 

A. arvestades, et tehisintellekt, robootika ja seonduv tehnoloogia on väga kiiresti arenemas 
ning nad mõjutavad otseselt meie ühiskonna kõiki aspekte, sealhulgas sotsiaalseid ja 
majanduslikke aluspõhimõtteid ja -väärtusi;

B. arvestades, et tehisintellekt põhjustab revolutsiooni sõjalises doktriinis ja varustuses, 
muutes põhjalikult sõjaväe toimimisviisi, peamiselt uute tehnoloogiate lõimimise ja 
kasutamise ning autonoomse võimekuse tõttu;

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

D. arvestades, et liidu ühine raamistik peab hõlmama tehisintellekti, robootika ja seonduva 
tehnoloogia arendamist, juurutamist ja kasutamist ning tagama inimväärikuse ja 
inimõiguste austamise, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas;

E.  arvestades, et liidul ja selle liikmesriikidel on eriline vastutus tagada, et tehisintellekt, 
robootika ja seonduv tehnoloogia – kuna neid saab kasutada piiriüleselt – oleksid 
inimkesksed, st mõeldud kasutamiseks inimkonna ja ühise heaolu teenistuses, et aidata 
kaasa oma kodanike heaolule ja üldistele huvidele; arvestades, et liit peaks aitama seda 
saavutada liikmesriikidel, eelkõige nendel, kes on hakanud kaaluma õigusnormide 
võimalikku arendamist või õigusaktide muutmist selles valdkonnas;

F. arvestades, et Euroopa kodanikud võiksid saada kasu asjakohasest, mõjusast, 
läbipaistvast ja sidusast regulatiivsest lähenemisviisist liidu tasandil, kus määratletakse 
piisavalt selged tingimused, mille alusel äriühingud rakendusi välja töötavad ja oma 
ärimudeleid kavandavad, tagades samal ajal, et liit ja selle liikmesriigid säilitavad 
kontrolli kehtestatavate määruste üle, nii et nad ei oleks sunnitud vastu võtma või 
aktsepteerima teiste kehtestatud standardeid;

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



H. arvestades, et sellisest erilisest kohustusest tulenevalt on vaja analüüsida küsimusi, mis 
puudutavad rahvusvahelise õiguse tõlgendamist ja kohaldamist seoses ELi aktiivse 
osalemisega rahvusvahelistel läbirääkimistel, niivõrd kui ELi mõjutavad seda liiki 
tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia tsiviil- ja sõjaline kasutamine, ning 
küsimusi, mis on seotud riigi pädevusega selle tehnoloogia puhul väljaspool 
kriminaalõiguse kohaldamisala;

I. arvestades, et on oluline luua asjakohane ja kõikehõlmav õigusraamistik selle 
tehnoloogia eetiliste aspektide ning läbipaistvuse ja vastutuse kohta (eelkõige kõrge 
riskitasemega tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia puhul); arvestades, et 
see raamistik peab peegeldama, et olemuslikult euroopalikud ja universaalsed 
humanistlikud väärtused on kohaldatavad kogu tehisintellekti väljatöötamise, 
rakendamise ja kasutamise väärtusahela suhtes; arvestades, et seda eetikaraamistikku 
tuleb kohaldada tehisintellekti arendamise (sealhulgas teadusuuringute ja 
innovatsiooni), juurutamise ja kasutamise suhtes, järgides täielikult liidu õigust ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud väärtusi;

J. arvestades, et selle analüüsi eesmärk on uurida, mil määral rahvusvahelise avaliku ja 
eraõiguse ning ELi õiguse normid vastavad selle tehnoloogiaga seotud vajadustele, ning 
juhtida tähelepanu sellisest tehnoloogiast tekkivatele probleemidele ja riskidele seoses 
riigi pädevusega, nii et neid oleks võimalik nõuetekohaselt ja proportsionaalselt hallata;

K. arvestades, et Euroopa Komisjon ei käsitle oma valges raamatus tehisintellekti 
kasutamise sõjalisi aspekte;

L. arvestades, et nende probleemide ühtlustatud Euroopa käsitlusviisiks on vaja leppida 
kokku tehisintellekti ühtses määratluses ja tagada Euroopa Liidu põhiväärtuste, 
põhiõiguste harta põhimõtete ning rahvusvaheliste inimõigusalaste õigusaktide 
järgimine;

M. arvestades, et tehisintellekt pakub enneolematuid võimalusi transpordisektori 
tulemuslikkuse parandamiseks, kuna see aitab lahendada kasvava reisinõudluse, ohutus- 
ja keskkonnaprobleeme ning muudab kõik transpordiliigid arukamaks, tõhusamaks ja 
mugavamaks;

N. arvestades, et ELi võimekuse arendamiseks selles sektoris on hädavajalik käsitleda 
tehisintellekti kaitsevaldkonnas ELi tasandil;

Tehisintellekti määratlus

1. leiab, et on vaja vastu võtta ühine Euroopa õigusraamistik, mis sisaldaks ühtlustatud 
määratlusi ja ühiseid eetikapõhimõtteid, sealhulgas tehisintellekti sõjalistel eesmärkidel 
kasutamist; kutsub seetõttu komisjoni üles võtma vastu järgmised määratlused:

– „tehisintellektisüsteem“ – tarkvarapõhine või riistvarasse integreeritud intellekti 
matkiv süsteem, mis suudab muu hulgas andmeid koguda ja töödelda, oma 
tegutsemiskeskkonda analüüsida ja tõlgendada ning sooritab teataval määral 
autonoomseid toiminguid, et saavutada konkreetseid eesmärke;

– „autonoomne“ – tehisintellektisüsteem, mis oma töös tõlgendab teatavat sisendit 
ja kasutab kindlaksmääratud juhiseid, samas nendega piirdumata, olgugi et 
süsteemi käitumist piiravad ja suunavad süsteemile seatud eesmärk ja muud 



arendaja poolt projekteerimise käigus tehtud valikud;

2. rõhutab, et Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide julgeoleku- ja kaitsepoliitikas 
juhindutakse põhimõtetest, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO 
põhikirjas – viimases kutsutakse kõiki riike hoiduma omavahelistes suhetes jõuga 
ähvardamisest või selle kasutamisest –, samuti rahvusvahelisest õigusest, inimõiguste ja 
inimväärikuse austamise põhimõtetest ning ühisest arusaamast universaalsete 
põhiväärtuste kohta, nagu inimeste puutumatud ja võõrandamatud õigused, vabadus, 
demokraatia, võrdsus ja õigusriik; rõhutab, et kõigis liidu raamistikus tehtavates 
kaitsealastes tegevustes tuleb neid universaalseid põhiväärtusi järgida, edendades samas 
rahu, stabiilsust, julgeolekut ja progressi Euroopas ja kogu maailmas;

Rahvusvaheline avalik õigus ja tehisintellekti sõjaline kasutamine 

3. leiab, et sõjalises ja tsiviilkontekstis peab tehisintellekt alluma tegelikule 
inimkontrollile, nii et inimesel on igal ajal vahendid selle parandamiseks, peatamiseks 
või blokeerimiseks ettenägematu käitumise, juhusliku sekkumise, küberrünnakute või 
kolmandate isikute sekkumise korral tehisintellekti tehnoloogiasse või juhul, kui 
kolmandad isikud omandavad sellise tehnoloogia;

4. leiab, et rahvusvahelise avaliku õiguse, eelkõige humanitaarõiguse järgimine, mis 
kehtib ühemõtteliselt kõigi relvasüsteemide ja nende süsteemide käitajate suhtes, on 
põhinõue, mida liikmesriigid peavad täitma, eriti tsiviilelanikkonna kaitsmisel või 
ettevaatusabinõude võtmisel sellise rünnaku korral nagu sõjaline agressioon või 
kübersõda;

5. rõhutab, et tehisintellekt ja seonduv tehnoloogia võivad etendada oma osa 
ebakorrapärases või ebaharilikus sõjategevuses; teeb ettepaneku, et selliste juhtumite 
puhul tuleks tehisintellekti uurimise, arendamise ja kasutamise suhtes kohaldada samu 
tingimusi nagu tavakonfliktide puhul;

6. rõhutab, et tehisintellekti kasutamine annab võimaluse tugevdada Euroopa Liidu ja selle 
kodanike julgeolekut ning on oluline, et EL kasutaks tulevikus selleteemalistes 
rahvusvahelistes aruteludes integreeritud lähenemist;

7. kutsub tehisintellekti uurivaid teadlasi üles lõimima selle põhimõtte kõikidesse eespool 
nimetatud tehisintellektil põhinevatesse süsteemidesse, mis on mõeldud sõjaliseks 
kasutamiseks; on seisukohal, et ükski valitsusasutus ei või teha nende põhimõtete asjus 
erandit ega sertifitseerida sellist süsteemi;

8. kordab, et sõltumatu otsuste tegemine ei tohiks inimesi vastutusest vabastada ning et 
neil peab alati olema lõplik vastutus otsustusprotsesside eest, nii et oleks võimalik teha 
kindlaks otsuse eest vastutav inimene;

9. rõhutab, et tehisintellekti sõjalises kontekstis kasutamisel peavad liikmesriigid, konflikti 
pooled ja üksikisikud alati täitma kohaldatavast rahvusvahelisest õigusest neile 
tulenevaid kohustusi ning võtma endale vastutuse selliste süsteemide kasutamise 
tagajärgede eest; rõhutab, et tehisintellektil põhinevate süsteemide eeldatava, juhusliku 
või soovimatu tegevuse ja mõju eest tuleb alati pidada vastutavaks liikmesriike, 
konflikti pooli ja üksikisikuid;

10. tunneb heameelt võimaluste üle kasutada tehisintellekti väljaõppe ja õppuste jaoks, 



mille potentsiaali ei tohiks alahinnata, eriti arvestades, et EL viib läbi kahesuguse 
(tsiviil- ja sõjalise) olemusega õppusi;

11. toonitab, et tehisintellektil põhinevate süsteemide kavandamise, arendamise, 
katsetamise, juurutamise ja kasutamise etapis tuleb alati võtta nõuetekohaselt arvesse 
võimalikke riske, eelkõige seoses juhuslike tsiviilohvrite ja vigastustega, juhuslike 
inimkaotustega, tsiviiltaristu kahjustamisega ja riskidega, mis tulenevad soovimatust 
tegevusest, manipuleerimisest, levitamisest, küberrünnakutest, kolmandate isikute 
sekkumisest tehisintellektil põhinevasse autonoomsesse tehnoloogiasse või kui 
kolmandad isikud omandavad sellise tehnoloogia;

12. tuletab meelde, et Rahvusvahelise Kohtu 8. juuli 1996. aasta nõuandva arvamuse 
kohaselt ei saa algupärasuse põhimõtet kasutada ühegi erandi toetamiseks 
rahvusvahelise humanitaarõiguse kehtivate normide järgimisel;

13. on seisukohal, et lisaks operatsioonide toetamisele on tehisintellektist abi ka relvajõude 
teenindavale personalile nende terviseandmete masstöötlemise ja tervisejärelevalve 
laiendamise kaudu – tehisintellekt teeb kindlaks keskkonna ja töötingimustega seotud 
ohutegurid ning pakub välja asjakohased kaitsemeetmed, et piirata mõju teenindava 
personali tervisele;

14. kordab, et õigusalaseid jõupingutusi tuleb toetada konstruktiivsete sertifitseerimis- ja 
järelevalvekavadega, samuti selgete auditeeritavuse, selgitatavuse, vastutuse ja 
jälgitavuse mehhanismidega, et reguleeriv raamistik tehnoloogilise arengu tõttu ei 
vananeks;

15. rõhutab, kui oluline on ülivõrgustatud maailmas Euroopa Liidu osalemine tehisintellekti 
kasutamist käsitleva rahvusvahelise õigusraamistiku loomisel; nõuab tungivalt, et EL 
võtaks juhipositsiooni ning koos ÜRO ja rahvusvahelise üldsusega aktiivse rolli 
tehisintellekti sõjalisel ja muul eesmärgil kasutamist reguleeriva ülemaailmse 
raamistiku edendamisel, tagades, et selline kasutus jääb rahvusvahelise õiguse ja 
rahvusvahelise humanitaarõiguse, eelkõige 12. augusti 1949. aasta Genfi 
konventsioonidega kehtestatud rangete piirangute raamesse; rõhutab, et see raamistik ei 
tohi kunagi riivata avalikkuse õigustunnet ja inimlikkust ega sellist riivamist lubada, 
nagu on sätestatud Martensi klauslis, ning see peab olema kooskõlas ohutusreeglite ja 
tarbijakaitse nõuetega; nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid määraksid kindlaks 
töökindlad jälgimis- ja hindamissüsteemid tehisintellekti tehnoloogiate arendamiseks, 
eriti selliste, mida kasutatakse sõjalisel otstarbel autoritaarsetes riikides;

16. rõhutab, et robootika ei võimalda sõjaväelastel mitte ainult ohutus kauguses viibida, 
vaid tagab ka parema enesekaitse näiteks saastunud keskkondades, tulekahju 
kustutamisel, demineerimisel maal või merel ning drooniparvede vastu kaitsmisel;

17. rõhutab asjaolu, et tehisintellekti arendamisel, juurutamisel, kasutamisel ja haldamisel 
tuleb austada ELi aluslepingutes sätestatud 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 ergutab põhjalikumalt analüüsima võimalikke 
ohte põhiõigustele, mis tulenevad tehisintellekti kasutamisest riigivõimude ning 
Euroopa Liidu asutuste, organite ja institutsioonide poolt;



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

19. väljendab heameelt selle üle, et rahvusvahelise julgeoleku kontekstis on loodud riikide 
vastutustundlikku käitumist küberruumis edendav ÜRO valitsusekspertide rühm (GGE), 
ning nõuab, et EL selle töös igakülgselt osaleks;

20. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles sillutama teed ülemaailmsetele läbirääkimistele, et kehtestada 
tehisintellektil põhineva relvastuse kontrolli kord ning ajakohastada kõiki kehtivaid 
lepinguid, milles käsitletakse relvastuskontrolli, desarmeerimist ja massihävitusrelvade 
leviku tõkestamist, et võtta arvesse tehisintellektil põhinevaid sõjapidamissüsteeme; 
nõuab, et nõukogu ühises seisukohas, millega määratakse kindlaks sõjatehnoloogia ja -
varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühised normid, võetaks täielikult arvesse ja 
käsitletaks tehisintellektil põhinevaid relvasüsteeme;

21. kinnitab, et need normid peavad alati olema kooskõlas 17. juuli 1998. aasta Rooma 
konventsioonis osutatud genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude 
keelustamise põhimõtetega;

22. 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 
inimjärelevalve ja -kontrolli 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 
hõlbustamiseks ja tagamiseks; rõhutab, et selliseid auditeid peaks korrapäraselt tegema 
sõltumatu asutus, mis teostaks järelevalvet riigivõimude või sõjaväe kasutatavate kõrge 
riskitasemega tehisintellekti rakenduste üle; 

23. rõhutab, kui oluline on kontrollida, kuidas kõrge riskitasemega tehisintellekti 
tehnoloogiad jõuavad konkreetsete otsusteni; tuletab meelde, et selleks, et määrata 
kindlaks, kas ja millises ulatuses saab riik rahvusvahelises avalikus õiguses osalejana, 
aga ka oma võimu teostamisel ilma rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi (nt 
nõuetekohane menetlus) rikkumata tegutseda tehisintellektil põhinevate süsteemide abil, 
millel on teatav autonoomia, tuleb järgida mittediskrimineerimise ja proportsionaalsuse 
põhimõtet ning selgitada põhjusliku seose ja vastutusega ning läbipaistvuse, 
aruandekohustuse ja selgitatavusega seotud küsimusi;

24. rõhutab, et oluline on investeerida inimeste oskustesse, sealhulgas digitaaloskustesse, et 
kohaneda teaduse arenguga, mis hõlmab tehisintellektil põhinevaid lahendusi 
reguleeritud kutsealadel tegutsevatele üksikisikutele, sealhulgas tegevusi, mis on seotud 
riigivõimu teostamisega, näiteks õigusemõistmine; kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
võtma seda direktiivi 2005/36/EÜ1 rakendamisel nõuetekohaselt arvesse;

25. nõuab, et tehisintellektisüsteemid vastaksid alati vastutuse, võrdsuse, juhitavuse, 
ettevaatusabinõude, vastutuse omaksvõetavuse, prognoositavuse, jälgitavuse, 
usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja selgitatavuse põhimõttele, võimekusele tuvastada 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.9.2005, lk 22).



võimalikke muutusi asjaoludes ja tegevuskeskkonnas, eristada võitlejaid ja 
mittevõitlejaid, ning proportsionaalsuse põhimõttele; rõhutab, et viimase põhimõtte 
kohaselt sõltub sõjalise tegevuse õiguspärasus eesmärgi ja kasutatud vahendite 
tasakaalust, ning et proportsionaalsust peab alati hindama inimene;

26. rõhutab, et selleks, et tagada rahvusvahelise humanitaarõiguse põhimõtete, eelkõige 
eristamise, proportsionaalsuse ja rünnakuaegsete ettevaatusabinõude täielik 
kohaldamine kogu käsu- ja kontrolliahelas, on julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas 
tehisintellektil põhinevate süsteemide kasutamisel vaja neid käitavatel inimestel 
igakülgset ülevaadet olukorrast, tehisintellektil põhineva süsteemi prognoositavust, 
usaldusväärsust ja vastupidavusvõimet, samuti süsteemi käitava inimese võimet 
tuvastada võimalikke olude ja operatiivkeskkonna muutusi, ning tal peab olema 
võimalus rünnakusse sekkuda või see katkestada; rõhutab, et tehisintellektil põhinevad 
süsteemid peavad võimaldama vastutavatel inimestel olukorda tegelikult kontrollida, 
võtta täieliku vastutuse süsteemide eest ja vastutada nende igasuguse kasutamise eest; 
kutsub komisjoni üles edendama dialoogi, tihedamat koostööd ja sünergiat 
liikmesriikide, teadlaste, akadeemiliste ringkondade, kodanikuühiskonna osalejate, 
erasektori, eelkõige juhtivate ettevõtete, ja sõjaväe vahel, et tagada kaitsevaldkonnas 
kasutatava tehisintellekti reguleerimist käsitleva poliitika kujundamine kaasaval viisil;

27. rõhutab, et Euroopa Parlament on nõudnud, et koostataks ja võetaks kiiresti vastu ühine 
seisukoht autonoomsete surmavate relvasüsteemide kohta, vältides selliste ilma tegeliku 
inimkontrollita rünnakut võimaldavate relvasüsteemide väljatöötamist, tootmist ja 
kasutamist, ning alustataks tulemuslikke läbirääkimisi nende keelustamiseks; tuletab 
sellega seoses meelde oma 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni autonoomsete 
relvasüsteemide kohta; tuletab meelde, et terminiga „autonoomne surmav relvasüsteem“ 
tähistatakse ilma tegeliku inimkontrollita toimivaid relvasüsteeme, mille puhul jäävad 
kontrolli alt välja ka tähtsaimad funktsioonid, nagu konkreetsete sihtmärkide sihile 
võtmine ja ründamine; rõhutab, et otsuse valida sihtmärk ja võtta teatava 
autonoomsusega relvasüsteemide abil surmavaid meetmeid peavad alati tegema 
inimesed, kes teostavad tegelikku kontrolli, järelevalvet nende süsteemide üle ja 
hindavad nõuetekohaselt kooskõla proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtetega; 
rõhutab, et tehisintellektil põhinevad süsteemid ei või mingil juhul asendada inimese 
otsuseid selles valdkonnas;

28. märgib lisaks, et autonoomseid relvasüsteeme kui tehisintellekti erikategooriat sõjalises 
valdkonnas tuleks arutada ja selle suhtes kokku leppida rahvusvahelisel tasandil, 
eelkõige ÜRO teatavate tavarelvade konventsiooni foorumil; juhib tähelepanu jätkuvale 
rahvusvahelisele arutelule autonoomsete surmavate relvasüsteemide kohta, et 
reguleerida uusi sõjatehnoloogiaid, milles ei ole seni suudetud kokkuleppele jõuda; 
märgib, et EL on alles hiljuti nõustunud arutama tehisintellekti arendamise ja 
digitaliseerimise mõju kaitsesektorile; on arvamusel, et EL võib etendada olulist rolli, 
aidates liikmesriikidel ühtlustada oma lähenemist sõjalisele tehisintellektile, et juhtida 
rahvusvahelisi arutelusid;

29. rõhutab vajadust kogu ELi hõlmava autonoomsete surmavate relvasüsteemide vastase 
strateegia ja nn tapjarobotite keelustamise järele;

30. rõhutab, et sõjalises kontekstis kasutatav tehisintellekt peab vastama miinimumnõuetele, 
nimelt peab see suutma eristada võitlejaid, mittevõitlejaid ja lahinguväljal võitlejaid, 
tundma ära, kui võitlejad alla annavad või on võitlemisvõimetud, ei tohi avaldada 



valimatut mõju, põhjustada tarbetuid kannatusi inimestele, olla kallutatud või treenitud 
tahtlikult puudulike andmete alusel ning peab järgima rahvusvahelise humanitaarõiguse, 
jõu kasutamise proportsionaalsuse ja enne sekkumist ettevaatusabinõude võtmise 
põhimõtteid;

31. on seisukohal, et autonoomsete surmavate relvasüsteemide kasutamine tõstatab olulisi 
eetilisi ja õiguslikke küsimusi inimeste võimekuse kohta neid süsteeme kontrollida ning 
nõuab, et tehisintellektil põhinev tehnoloogia ei suudaks ise teha autonoomselt otsuseid, 
mis eeldavad eristamise, proportsionaalsuse ja ettevaatuse õiguslike põhimõtete 
järgimist;

32. nõuab läbipaistvaid riski vähendavaid meetmeid rahvusvahelisel tasandil sõjalise 
tehisintellekti arendamiseks ja kasutamiseks, eelkõige seoses territoriaalse terviklikkuse 
ja mittesekkumise põhimõtetega ning 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 ülemaailmsel tasandil ei ole ühtegi selget konventsiooni, mis 
käsitleks selliste relvade kasutamist;

33. tunnistab, et autonoomsete surmavate relvasüsteemide arendamisest tingitud suurema 
sõjalise võimsusega riikide praegune relvastumisvõidujooks toimub kiiremini kui ühiste 
normide ja õigusraamistike areng ning tegelik ja üldine kohaldamine ja jõustamine, 
kuna selliste süsteemide arendamist ja kasutuselevõttu käsitlev teave on salastatud ning 
riigid on eluliselt huvitatud kõige kiiremate ja mõjusamate ründevõimekuste loomisest, 
sõltumata praegustest ja võimalikest tulevastest õigusraamistikest ja põhimõtetest;

34. on seisukohal, et autonoomseid surmavaid relvasüsteeme tuleks kasutada ainult viimase 
abinõuna ja need on seaduslikud ainult siis, kui nende suhtes kohaldatakse ranget 
inimkontrolli, kusjuures inimene peab suutma igal ajal nende juhtimise üle võtta, kuna 
tegelik inimsekkumine ja järelevalve on surmavate otsuste tegemisel oluline ning kuna 
elu ja surma puudutavate otsuste tegemise eest peaksid vastutama inimesed; on 
seisukohal, et süsteemid, millel puudub inimkontroll (human off the loop) ja 
inimjärelevalve, tuleb keelustada ilma eranditeta ja igal juhul;

35. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat, liikmesriike ja Euroopa Ülemkogu koostama ja võtma kiiremas korras vastu 
ühise seisukoha autonoomsete relvasüsteemide kohta, millega tagatakse tegelik 
inimkontroll relvasüsteemide kriitiliste funktsioonide üle, seda ka nende 
kasutuselevõtmise ajal, rääkima asjakohastel foorumitel ühel häälel ja tegutsema 
vastavalt sellele; kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat, liikmesriike ja nõukogu jagama sellega seoses häid 
kogemusi ning koguma ekspertide, teadlaste ja kodanikuühiskonna seisukohti, nagu on 
kajastatud 12. septembri 2018. aasta seisukohas autonoomsete relvasüsteemide kohta, 
milles sätestatakse, et rünnakud tuleb alati läbi viia märkimisväärse inimsekkumisega;

36. ergutab kõiki riike hindama, kas ja kuidas autonoomsed sõjalised vahendid on 
suurendanud nende riiklikku julgeolekut ja millist kasu võiks nende riiklik julgeolek 
saada tehisintellektil põhinevatest relvasüsteemidest, eelkõige selliste tehnoloogiate 
potentsiaalist toetada ja tõhustada inimesepoolset otsuste langetamist kooskõlas 
rahvusvahelise humanitaarõiguse ja selle põhimõtetega; tuletab meelde, et igas 



autonoomses surmavas relvasüsteemis või suure autonoomsusastmega relvas võib 
tekkida rike näiteks vigase koodi või vaenuliku riigi või valitsusvälise osaleja 
küberrünnaku tõttu; 

37. rõhutab, et autonoomseid surmavaid relvasüsteeme tuleks kasutada ainult selgelt 
kindlaks määratud juhtudel ja kooskõlas loamenetlusega, mis on eelnevalt 
üksikasjalikult sätestatud dokumentides, millele asjaomane riik – olenemata sellest, kas 
ta on Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liige või mitte – tagab üldsuse või 
vähemalt oma riigi parlamendi juurdepääsu;

38. on seisukohal, et autonoomsed surmavad relvasüsteemid peavad vastama 10. oktoobri 
1980. aasta teatavate tavarelvade konventsiooni sätetele, sealhulgas ülemääraseid 
kahjustusi tekitavate relvade kasutamise keelule;

39. soovitab, et autonoomsete surmavate relvasüsteemide kontrollimatu leviku vältimiseks 
tuleks need kanda relvade loetellu, mille suhtes kohaldatakse 2. aprilli 2013. aasta 
relvakaubanduslepingu sätteid ning mis on esitatud selle lepingu artiklis 2;

40. nõuab, et inimeste ja robotite eristamisel tekkida võiva segaduse vältimiseks tuleb 
keelata autonoomsetele surmavatele relvasüsteemidele inimkuju andmine;

41. väljendab heameelt nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahelise kokkuleppe üle jätta 
autonoomsed surmavad relvad, millel puudub „tegeliku inimkontrolli võimalus valiku- 
ja kaasamisotsuste üle rünnakute korraldamisel“, välja Euroopa Kaitsefondist 
rahastatavatest tegevustest; tuletab meelde oma seisukohta, et Euroopa Kaitsefondist ei 
saa rahastada ilma tegeliku inimkontrollita autonoomsete surmavate relvade kasutamist, 
arendamist ega tootmist;

42. kutsub komisjoni üles toetama tehisintellekti alast teadus- ja arendustegevust, 
kasutuselevõttu ja kasutamist rahu tagamiseks ja konfliktide ennetamiseks;

43. märgib, et ülemaailmses tehisintellekti ökosüsteemis domineerivad Ameerika ja Hiina 
digitaalhiiglased, kes arendavad oma suutlikkust ja ostavad palju kasumlikke 
ettevõtteid; on seega kindlalt seisukohal, et tehisintellekti tehnoloogia vallas 
mahajäämuse vältimiseks peab EL liikuma alusuuringute ja tööstuslike rakenduste 
vahelise parema tasakaalu suunas, luues samal ajal võrreldavaid strateegilisi eeliseid, 
arendades edasi oma potentsiaali ja ressursse;

44. rõhutab, et niivõrd kui robotid kuuluvad direktiivis 2006/42/EÜ1 sätestatud masinate 
määratluse alla, peaksid need olema projekteeritud ja monteeritud kooskõlas selles 
sätestatud standardite ja ohutusmeetmetega;

45. tuletab meelde ELi pürgimust toimida üleilmselt rahu edendajana ja nõuab, et EL 
suurendaks oma osa üleilmsetes desarmeerimise ja relvastuse leviku tõkestamise 
pingutustes ning aitaks oma tegevuse ja poliitikaga säilitada rahvusvahelist rahu ja 
julgeolekut, tagades ka rahvusvahelise humanitaar- ja inimõigustealase õiguse 
austamise ning tsiviilelanike ja -taristu kaitse;

46. rõhutab vajadust uurida tehisintellekti võimalikku mõju ELi ühise julgeoleku- ja 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/42/EÜ, mis käsitleb 
masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 24).



kaitsepoliitika (ÜJKP) strateegilise tegurina, eelkõige sõjalistel ja tsiviilmissioonidel 
ning operatsioonidel ning ELi võimekuse arendamisel;

47. meenutab, et meie liitlased riiklikes, NATO ja ELi raamistikes on ise lõimimas 
tehisintellekti oma sõjandussüsteemidesse; usub, et koostalitlusvõime meie liitlastega 
tuleb säilitada ühiste standardite kaudu, mis on koalitsioonis operatsioonide 
läbiviimiseks asendamatud; tuletab meelde, et lisaks peaks tehisintellekti alane koostöö 
toimuma Euroopa raamistikus, mis on ainus asjakohane raamistik jõulise koostoime 
loomiseks, nagu on välja toodud ELi tehisintellekti strateegias;

48. on seisukohal, et EL peab hoolikalt jälgima ja kaaluma tehisintellekti arengu mõju 
kaitsele ja sõjategevusele, sealhulgas võimalikke destabiliseerivaid arenguid ja 
kasutuselevõttu, ning suunama eetilisi teadusuuringuid ja projekteerimist, tagades 
isikuandmete tervikluse ning individuaalse juurdepääsu ja kontrolli ja võttes arvesse 
majandus- ja humanitaarküsimusi;

49. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 12. septembri 2018. aasta seisukohta selliste 
autonoomsete relvasüsteemide kohta, mida ründav riik ei tohiks kasutada ilma tegeliku 
inimkontrollita; kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat, liikmesriike ja Euroopa Ülemkogu võtma vastu 
ühise seisukoha autonoomsete relvasüsteemide kohta, millega tagatakse tegelik 
inimkontroll relvasüsteemide kriitiliste funktsioonide üle, seda ka nende 
kasutuselevõtmise ajal; kinnitab veel kord toetust tööle autonoomsete surmavate 
relvasüsteemide vallas, mida on teinud teatavate tavarelvade konventsiooni kõrgete 
lepinguosaliste ÜRO valitsusekspertide rühm (GGE), mis on endiselt asjakohane 
rahvusvaheline foorum aruteludeks ja läbirääkimisteks autonoomsete relvasüsteemide 
põhjustatud õiguslike probleemide üle; nõuab kõigi seniste mitmepoolsete jõupingutuste 
suurendamist, et normatiivne ja õigusraamistik ei jääks alla tehnoloogia arengule ja 
uutele sõjapidamisviisidele; palub, et jätkuvatel kõnelustel autonoomsete surmavate 
relvasüsteemide rahvusvahelise reguleerimise üle teatavate tavarelvade konventsiooni 
osalisriikide poolt aitaks komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja viivitamata edendada püüdlusi töötada välja uus 
ülemaailmne õigusraamistik ja õiguslikult siduv instrument, milles käsitletakse 
autonoomsete surmavate relvasüsteemide valdkonna arenevate tehnoloogiate mõisteid, 
kontseptsioone ja näitajaid, inimkontrolli eetilisi ja õiguslikke küsimusi, eriti seoses 
nende süsteemide selliste kriitiliste funktsioonidega nagu sihtmärgi valimine ja 
ründamine, inimvastutuse ja aruandekohustuse ning inimese ja masina vastastoime 
vajaliku taseme säilitamine, sh inimkontrolli ja inimotsustuse kontseptsioon; nõuab 
jõupingutuste tegemist, et tagada humanitaar- ja inimõigustealase õiguse järgimine 
tehisintellektil põhinevate relvade olelustsükli eri etappides, eesmärgiga leppida kokku 
konkreetsed soovitused autonoomsete surmavate relvasüsteemide valdkonna arenevate 
tehnoloogiate normatiivse raamistiku aspektide selgitamiseks, kaalumiseks ja 
arendamiseks;

50. on veendunud, et mõjus mehhanism autonoomsete surmavate relvasüsteemide ja mis 
tahes tulevaste tehisintellektil põhinevate ründetehnoloogiate leviku tõkestamist 
käsitlevate normide jõustamiseks on ülemaailmse julgeoleku jaoks ülimalt oluline;

Riigivõim: näiteid tsiviilvaldkonnast, sealhulgas tervishoiu- ja õigusvaldkonnast 

51. rõhutab, et liikmesriigid peavad tõhusalt vähendama oma sõltuvust välisandmetest ja 



tagama ilma turgu oluliselt moonutamata, et ülimalt keerulise tehisintellekti tehnoloogia 
omamisega võimsate eraõiguslike kontsernide poolt ei kaasne riigivõimu vaidlustamist 
ega isegi omastamist eraettevõtete poolt, eelkõige juhul, kui need erakontsernid 
kuuluvad kolmandale riigile väljaspool Euroopa Liitu;

52. rõhutab, et tehisintellektisüsteemide kasutamine riigiasutuste otsustusprotsessis võib 
kaasa tuua kallutatud otsused, mis mõjutavad kodanikke negatiivselt, ning seetõttu 
tuleks nende suhtes kohaldada rangeid kontrollikriteeriume, mis käsitlevad muu hulgas 
nende turvalisust, läbipaistvust, vastutust, mittediskrimineerimist, sotsiaalset ja 
keskkonnaalast vastutust; nõuab, et liikmesriigid hindaksid riske, mis puudutavad 
tehisintellektipõhiseid otsuseid, mis on seotud riigivõimu teostamisega, ning tagaksid 
kaitsemeetmed, nagu tegelik inimjärelevalve, läbipaistvusnõuded ja võimalus selliseid 
otsuseid vaidlustada;

53. nõuab, et liikmesriigid hindaksid tehisintellektil põhinevate tehnoloogiatega seotud ohte 
enne riigivõimu teostamisega seotud toimingute, näiteks õigusemõistmise, 
automatiseerimist; kutsub liikmesriike üles kaaluma vajadust näha ette kaitsemeetmed, 
näiteks järelevalve kvalifitseeritud kutsetöötaja poolt ja ranged kutse-eetika reeglid;

54. rõhutab, kui oluline on võtta Euroopa tasandil meetmeid, et aidata edendada väga 
vajalikke investeeringuid, andmetaristut, teadusuuringuid, sealhulgas selliseid 
uuringuid, mis käsitlevad tehisintellekti kasutamist riigiasutustes, ning ühist 
eetikaraamistikku;

55. rõhutab, et Euroopa Liit peab püüdma saavutada strateegilise vastupidavuse, et liit ei 
oleks enam kunagi olukorras, kus ta ei ole valmistunud kriisiks, ning toonitab, et sellel 
on kriitiline tähtsus, eelkõige tehisintellekti ja selle sõjaliste rakenduste vallas; rõhutab, 
et sõjaliste tehisintellektisüsteemide varustusahelad, mis võivad kaasa tuua 
tehnoloogilise sõltuvuse, tuleks läbi vaadata ja sellisest sõltuvusest järk-järgult 
vabaneda; nõuab Euroopa kaitsevaldkonna tehisintellekti ja seda toetavasse 
esmatähtsasse taristusse tehtavate investeeringute suurendamist;

56. kutsub komisjoni üles hindama näotuvastussüsteemide kasutamise 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 
seniks, kuni tehnilisi standardeid saab pidada täielikult põhiõigustega kooskõlas 
olevaks, saadud tulemused on kallutamata ja mittediskrimineerivad ning on olemas 
ranged kaitsemeetmed sellise tehnoloogia väärkasutamise vastu, mis tagavad selle 
kasutamise vajalikkuse ja proportsionaalsuse;

57. rõhutab küberturvalisuse olulisust tehisintellekti jaoks nii kaitse- kui ka 
ründestsenaariumide 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 veel, et IT-süsteemid ning tehisintellekt on kahesuguse kasutusega (st nii 
tsiviil- kui ka sõjalistel eesmärkidel) ning nõuab selle tõhusat reguleerimist;

58. usub, et liikmesriigid peaksid edendama inimeste heaks töötavat tehisintellekti 



tehnoloogiat, ning et isikuid, kelle suhtes avalik-õiguslik asutus on teinud 
tehisintellektisüsteemi teabe alusel otsuse, tuleks sellest teavitada, neile tuleks anda 
viivitamata eelmises lõikes osutatud teave, pakkuda võimalust kõnealune otsus 
vaidlustada ning valida, et see kaebus lahendatakse ilma tehisintellektisüsteemi 
sekkumiseta; kutsub liikmesriike üles kaaluma vajadust kehtestada direktiiviga 
(EL) 2018/9581 ette nähtud kaitsemeetmed, nagu järelevalve kvalifitseeritud 
kutsetöötaja poolt ja kutse-eetika normid;

59. rõhutab, et andmete 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;

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

61. 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 kohaseid meetmeid andmesubjekti 
õiguste, vabaduste ning õigustatud huvide kaitsmiseks;

62. 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 ja soovitusi 
ning arendama parimaid tavasid, et täpsustada kriteeriume ja tingimusi profiilianalüüsile 
tuginevate otsuste tegemiseks ja tehisintellekti kasutamiseks ametiasutustes;

63. märgib, et tehisintellektil on tervishoius üha olulisem roll, eelkõige diagnoosimisabi 
algoritmide, robotkirurgia, arukate proteeside, patsiendi keha kolmemõõtmelisel 
modelleerimisel põhineva personaalse ravi, eakate abistamiseks mõeldud 
sotsiaalrobotite, teatavate vaimselt haigete sõltumatuse parandamiseks mõeldud 
digitaalsete ravimeetodite, ennetava meditsiini ja epideemiale reageerimise tarkvara 
kaudu;

64. rõhutab siiski, et kõik tehisintellekti kasutusviisid rahvatervise valdkonnas peavad 
tagama patsientide isikuandmete kaitse ja vältima selliste andmete kontrollimatut 
levikut;

65. nõuab, et kõik tehisintellekti kasutusviisid rahvatervise valdkonnas järgiksid patsientide 
võrdse kohtlemise põhimõtet seoses juurdepääsuga ravile, säilitaksid patsiendi ja arsti 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. juuni 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/958, milles 
käsitletakse uute kutsealasid reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisele eelnevat 
proportsionaalsuse kontrolli (ELT L 173, 9.7.2018, lk 25).



suhte ning oleksid alati kooskõlas Hippokratese vandega, et arst saaks alati 
tehisintellekti esitatud lahendust eirata, säilitades seega vastutuse mis tahes otsuse eest;

66. märgib, et tehisintellekti kasutamine kuritegevuse ja küberkuritegevuse vastases 
võitluses võib kaasa tuua palju võimalusi ja väljavaateid; kinnitab samal ajal, et 
põhimõte, mille kohaselt see, mis on ebaseaduslik väljaspool võrku, on ebaseaduslik ka 
võrgus, peaks jätkuvalt domineerima;

67. märgib, et tehisintellekti kasutatakse üha enam õigusvaldkonnas, et teha otsuseid 
ratsionaalsemalt, kehtivaid õigusakte paremini järgides ja kiiremini; tervitab asjaolu, et 
tehisintellekti kasutamine peaks kiirendama kohtumenetlust;

68. leiab, et on vaja välja selgitada, kas on asjakohane delegeerida õiguskaitsealased 
otsused osaliselt tehisintellektile, säilitades samas inimkontrolli lõpliku otsuse üle;

69. 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 
asenda inimese osalust kohtuotsuste või muude otsuste tegemisel;

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

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

72. 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 riigi suveräänsusesse; nõuab massilise jälgimise kontrolli 
vastavalt rahvusvahelisele õigusele, sealhulgas seoses jurisdiktsiooni ja jõustamise 
küsimustega; väljendab tõsist muret mõnede äärmiselt sekkuvate sotsiaalse hindamise 
rakenduste väljatöötamise pärast, sest nad kujutavad põhiõiguste austamise seisukohast 
väga suurt ohtu; nõuab, et selgesõnaliselt keelustataks massilise sotsiaalse hindamise 
kasutamise ametiasutuste poolt kodanike õiguste piiramiseks; nõuab, et suurendataks 
eraettevõtjate vastutust rahvusvahelise õiguse alusel, võttes arvesse teatavate erasektori 
osalejate otsustushegemooniat ja kontrolli nende tehnoloogiate arengu üle; kutsub 
sellega seoses komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles olema piiriüleste 
perejuhtumitega, näiteks rahvusvaheliste lapseröövidega seotud rahvusvaheliste 
lepingute üle peetavatel läbirääkimistel, lepingute sõlmimisel ja ratifitseerimisel eriti 
tähelepanelik ning tagama selles kontekstis, et tehisintellektisüsteemide kasutamine 
toimub alati tõhusa inimkontrolli all, ning järgima nõuetekohast protsessi ELis ja 
riikides, kes on nimetatud lepingutele alla kirjutanud;

73. nõuab, et üldsust teavitataks tehisintellekti kasutamisest õigusemõistmise valdkonnas ja 
et see ei põhjusta diskrimineerimist, mis tuleneb programmeerimise koostamisel 
esinevast kallutatusest; rõhutab, et tuleb austada iga isiku õigust kohtuda 



riigiametnikuga, samuti vastutava ametniku õigust teha isiklik otsus ja eirata 
tehisintellekti abil saadud teavet, kui ta peab seda vajalikuks kõnealuse juhtumi 
üksikasjade tõttu; rõhutab kostja õigust kaevata otsus edasi kooskõlas siseriiklike 
õigusaktidega, kaotamata seejuures kunagi kohtusüsteemi lõplikku vastutust;

74. nõuab seetõttu, et kõiki neid avalikke ja halduslikke kasutusviise käsitataks 
üldkasutatava teabena ning välditaks diskrimineerimist seoses programmide 
koostamisel esineva kallutatusega;

75. 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;

76. 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 selline tava võib destabiliseerida riike, 
levitada väärinfot ja mõjutada valimisi; nõuab seetõttu, et autoril oleks kohustus 
märgistada kõik süvavõltsitud materjalid või muud realistlikult valmistatud 
sünteesvideod märkusega, et tegemist ei ole originaaliga, ning et nende kasutamist 
valimiste eesmärgil tuleb rangelt piirata jõuliste kontrollimeetmetega; nõuab piisavat 
teadustööd selles valdkonnas, et tagada tehisintellekti kuritahtliku kasutamise vastaste 
tehnoloogiate võime tehisintellekti kuritahtliku kasutamisega sammu pidada;

Transport

77. võtab teadmiseks tehisintellekti rakenduste märkimisväärset majanduslikku potentsiaali, 
sealhulgas transporditaristu ja hoonete pikaajalise tulemuslikkuse optimeerimiseks, 
hoolduseks, tõrgete prognoosimiseks ja ehituse kavandamiseks, samuti ohutuse, 
energiatõhususe ja kulude osas; kutsub seetõttu komisjoni üles jätkama tehisintellekti 
alaste uuringute edendamist ja hea tava vahetamist transpordi valdkonnas;

78. rõhutab vajadust edendada tehisintellekti, et soodustada transpordi mitmeliigilisust ning 
kõigi transpordiliikide koostalitlusvõimet ja energiatõhusust, muuta kauba- ja 
reisijateveo voogude korraldus ja haldus tõhusamaks, kasutada paremini ära 
üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) taristut ja ressursse ning kõrvaldada tõelise 
Euroopa ühtse transpordipiirkonna loomise takistused;

79. tuletab meelde Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) eeliseid, kuna selle 
näol on tegemist rongide ühtse automaatkaitsesüsteemiga, ning toetab rongiliikluse 
automatiseerimise arendamist ja rahvusvahelist standardimist;

80. tunnustab Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) projekti 
tööd nii tsiviil- kui ka sõjaliste mehitamata õhusõiduki süsteemide ja lennuliikluse 
korraldamise süsteemidega; 

81. tuletab meelde, et autonoomsetel sõidukitel on suur potentsiaal parandada liikuvust ja 
ohutust ning tuua keskkonnakasu, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama 
koostööd reguleerivate asutuste ja kõigi sidusrühmade vahel, kes on seotud 
automatiseeritud maanteesõidukite kasutuselevõtuga ELis; 



82. juhib tähelepanu sellele, et ülemaailmne laevandus on tänu tehisintellekti 
integreerimisele viimastel aastatel oluliselt muutunud; tuletab meelde Rahvusvahelises 
Mereorganisatsioonis praegu toimuvaid põhjalikke arutelusid uute ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiate, näiteks autonoomsete laevade, tulemusliku integreerimise üle selle 
õigusraamistikku;

83. rõhutab, et arukad transpordisüsteemid leevendavad liiklusummikuid, suurendavad 
ohutust ja juurdepääsetavust ning aitavad parandada liiklusvoogude juhtimist, tõhusust 
ja liikuvuslahendusi; juhib tähelepanu sellele, et traditsioonilised transpordivõrgud 
puutuvad üha enam kokku küberohtudega; tuletab meelde, kui olulised on automaatsete 
süsteemide ja nende andmete turvalisuse tagamiseks piisavad ressursid ja lisauuringud 
turvariskide kohta; kiidab komisjoni kavatsust lisada küberturvalisus transpordiga 
seotud rahvusvahelistes organisatsioonides toimuvatesse aruteludesse regulaarse 
päevakorrapunktina; 

84. tunnustab pingutusi tehisintellektisüsteemide kasutuselevõtuks avalikus sektoris ja 
toetab edasisi arutelusid tehisintellekti kasutuselevõtu üle transpordis; kutsub komisjoni 
üles hindama tehisintellekti ja sarnaste tehnoloogiate kasutamist transpordisektoris ning 
koostama kõrge riskitasemega segmentide mittetäieliku loetelu seoses 
tehisintellektisüsteemidega, mis asendavad selles valdkonnas otsuseid avaliku võimu 
ainuõiguste raames;

85. toonitab, et Euroopa Kaitsefond ja alaline struktureeritud koostöö peaksid stimuleerima 
liikmesriikide ja Euroopa kaitsetööstuse koostööd, et arendada uusi Euroopa 
kaitsevõimeid tehisintellekti valdkonnas ja tagada varustuskindlus, võttes sealjuures 
arvesse eetilisi kaalutlusi; rõhutab vajadust vältida killustatust, rajades sildu eri osalejate 
ja rakendusvaldkondade vahel, edendades ühilduvust ja koostalitlusvõimet kõigil 
tasanditel ning keskendudes ühisele arhitektuuri- ja platvormilahenduste alasele tööle; 
tuletab lisaks meelde, et järgmise Euroopa ühendamise rahastuga, mis samuti edendab 
arukat taristut, nähakse ette fond kahesuguse kasutusega tsiviil- ja sõjalise 
transporditaristu kohandamiseks ja arendamiseks üleeuroopalises transpordivõrgus 
TEN-T, et suurendada sünergiat tsiviil- ja sõjaliste vajaduste vahel ning et parandada 
tsiviil- ja sõjaväelist liikuvust liidus; rõhutab seetõttu vajadust täiendavate Euroopa 
investeeringute, teadusuuringute ja juhtpositsiooni järele selliste tehnoloogiate 
valdkonnas, millel on suur mõju majanduskasvule ja märkimisväärne kahesuguse 
kasutuse potentsiaal;

86. rõhutab, et paljud transpordi ja liikuvuse valdkonna uutesse tehnoloogiatesse tehtavad 
investeeringud on turupõhised, kuid et kahesuguse kasutusega kaubanduslikke 
valmistehnoloogiaid ja -tooteid kasutatakse sageli uuenduslikul viisil sõjalisel otstarbel; 
rõhutab seetõttu, et äri- ja sõjalise sektori eri valdkondades tehisintellekti kasutamise 
standardite koostamisel tuleb arvesse võtta tehisintellektil põhinevate lahenduste 
kahesuguse kasutuse potentsiaali; nõuab, et kaitsevaldkonna tehnoloogia, toodete ja 
tööpõhimõtete väljatöötamisel kehtiksid kõrged eetikastandardid ja -poliitika;

87. märgib, et kaupade, laskemoona, relvastuse ja vägede tõhus transport on edukate 
sõjaliste operatsioonide oluline osa; rõhutab, et tehisintellektil on sõjalises logistikas ja 
transpordis eeldatavasti oluline roll ning see loob seal arvukalt võimalusi; juhib 
tähelepanu sellele, et riigid üle kogu maailma, sealhulgas ELi liikmesriigid, 
integreerivad tehisintellektil põhinevaid relvi ja muid süsteeme maismaal, merel ja 
lennuvahenditel olevatesse platvormidesse; tuletab meelde, et tehisintellekti rakendused 



transpordisektoris võivad pakkuda uut võimekust ja võimaldada uusi taktikavorme, 
nagu paljude süsteemide, näiteks droonide, mehitamata laevade või tankide 
kombineerimine sõltumatu ja koordineeritud operatsiooni käigus;

Rahvusvaheline eraõigus

88. märgib, et kuna inimtegevuse rahvusvahelistumise tõttu nii internetis kui ka 
reaalmaailmas on tekkinud üha rohkem rahvusvahelise eraõigusega seotud vaidlusi, 
võib tehisintellekt aidata neid lahendada, luues mudeleid iga juhtumi puhul 
kohtualluvuse ja kohaldatava õiguse kindlakstegemiseks, aga ka kõige keerulisemate 
kollisioonide tuvastamiseks ja neile lahenduste leidmiseks;

89. on siiski seisukohal, et tehisintellekti kasutamisest rahvusvahelises eraõiguses on vaja 
avalikkust asjakohaselt teavitada, selline kasutus ei tohi tuua kaasa diskrimineerimist 
programmeerimise kaudu, mille tulemusel ühe riigi õigus saaks teise omaga võrreldes 
süstemaatiliselt eelistuse, selle puhul tuleb austada seadusega kindlaksmääratud kohtu 
õigusi, lubada apellatsioone vastavalt kohaldatavale õigusele ning võimaldada igal 
kohtunikul tehisintellekti pakutud lahendust mitte arvesse võtta;

90. rõhutab, et Euroopa Liidus toimuva autonoomsete sõidukite liikluse suhtes, mis võib 
kaasa tuua eriti suure hulga rahvusvahelisi eraõigusvaidlusi, tuleb kohaldada 
konkreetseid Euroopa õigusakte, millega määratakse kindlaks piiriülese kahju korral 
kohaldatav õiguskord;

91. rõhutab, et teadus- ja arendustegevuse kasvav tähtsus erasektoris ning kolmandatest 
riikidest pärit suured investeeringud tähendavad EL jaoks tugevat konkurentsi; toetab 
seetõttu ELi jõupingutusi arendada edasi oma konkurentsieelised ning on veendunud, et 
EL peaks püüdma tegutseda meie ülimalt ühendatud maailmas tehisintellekti normide 
kehtestajana, võttes oma välispartnerite suhtes vastu mõjusa strateegia, suurendades 
oma jõupingutusi kehtestada tehisintellektile rahvusvahelisel tasandil ülemaailmsed 
eetikanormid, mis on kooskõlas ohutusreeglite ja tarbijakaitse nõuetega ning Euroopa 
väärtuste ja kodanike õigustega, sealhulgas põhiõigustega; on seisukohal, et see on 
oluline ka Euroopa ettevõtete konkurentsivõime ja kestlikkuse seisukohast; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu ÜRO, OECD, G7 ja G20, ning alustama 
laiemat dialoogi, et tegeleda selle kiiresti muutuva tehnoloogia arendamisest tulenevate 
probleemidega; leiab, et nende jõupingutustega tuleks taotleda eelkõige ühiste normide 
kehtestamist ja tehisintellektil põhinevate süsteemide koostalitlusvõime parandamist; 
kutsub komisjoni üles edendama dialoogi, tihedamat koostööd ja sünergiat 
liikmesriikide, teadlaste, akadeemiliste ringkondade, kodanikuühiskonna osalejate ja 
erasektori, eelkõige juhtivate ettevõtete, ja sõjaväe vahel, et tagada kaitsevaldkonnas 
kasutatava tehisintellekti reguleerimist käsitleva poliitika kujundamine kaasaval viisil;

Juhtpõhimõtted

92. on seisukohal, et tehisintellekti tehnoloogiate ja võrgusüsteemide eesmärk peaks olema 
kodanikele õiguskindluse tagamine; rõhutab seetõttu, et jätkuvalt tuleks kohaldada 
norme õigusnormide ja kohtualluvuse kollisiooni kohta, võttes samal ajal arvesse 
kodanike huve ning vajadust vähendada meelepärase kohtualluvuse valimise ohtu; 
tuletab meelde, et tehisintellekt ei saa asendada inimesi kohtuprotsessis karistuse 
määramisel või lõpliku otsuse tegemisel, sest selliseid otsuseid peab alati tegema 



inimene ning neid peab kontrollima üksnes inimene ja neid tuleb nõuetekohaselt 
menetleda; rõhutab, et tehisintellektil põhineva tehnoloogia abil saadud tõendite 
kasutamisel peaks kohtuasutustel olema kohustus esitada oma otsuste põhjendused;

93. tuletab meelde, et tehisintellekt kujutab endast teaduslikku edasiminekut, mis ei tohi 
põhjustada tagasikäiku õigusvaldkonnas, vaid vastupidi, peab alati jääma 
õigusraamistikku – järgides Euroopa Liidus selle institutsioonide ja liikmesriikide 
õigusakte –, ning et mingil juhul ei tohi tehisintellekt, robootika ja seonduv tehnoloogia 
minna vastuollu põhiõiguste, demokraatia ja õigusriigiga;

94. rõhutab, et kaitse eesmärgil kasutataval tehisintellektil peavad olema järgmised 
omadused: vastutus, tasakaalustatus, jälgitavus, usaldusväärsus ja juhitavus;

95. märgib, et tehisintellekti, robootikat ja seonduvat tehnoloogiat, sealhulgas sellise 
tehnoloogia kasutatavat või loodavat tarkvara, algoritme ja andmeid, tuleks nende 
kasutusalast olenemata arendada turvalisel ja tehniliselt hoolikal viisil;

o
o   o

96. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


