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EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

Johdanto 

1. panee tyytyväisenä merkille komission 19. helmikuuta 2020 esittämiin tiedonantoihin ja 
sen valkoiseen kirjaan ”Tekoäly – Eurooppalainen lähestymistapa huippuosaamiseen ja 
luottamukseen” sekä Euroopan datastrategiaan sisältyneet kunnianhimoiset tavoitteet 
tekoälyn ja data alalla; toteaa kuitenkin, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian kehittämisen yhteydessä on otettava 
vakavammin;

2. korostaa, että tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian kehittäminen ja käyttöönotto 
edellyttää, että useilla politiikanaloilla, myös teollis- ja tekijänoikeuksien alalla, 
paneudutaan teknisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin, eettisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin 
ja monialaisiin vaikutuksiin ja annetaan vastauksia ja laaditaan politiikkoja unionin 
tasolla;

3. korostaa, että kehittämällä tekoälyä ja siihen liittyvää teknologiaa liikenne- ja 
matkailualalla saadaan aikaan innovointia, tutkimusta, investointeja ja huomattavia 
taloudellisia, yhteiskunnallisia, ympäristöön liittyviä, julkisia ja turvallisuuteen liittyviä 
hyötyjä ja tehdään alasta houkuttelevampi uusille sukupolville sekä luodaan uusia 
työllistymismahdollisuuksia ja kestävämpiä liiketoimintamalleja, mutta toteaa, että siitä 
ei saisi koitua haittaa tai vahinkoa ihmisille tai yhteiskunnalle;

4. panee merkille yritysten ja talousalueiden välisen maailmanlaajuisen kilpailun 
liikennealan tekoälyratkaisujen kehittämisessä; korostaa tarvetta vahvistaa liikennealalla 
toimivien eurooppalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä luomalla EU:hun 
tekoälyratkaisujen kehittämiselle ja soveltamiselle suotuisa ympäristö; korostaa lisäksi, 
että tekoäly olisi otettava käyttöön kaikissa liikennemuodoissa sekä kaupungeissa että 
maaseudulla ja että sen vuoksi tarvitaan kokonaisvaltaista, teknologianeutraalia ja 
joustavaa lähestymistapaa, jolla voidaan ratkaista asianmukaisesti kaikki liikenne- ja 
liikkuvuusalan haasteet;

5. vahvistaa, että asianmukaisen EU-tason oikeudellisen kehyksen määritteleminen 
tekoäly- ja yhteenliitettävyysinnovaatioihin liittyviä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä 
datan saatavuutta ja suojaamista varten on keskeisessä asemassa kehitettäessä tekoälyä 
ja siihen liittyvää teknologiaa sekä levitettäessä niitä kitkattomasti, turvallisesti ja 
laajasti liikenne- ja matkailuekosysteemeihin;

6. katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisstrategiat kehittyvät jatkuvasti 
tekoälyn kehittyessä ja että on tarpeen ottaa huomioon sellaiset tekijät kuin 
mukautuminen tähän muuttuvaan ympäristöön joustavan tekijänoikeus-, patentti-, 
tavaramerkki- ja mallisuojan tai jopa liikesalaisuussääntöjen avulla ja pohtia, miten 
innovoijille voidaan tarjota mahdollisimman laaja ja kestävä teollis- ja 
tekijänoikeuksien suoja, jossa yhdistyy oikeusvarmuus ja jolla edistetään uusia 
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investointeja yksityisyrityksiin, yliopistoihin, pk-yrityksiin ja klustereihin, jotka tukevat 
tutkimusta ja kehitystä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä;

7. kehottaa komissiota ottamaan huomioon korkean tason asiantuntijaryhmän laatimissa 
ohjeissa määritetyt seitsemän keskeistä vaatimusta, joita sen 8. huhtikuuta 2019 
antaman tiedonannon1 mukaan olisi hyvä soveltaa, ja panemaan ne asianmukaisesti 
täytäntöön kaikessa tekoälyä koskevassa lainsäädännössä;

8. toteaa, että tekoälyä ja siihen liittyvää teknologiaa tarvitaan yhä enemmän 
etätunnistuksen tai biometrisen tunnistuksen tekniikoissa, kuten liikenne- ja 
matkailualalla käytettävissä jäljityssovelluksissa, ja pitää sitä uutena keinona vastata 
covid-19-kriisiin ja mahdollisiin tuleviin terveys- ja kansanterveyskriiseihin 
unohtamatta kuitenkaan tarvetta suojella perusoikeuksia, yksityisyyttä ja henkilötietoja;

Teollis- ja tekijänoikeudet ja tekoälyinnovaatiot

9. toteaa, että nykyinen hajanainen teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva oikeudellinen 
kehys ja oikeusvarmuuden puute vaikuttavat tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
kehittämiseen liikennealalla; kehottaa komissiota näin ollen arvioimaan teollis- ja 
tekijänoikeusjärjestelmänsä soveltuvuutta tekoälyteknologian kehittämiseen ja 
tekemään ensin perusteellisen analyysin ja arvion nykyisestä lainsäädännöstä ja 
esittämään sen jälkeen tarpeelliseksi katsomansa lainsäädäntöehdotukset, jotta 
varmistettaisiin luottamus, oikeusvarmuus ja avoimuus sekä vältettäisiin hajanaisuuden 
lisääntyminen vielä nykyisestään ja edistettäisiin siten tähän teknologiaan tehtäviä 
investointeja;

10. toteaa, että vaikka tekoälyn avulla on mahdollista käsitellä suuri määrä teollis- ja 
tekijänoikeuksiin liittyvää dataa, se ei voi korvata ihmisten toteuttamia tarkastustoimia, 
joita sovelletaan teollis- ja tekijänoikeuksien myöntämiseen ja vastuun määrittämiseen 
tapauksissa, joissa teollis- ja tekijänoikeuksia on loukattu;

11. toteaa, että kun dataa käytetään tekoälyn avulla, tekijänoikeudella suojatun datan 
käyttöä on arvioitava ottaen huomioon tekstin- ja tiedonlouhintaan sovellettavat 
poikkeukset, joista säädetään tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla 
sisämarkkinoilla annetussa direktiivissä, ja ottaen huomioon kaikki käyttötarkoitukset, 
joille on asetettu rajoituksia ja poikkeuksia teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi;

12. kehottaa komissiota arvioimaan yritysten, mukaan lukien pk-yritykset, mahdollisuutta 
hankkia patentteja ohjelmistoja tai algoritmeja varten ja sen tärkeyttä yrityksille, jotta 
voidaan varmistaa sekä innovoinnin suojelu että läpinäkyvyys, joka on luotettavan 
tekoälyn edellytys, ja myös julkisiin tarkoituksiin käytettyjen algoritmien saatavuus; 
korostaa, että näiden yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset on säilytettävä ja että on 
tärkeää noudattaa johdonmukaisesti kilpailulainsäädäntöä;

13. on täysin tietoinen, että edistyminen tekoälyn alalla edellyttää toteutuakseen julkisia 
investointeja infrastruktuuriin, digitaalisten taitojen opettamista ja huomattavia 
parannuksia yhteenliitettävyyteen ja yhteentoimivuuteen; korostaa siksi suojattujen ja 
kestävien 5G-verkkojen tärkeyttä, jotta tekoälyteknologia voidaan ottaa täysimääräisesti 

1 Luottamuksen rakentaminen ihmiskeskeiseen tekoälyyn (COM(2019)0168).
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käyttöön, mutta vielä sitäkin enemmän työtä, jota tarvitaan infrastruktuurin tason ja 
suojauksen parantamiseksi koko unionissa; panee merkille, että liikennealalla 
panostetaan intensiivisesti tekoälyyn liittyvään patentointiin; ilmaisee huolensa siitä, 
että tämä saattaa johtaa mittavaan käräjöintiin, joka on vahingollista koko alalle ja voi 
myös vaikuttaa liikenneturvallisuuteen, ellei tekoälyyn liittyvän teknologian 
kehittämisestä anneta viipymättä EU-tason lainsäädäntöä;

14. korostaa, että essentiaalipatentti on keskeisessä asemassa kehitettäessä ja levitettäessä 
uutta tekoälyä ja siihen liittyvää teknologiaa ja varmistettaessa sen yhteentoimivuus; 
kehottaa komissiota edistämään monialaisten standardien ja virallisen standardoinnin 
kehittämistä; muistuttaa tässä yhteydessä komission 29. marraskuuta 2017 antamasta 
tiedonannosta essentiaalipatenttien lisensoinnista ja siinä vahvistetuista 
essentiaalipatenttien avoimuutta koskevista keskeisistä periaatteista, joita ovat erityisesti 
oikeudenmukainen, kohtuullinen ja syrjimätön (FRAND) lisensointi ja täytäntöönpano; 
kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota essentiaalipatentteihin, joilla voidaan parantaa 
esteettömyyttä, tieliikenteen turvallisuutta ja liikenteen käyttäjien turvallisuutta;

Teollis- ja tekijänoikeudet ja data

15. panee tyytyväisenä merkille, että komissio haluaa varmistaa, että datan keräämisessä ja 
käytössä noudatetaan täysin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja muita tiukkoja 
tietosuojasääntöjä; korostaa pitävänsä tarpeellisena suojata unionin kansalaisten tiedot 
jatkossakin, mutta katsoo, että tietosuojaa sekä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien 
sääntöjen välillä on kuitenkin saavutettava oikea tasapaino, jotta tekoälyinnovoijille 
tarjottaisiin tarvittava joustavuus;

16. suhtautuu myönteisesti komission tavoitteeseen luoda yhtenäinen eurooppalainen data-
avaruus investoimalla standardeihin, välineisiin ja infrastruktuuriin; kannattaa erityisesti 
yhteisen eurooppalaisen liikkuvuutta koskevan data-avaruuden perustamista ottaen 
huomioon tietosuojaa koskevan unionin nykyisen lainsäädäntökehyksen;

17. kehottaa komissiota käsittelemään asianmukaisesti ja kiireellisesti dataan ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaan liittyvää kysymystä ja siihen liittyviä lainsäädäntöehdotuksia 
tasapuolista ja asianmukaista joustavuutta sekä teknologianeutraaliuden periaatetta 
noudattaen, myös kehittämällä aloitteita hyvien käytänteiden vaihtamiseksi ja 
investoimalla tämän alan tutkimukseen;

18. pitää myönteisenä, että tulevaisuudessa luodaan valmiuksia parantava ja joustava 
lainsäädäntökehys yhteisten eurooppalaisten data-avaruuksien hallinnointia varten, ja on 
tyytyväinen komission halukkuuteen edistää datan jakamista yrityksiltä viranomaisille 
ja yrityksiltä yrityksille ja rajoittaa pakollinen pääsy dataan FRAND-ehdoin koskemaan 
vain tapauksia, joissa erityisolosuhteet sitä edellyttävät; korostaa, että on tärkeää 
mahdollistaa ajoneuvoista saatavien tietojen saatavuus kaikille liikkuvuusketjun 
sidosryhmille innovatiivisten datavetoisten palvelujen kehittämisen edistämiseksi;

19. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että pk-yritykset ja klusterit 
saavat mahdollisuuden käyttää dataa toimintansa tehostamiseen ja teknologiakeskukset 
ja yliopistot tutkimusohjelmiensa esittelemiseen;
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20. kannattaa komission valmiutta pyytää tuotantosektorin keskeisiä toimijoita 
(kulkuneuvojen valmistajia, tekoäly- ja yhteenliitettävyysinnovoijia, matkailualan 
palveluntarjoajia ja muita autoteollisuusalan arvoketjun toimijoita) sopimaan ehdoista, 
joiden mukaisesti ne olisivat valmiita jakamaan dataansa.
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