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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

13.10.2020 A9-0186/1

Τροπολογία 1
Emmanuel Maurel
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών 
τεχνολογιών
2020/2012(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη, η ρομποτική και οι συναφείς 
τεχνολογίες που έχουν τη δυνατότητα να 
δημιουργήσουν ευκαιρίες για τις 
επιχειρήσεις και οφέλη για τους πολίτες 
και μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο σε 
όλες τις πτυχές των κοινωνιών μας, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των κοινωνικών και 
οικονομικών αρχών και αξιών, καθώς και 
να έχουν διαρκή επιρροή σε όλους τους 
τομείς δραστηριότητας, προωθούνται και 
αναπτύσσονται γρήγορα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη, η ρομποτική και οι συναφείς 
τεχνολογίες που έχουν τη δυνατότητα να 
δημιουργήσουν οφέλη για τους πολίτες και 
μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο σε 
όλες τις πτυχές των κοινωνιών μας, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των κοινωνικών και 
οικονομικών αρχών και αξιών, καθώς και 
να έχουν διαρκή επιρροή στις ευκαιρίες 
για τις επιχειρήσεις και σε όλους τους 
τομείς δραστηριότητας, προωθούνται και 
αναπτύσσονται γρήγορα·
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Τροπολογία 2
Emmanuel Maurel
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών 
τεχνολογιών
2020/2012(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου να διασφαλιστούν μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση σε ολόκληρη 
την Ένωση και η βέλτιστη λειτουργία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ο συντονισμός 
σε επίπεδο Ένωσης από την Επιτροπή και 
τα σχετικά θεσμικά και λοιπά όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης που μπορούν να 
οριστούν στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
αξιολογηθεί όσον αφορά τις νέες ευκαιρίες 
και προκλήσεις, ιδίως εκείνες 
διασυνοριακού χαρακτήρα, που 
προκύπτουν από τις τρέχουσες 
τεχνολογικές εξελίξεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξεύρεση 
κατάλληλης λύσης για τη διάρθρωση 
αυτού του συντονισμού σε επίπεδο 
Ένωσης·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου να διασφαλιστούν μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση σε ολόκληρη 
την Ένωση και η βέλτιστη λειτουργία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η εποπτεία και 
ο έλεγχος σε επίπεδο Ένωσης από την 
Επιτροπή και τα σχετικά θεσμικά και 
λοιπά όργανα και οργανισμούς της 
Ένωσης που μπορούν να οριστούν στο 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αξιολογηθούν 
όσον αφορά τις νέες ευκαιρίες και 
προκλήσεις, ιδίως εκείνες διασυνοριακού 
χαρακτήρα, που προκύπτουν από τις 
τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον σκοπό 
αυτό, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξεύρεση κατάλληλης λύσης 
για τη διάρθρωση αυτού του συντονισμού 
σε επίπεδο Ένωσης·

Or. en



AM\1215732EL.docx PE658.381v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

13.10.2020 A9-0186/3

Τροπολογία 3
Emmanuel Maurel
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών 
τεχνολογιών
2020/2012(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. Θεωρεί ότι οι στόχοι της 
κοινωνικής ευθύνης, της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της 
βιωσιμότητας δεν θα πρέπει να θίγουν τις 
υφιστάμενες γενικές και τομεακές 
υποχρεώσεις σε αυτούς τους τομείς· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να θεσπιστούν μη 
δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον 
αφορά την υλοποίηση, για τους φορείς 
ανάπτυξης, τους παρόχους και τους 
χρήστες, ιδίως των τεχνολογιών υψηλού 
κινδύνου, σε σχέση με τη μεθοδολογία για 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους με 
τον παρόντα κανονισμό και την επίτευξη 
των στόχων αυτών·

55. Θεωρεί ότι οι στόχοι της 
κοινωνικής ευθύνης, της ισότητας των 
φύλων, της προστασίας του περιβάλλοντος 
και της βιωσιμότητας δεν θα πρέπει να 
θίγουν τις υφιστάμενες γενικές και 
τομεακές υποχρεώσεις σε αυτούς τους 
τομείς· πιστεύει ότι θα πρέπει να 
θεσπιστούν μη δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την 
υλοποίηση, για τους φορείς ανάπτυξης, 
τους παρόχους και τους χρήστες, ιδίως των 
τεχνολογιών υψηλού κινδύνου, σε σχέση 
με τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσής τους με τον παρόντα 
κανονισμό και την επίτευξη των στόχων 
αυτών·
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Τροπολογία 4
Emmanuel Maurel
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών 
τεχνολογιών
2020/2012(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71 a. συμμερίζεται τις αμφιβολίες που 
εκφράστηκαν από πολλές οργανώσεις για 
την προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, καθώς και από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, ότι η εντατική χρήση 
συσκευών οπτικής αναγνώρισης 
καθοδηγούμενων από εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης θα συνεπαγόταν 
σημαντικούς κινδύνους για την 
προστασία των δεδομένων, θα περιόριζε 
δυσανάλογα τις δυνατότητες ανώνυμης 
κυκλοφορίας, θα προκαλούσε ευρεία 
αίσθηση μόνιμης παρείσφρησης στην 
ιδιωτικότητα και την προσωπική ζωή, 
και θα επηρέαζε τη συμπεριφορά των 
πολιτών και των θεσμικών φορέων κατά 
τρόπο που θα ερχόταν πιθανώς σε 
σύγκρουση με την τήρηση των 
θεμελιωδών αρχών της ΕΕ στον τομέα 
των πολιτικών ελευθεριών, και ότι θα 
ήταν αδύνατη, βραχυπρόθεσμα, η 
πρόληψη πιθανών λαθών οφειλόμενων σε 
εσφαλμένο τρόπο ανάλυσης των 
διαφορών ηλικίας, φύλου ή εθνοτικής 
προέλευσης από το λογισμικό· ζητεί, 
συνεπώς, από την Επιτροπή, να προτείνει 
στην επικείμενη νομοθετική της πρόταση 
την απαγόρευση της εγκατάστασης και 
χρήσης σε ανοικτό δημόσιο χώρο, 
τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου, 
εφόσον όλοι αυτοί οι κίνδυνοι δεν 
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αντιμετωπίζονται και εξαλείφονται 
δεόντως και ολοκληρωμένα.
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Τροπολογία 5
Emmanuel Maurel
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών 
τεχνολογιών
2020/2012(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 128

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

128. υπογραμμίζει τη σημασία του 
συντονισμού σε επίπεδο Ένωσης, όπως 
διενεργείται από την Επιτροπή και/ή τα 
σχετικά θεσμικά και λοιπά όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης που μπορούν να 
οριστούν στο πλαίσιο αυτό προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός και να 
διασφαλιστεί εναρμονισμένη προσέγγιση 
σε ολόκληρη την Ένωση· θεωρεί ότι ο 
συντονισμός θα πρέπει να επικεντρώνεται 
στις εντολές και τις δράσεις των εθνικών 
εποπτικών αρχών σε κάθε κράτος μέλος, 
όπως αναφέρεται στην προηγούμενη 
υποενότητα, καθώς και στην ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εν λόγω 
αρχών και τη συμβολή στη συνεργασία 
στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης σε 
ολόκληρη την Ένωση· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει και να εξεύρει την 
καταλληλότερη λύση για τη διάρθρωση 
αυτού του συντονισμού· παραδείγματα 
σχετικών υφιστάμενων θεσμικών και 
λοιπών οργάνων και οργανισμών της 
Ένωσης είναι ο ENISA, ο ΕΕΠΔ και ο 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής·

128. υπογραμμίζει τη σημασία του 
συντονισμού σε επίπεδο Ένωσης, όπως 
διενεργείται από την Επιτροπή και/ή τα 
σχετικά θεσμικά και λοιπά όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης που μπορούν να 
οριστούν στο πλαίσιο αυτό προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες αποκλίσεις 
μεταξύ εθνικών αξιολογήσεων, να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός και να 
διασφαλιστεί η εναρμονισμένη υλοποίηση 
σε ολόκληρη την Ένωση· θεωρεί ότι ο 
συντονισμός θα πρέπει να επικεντρώνεται 
στις εντολές και τις δράσεις των εθνικών 
εποπτικών αρχών σε κάθε κράτος μέλος, 
όπως αναφέρεται στην προηγούμενη 
υποενότητα, καθώς και στην ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εν λόγω 
αρχών και τη συμβολή στη συνεργασία 
στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης σε 
ολόκληρη την Ένωση· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει και να εξεύρει την 
καταλληλότερη λύση για τη διάρθρωση 
αυτού του συντονισμού· παραδείγματα 
σχετικών υφιστάμενων θεσμικών και 
λοιπών οργάνων και οργανισμών της 
Ένωσης είναι ο ENISA, ο ΕΕΠΔ και ο 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής·
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Τροπολογία 6
Emmanuel Maurel
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών 
τεχνολογιών
2020/2012(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 143

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

143. αναγνωρίζει τον ρόλο του ΝΑΤΟ 
στην προώθηση της ευρωατλαντικής 
ασφάλειας και ζητεί συνεργασία εντός 
του ΝΑΤΟ για τη θέσπιση κοινών 
προτύπων και τη διαλειτουργικότητα των 
συστημάτων ΤΝ στον τομέα της άμυνας· 
τονίζει ότι η διατλαντική σχέση είναι 
σημαντική για τη διαφύλαξη των κοινών 
αξιών και την αντιμετώπιση μελλοντικών 
και αναδυόμενων απειλών·

διαγράφεται
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