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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αρμόδια επί 
της ουσίας:

- να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη, η υλοποίηση και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης (TN) 
στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καθώς και στις πολιτικές για 
την εκπαίδευση, τα μέσα ενημέρωσης, τη νεολαία και την πληροφόρηση, όχι μόνο έχει 
τη δυνατότητα να εγείρει, αλλά όντως εγείρει και θα συνεχίσει να εγείρει, ευρύ φάσμα 
δεοντολογικών ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν· τονίζει ότι θα πρέπει η 
Ένωση να ηγηθεί της πορείας προς μια δεοντολογική ΤΝ που διέπεται από τις 
ευρωπαϊκές αξίες και διασφαλίζει την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής, δίκαιης και βιώσιμης 
Ευρώπης· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συλλογιστούν τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο της ΤΝ στον δημοκρατικό μας διάλογο, στις κοινωνίες μας και στην ίδια τη 
φύση του ανθρώπου, προκειμένου να ανοίξουν τον δρόμο για μια τεχνολογία ΤΝ που 
σέβεται την ελευθερία μας και δεν διαταράσσει την καινοτομία ούτε περιορίζει την 
ελευθερία της έκφρασης·

2. πιστεύει ένθερμα ότι είναι αναγκαίο να εξεταστεί πώς μπορούν τα πλαίσια ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και οι συναφείς υποχρεώσεις να καθοδηγήσουν τις δράσεις και τις 
πολιτικές που συνδέονται με τις νέες και αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, ώστε να 
διασφαλιστεί η ανθρωποκεντρική προσέγγισή τους και η προσβασιμότητα των οφελών 
τους από όλους· αναγνωρίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη, η υλοποίηση 
και η χρήση της ΤΝ είναι απαλλαγμένη από διακρίσεις και προκαταλήψεις και ότι 
αντικατοπτρίζει όλα τα ουσιώδη μέρη της κοινωνίας· αναγνωρίζει ότι η ΤΝ και η 
αυτοματοποίηση ενδέχεται να επηρεάσουν την παγκοσμιοποιημένη οικονομία, με 
αποτέλεσμα να παγιωθούν υφιστάμενες ανισότητες·

3. τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν προσαρμοσμένα κριτήρια για την ανάπτυξη, την 
υλοποίηση και τη χρήση της ΤΝ στους τομείς της εκπαίδευσης, των μέσων 
ενημέρωσης, της νεολαίας, της έρευνας, του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, με 
την ανάπτυξη σημείων αναφοράς και τον ορισμό αρχών για τις δεοντολογικά υπεύθυνες 
και αποδεκτές χρήσεις των τεχνολογιών ΤΝ στους τομείς αυτούς, 
συμπεριλαμβανομένου ενός σαφούς καθεστώτος ευθύνης για τα προϊόντα που 
προκύπτουν από τη χρήση της ΤΝ· υπογραμμίζει ότι πρέπει τα κριτήρια αυτά να 
προσαρμόζονται διαρκώς, ώστε να αντικατοπτρίζουν την πρόοδο των τεχνολογιών ΤΝ, 
με σκοπό να συμβάλουν επίσης στην υπεύθυνη αξιοποίηση των πλήρων δυνατοτήτων 
της ΤΝ· επισημαίνει ειδικότερα την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά 
με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων των χρηστών και την ιδιωτικότητα, καθώς και 
ζητήματα ευθύνης σε περιπτώσεις όπου αυτοματοποιημένες διαδικασίες έχουν 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα· υπενθυμίζει ότι, για να τεθούν τα κριτήρια αυτά επί 
στέρεας βάσης, είναι αναγκαίο να απαιτείται η τήρηση των αρχών της συμμόρφωσης 
ενός συστήματος με τις προδιαγραφές του, της διαφάνειας, της καλής πίστης και της 
ισότητας, σε διαβούλευση με τις αρμόδιες επιτροπές δεοντολογίας που συμβάλλουν 
στην προετοιμασία του εδάφους σύμφωνα με τις πολιτιστικές αξίες και τις διατάξεις 
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του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει ότι τα συστήματα ΤΝ 
βασίζονται σε λογισμικό με ευφυή συμπεριφορά βασιζόμενη στην ανάλυση του 
περιβάλλοντός τους· τονίζει ότι η ανάλυση αυτή βασίζεται σε στατιστικά μοντέλα, τα 
οποία περιλαμβάνουν, αναπόφευκτα, σφάλματα· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διασφαλίζεται ότι υφίστανται συστήματα και μέθοδοι που καθιστούν δυνατή την 
επαλήθευση και εξηγησιμότητα του αλγορίθμου, καθώς και την πρόσβαση σε μέσα 
προσφυγής· επισημαίνει την ανάγκη να ισχύουν δεσμευτικοί κανόνες που διασφαλίζουν 
ότι τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας και ότι δεν εισάγονται 
διακρίσεις· επαναλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για αξιόπιστη 
ΤΝ, του 2019, και τις επτά βασικές απαιτήσεις για την αξιοπιστία της ΤΝ·

4. σημειώνει ότι κάθε παιδί δικαιούται ποιοτική δημόσια εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες· 
ζητεί, επομένως, να αναπτυχθούν, να υλοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν ποιοτικά 
συστήματα ΤΝ που καθιστούν δυνατά και παρέχουν ποιοτικά εκπαιδευτικά εργαλεία 
για όλους σε κάθε βαθμίδα, και τονίζει ότι δεν θα πρέπει η υλοποίηση νέων 
συστημάτων ΤΝ στα σχολεία να οδηγήσει στη διεύρυνση του ψηφιακού χάσματος στην 
κοινωνία·

5. παρατηρεί ότι υλοποιούνται ολοένα και συχνότερα συστήματα ΤΝ για εξατομικευμένη 
μάθηση σε σχολεία και πανεπιστήμια, πράγμα που μεταβάλλει σταδιακά τον ρόλο των 
εκπαιδευτικών στη διαδικασία μάθησης· τονίζει ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί 
ενδελεχώς η μεταβολή αυτή, να αντικατοπτρίζεται καταλλήλως στα προγράμματα 
σπουδών και να βασίζεται σε ανθρωποκεντρικές αξίες· αναγνωρίζει την τεράστια 
δυνητική συμβολή της ΤΝ και της ρομποτικής στην εκπαίδευση· σημειώνει ότι δεν θα 
πρέπει τα συστήματα ΤΝ για εξατομικευμένη μάθηση να αντικαθιστούν τις 
εκπαιδευτικές σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί, και ότι δεν θα πρέπει 
να παραμερίζονται οι παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης, ταυτόχρονα δε παρατηρεί ότι 
πρέπει να παρέχεται οικονομική, τεχνολογική και εκπαιδευτική στήριξη, 
συμπεριλαμβανομένης της εξειδικευμένης κατάρτισης στις τεχνολογίες της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών, για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να 
αποκτήσουν κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές 
αλλαγές και, όχι μόνο να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της ΤΝ, αλλά και να 
κατανοήσουν τους περιορισμούς της·

6. τονίζει ότι όπου χρησιμοποιείται η εκμάθηση μηχανής στις διαδικασίες για την επιλογή 
δυνητικών σπουδαστών, πρέπει να εφαρμόζονται επαρκείς διασφαλίσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης των αιτούντων για τις διαδικασίες αυτές και 
για τα δικαιώματά τους εν προκειμένω· σημειώνει ότι πρέπει ο σχετικός αλγόριθμος να 
εκπαιδεύεται σε ευρέα σύνολα δεδομένων, προκειμένου να μην εισάγει άδικες 
διακρίσεις σε βάρος ορισμένων ομάδων· είναι της άποψης ότι πρέπει οι σχετικές 
αποφάσεις που λαμβάνονται με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών να 
μπορούν να εξηγηθούν, μεταξύ άλλων στους απορριφθέντες σπουδαστές, εάν 
χρειαστεί·

7. ζητεί να αναπτυχθεί σε ενωσιακό επίπεδο μια στρατηγική για την ΤΝ, τη ρομποτική και 
τις συναφείς τεχνολογίες, προκειμένου να συμβάλει στον μετασχηματισμό και την 
επικαιροποίηση των εκπαιδευτικών μας συστημάτων στην προετοιμασία των 
εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων σε όλες τις βαθμίδες, και στον εξοπλισμό των 
εκπαιδευτικών και των σπουδαστών με τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες· θεωρεί 
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ότι είναι αναγκαίο ένα πλαίσιο δεοντολογίας στην εκπαίδευση· συνιστά να 
συμμετάσχουν η κοινωνία των πολιτών, πανεπιστήμια, συνδικαλιστικές οργανώσεις και 
ενώσεις εργοδοτών στη διαδικασία κατάρτισης ενός τέτοιου πλαισίου· σημειώνει ότι 
πρέπει τα συστήματα ΤΝ που αναπτύσσονται, εφαρμόζονται και χρησιμοποιούνται 
στην Ένωση να αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική πολυμορφία και την πολυγλωσσία 
της· τονίζει ότι θα πρέπει να παρέχεται ειδική υποστήριξη σε προγραμματιστές 
τεχνολογιών και δικαιούχους από ομάδες μειονεκτούντων ατόμων και ατόμων με 
αναπηρίες·

8. θεωρεί ότι, δεδομένης της ιδιαίτερης επιρροής που ασκεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον 
στη μελλοντική τους εξέλιξη, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία και 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ανηλίκων, ειδικά του δικαιώματος στην 
ιδιωτικότητα και την πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες εν πάση περιπτώσει· τονίζει ότι θα πρέπει τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα να χρησιμοποιούν συστήματα ΤΝ για εκπαιδευτικούς σκοπούς μόνον εφόσον 
έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί ότι είναι ηθικά, ωφέλιμα και συνάδουν με τις αρχές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
τη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, προκειμένου να ενισχύσουν την ανταλλαγή γνώσεων και τις ανοικτές 
πηγές·

9. σημειώνει ότι είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η έννοια των τεχνών, καθώς και των 
πολιτιστικών και δημιουργικών έργων, αλλά και ο ρόλος του ανθρώπου ως δημιουργού 
και καλλιτέχνη· τονίζει ότι δεν πρέπει οι ευκαιρίες που παρέχονται από την 
ψηφιοποίηση και τις νέες τεχνολογίες να οδηγήσουν σε συνολική απώλεια θέσεων 
εργασίας στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, να παραμεληθεί η 
συντήρηση των πρωτότυπων έργων και να υποβαθμιστεί η παραδοσιακή πρόσβαση 
στην πολιτιστική κληρονομιά, η οποία θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνεται·

10. αναγνωρίζει τις αυξανόμενες δυνατότητες της ΤΝ στους τομείς της πληροφόρησης, των 
μέσων ενημέρωσης και των επιγραμμικών πλατφορμών, μεταξύ άλλων ως ισχυρού 
μέσου για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης· εκφράζει, ωστόσο, την 
ανησυχία του για τις δυνατότητες κατάχρησης της ΤΝ με σκοπό τη χειραγώγηση της 
κοινής γνώμης στο διαδίκτυο· υπογραμμίζει ότι, εάν δεν ρυθμιστούν νομοθετικά, 
ενδεχομένως να έχουν αρνητικές επιπτώσεις από δεοντολογικής πλευράς, με την 
εκμετάλλευση μεροληψιών στα δεδομένα και τους αλγορίθμους, οι οποίες μπορεί 
οδηγήσουν σε διασπορά της παραπληροφόρησης, με τη δημιουργία φίλτρων 
πληροφοριών και με την εκμετάλλευση μεροληψιών ενσωματωμένων στους 
αλγορίθμους της ΤΝ· υπενθυμίζει ότι η κατάλληλη εκπαίδευση αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών όσον αφορά την 
ελευθερία της πληροφόρησης, της γνώμης και της έκφρασης, ζητεί δε να 
χρησιμοποιούνται δεοντολογικά οι τεχνολογίες ΤΝ στον τομέα των μέσων ενημέρωσης· 
προειδοποιεί σχετικά με τους κινδύνους της λογοκρισίας βάσει τεχνολογίας και την 
ανάγκη για ένα δεοντολογικό πλαίσιο που διαφυλάσσει την ελευθερία του λόγου·

11. θεωρεί ότι η χρήση ορισμένων τύπων ΤΝ, όπως τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου, 
συναισθημάτων και συμπεριφοράς, ενδεχομένως να έχει επιζήμιες επιπτώσεις, και δη 
στον ρόλο των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων ως φορέων επαγρύπνησης 
για τη δημοκρατία και, συνεπώς, στις δημοκρατικές διαδικασίες· υπογραμμίζει, 
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επομένως, ότι θα πρέπει να περιορίζεται ή να απαγορεύεται η χρήση των εν λόγω 
συστημάτων σε δημόσιους χώρους, εφόσον κρίνεται αναγκαίο· τονίζει την ανάγκη να 
συνεχιστεί ο αγώνας κατά των ψευδών ειδήσεων, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
όπως τα «deepfakes», και κατά της λογοκρισίας και της αυτοματοποιημένης 
παρακολούθησης·

12. τονίζει την ανάγκη να ενημερωθεί το ευρύ κοινό, ώστε να κατανοήσει τον ρόλο και τον 
αντίκτυπο της ΤΝ, μέσω της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών σπουδών, ιδίως όσον αφορά τη χρήση 
αλγορίθμων και τον αντίκτυπό τους, μεταξύ άλλων, στην εργασία και στην 
ιδιωτικότητα, καθώς και τον ρόλο των συστημάτων ΤΠ κατά την επιλογή, ερμηνεία, 
αποθήκευση και παρουσίαση των δεδομένων· υποστηρίζει την καθιέρωση εργαλείων 
ψηφιακού γραμματισμού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, και καλεί, επομένως, τα 
κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επενδύσουν στον γραμματισμό σε θέματα 
πληροφόρησης και μέσων ενημέρωσης, στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση· θεωρεί 
ότι οι ικανότητες πληροφόρησης και μέσων ενημέρωσης είναι ζωτικής σημασίας για 
όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ώστε 
να είναι σε θέση να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα και να κατανοούν τις νέες εξελίξεις, 
μεταξύ άλλων να κατανοούν τη λειτουργία της ΤΝ και την εγγενή μεροληψία της, και, 
συνεπώς, να αναπτύσσουν νέες μορφές κριτικής σκέψης· συνιστά στην Επιτροπή να 
προωθήσει εργαλεία ΤΝ, ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της συνεχούς εκπαίδευσης·

13. σημειώνει τη σημαντική διάκριση μεταξύ διαφάνειας των αλγορίθμων και διαφάνειας 
στη χρήση των αλγορίθμων· τονίζει τη σημασία της διαφάνειας και της λογοδοσίας 
όσον αφορά τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται από τις πλατφόρμες 
διαμοιρασμού βίντεο, καθώς και τις πλατφόρμες μετάδοσης συνεχούς ροής, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε πολύμορφο πολιτιστικό και γλωσσικό 
περιεχόμενο και να αποφεύγεται η προνομιακή μεταχείριση· πιστεύει ότι θα πρέπει 
κάθε χρήστης να πληροφορείται δεόντως όταν χρησιμοποιείται αλγόριθμος που 
προτείνει περιεχόμενο, και θα πρέπει να είναι σε θέση να βελτιστοποιεί τις προτάσεις 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, δεν θα πρέπει δε οι αλγόριθμοι αυτοί να περιορίζουν 
τις επιλογές του χρήστη· θεωρεί ότι θα πρέπει κάθε χρήστης να είναι επίσης σε θέση να 
απενεργοποιήσει το προτεινόμενο από την ΤΝ περιεχόμενο· τονίζει ότι θα πρέπει οι 
αλγόριθμοι αυτοί να σχεδιάζονται κατά τέτοιον τρόπο που να αντικατοπτρίζουν την 
πολιτιστική πολυμορφία των κοινωνιών μας, ώστε να διασφαλίζεται ένα πραγματικό 
πολιτιστικό άνοιγμα και να εξασφαλίζεται η ελευθερία της δημιουργίας· επιμένει ότι 
δεν πρέπει τα δεδομένα χρήστη που συλλέγει η ΤΝ, όπως οι πολιτιστικές προτιμήσεις ή 
οι εκπαιδευτικές επιδόσεις, να διαβιβάζονται ούτε να χρησιμοποιούνται χωρίς να έχει 
λάβει γνώση ο χρήστης·

14. σημειώνει ότι ο τομέας του αθλητισμού ήταν πάντοτε ανοικτός στην τεχνολογική 
καινοτομία· θεωρεί, ωστόσο, ότι η χρήση τεχνολογιών ΤΝ, η οποία εξαπλώνεται 
ταχέως στους αθλητικούς αγώνες, εγείρει όλο και περισσότερα ερωτηματικά όσον 
αφορά τον θεμιτό ανταγωνισμό στον αθλητισμό, δεδομένου ότι οι ομάδες που 
διαθέτουν τους περισσότερους οικονομικούς πόρους μπορούν να αποκτήσουν την 
καλύτερη τεχνολογία, πράγμα που δυνητικά τους προσδίδει αθέμιτο πλεονέκτημα· 
τονίζει ότι πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι εξελίξεις αυτές και ότι ο εν λόγω 
τομέας χρειάζεται κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζει δεοντολογικά και 
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ανθρωποκεντρικά κριτήρια όσον αφορά την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνολογιών ΤΝ· 
ζητεί να είναι πλήρως διαφανείς οι αλγόριθμοι και οι τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται στον αθλητισμό, προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού.
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