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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), της ρομποτικής 
και των συναφών τεχνολογιών  στην καθημερινή ζωή και στον χώρο εργασίας 
αυξάνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να μετασχηματίζονται σημαντικά οι τρέχουσες 
κοινωνικοοικονομικές δομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ θα πρέπει να ωφελεί τους 
πολίτες και την κοινωνία με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη δημιουργία νέων 
ευκαιριών απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ αποτελεί ουσιώδες τμήμα της ψηφιακής οικονομίας και 
έχει το δυναμικό να ενισχύσει την ευημερία και να διευκολύνει τη μετάβαση σε μια 
βιώσιμη οικονομία, εάν αξιοποιηθεί σωστά·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η TN αναφέρεται σε συστήματα που επιδεικνύουν ευφυή 
συμπεριφορά, καθώς αναλύουν το περιβάλλον τους και ενεργούν, με κάποιο βαθμό 
αυτονομίας, για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα που λειτουργούν βάσει τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βασίζονται 
αποκλειστικά σε λογισμικό, ενεργώντας στον εικονικό κόσμο (για παράδειγμα υπό τη 
μορφή φωνητικών βοηθών, λογισμικού ανάλυσης εικόνας, μηχανών αναζήτησης, 
συστημάτων αναγνώρισης ομιλίας και προσώπου) ή μπορούν να ενσωματωθούν σε 
συσκευές υλισμικού (για παράδειγμα, υπό τη μορφή προηγμένων ρομπότ, αυτόνομων 
αυτοκινήτων, δρόνων ή εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων)·1

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα οι πλήρεις 
δυνατότητες της οποίας μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο εάν οι χρήστες και οι 
καταναλωτές γνωρίζουν τα δυνητικά οφέλη και τις προκλήσεις που συνεπάγεται· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις καθώς και οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί 
τους συχνά δεν έχουν γνώση των εφαρμογών ΤΝ ούτε και των λειτουργιών και των 
δεδομένων στα οποία αυτές βασίζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περιπτώσεις 
εφαρμογών ΤΝ που παραβιάζουν τους ισχύοντες κανονισμούς, για παράδειγμα σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ μπορεί να προσφέρει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη 
καθώς και νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, ενώ ταυτόχρονα 
δημιουργεί μία σειρά δεοντολογικών και νομικών προκλήσεων καθώς και προκλήσεων 
που σχετίζονται με την απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της ΤΝ στον 
χώρο εργασίας μπορεί να συμβάλει σε αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και να έχει 
αντίκτυπο στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ενώ μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την πρόβλεψη και την 
καθοδήγηση των επιδόσεων των εργαζομένων με άμεσες και έμμεσες συνέπειες για τη 
σταδιοδρομία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ θα πρέπει να έχει θετικό αντίκτυπο 
στις συνθήκες εργασίας και να καθοδηγείται από τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καθώς και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της Ένωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ θα πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική, να ενισχύει την 

1 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη», COM(2018) 237 final
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ευημερία των ανθρώπων και της κοινωνίας και να συμβάλλει σε μια δίκαιη και ισότιμη 
μετάβαση·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας2· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ μπορεί δυνητικά να αντικαταστήσει εργαζόμενους που 
εκτελούν επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, να διευκολύνει τα συνεργατικά 
συστήματα εργασίας ανθρώπου-μηχανής, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την 
ευημερία και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης για ειδικευμένους 
εργαζόμενους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το τοπίο της απασχόλησης εξελίσσεται ταχέως, 
καθώς εκτιμάται ότι το 65 % των σημερινών παιδιών αναμένεται να εργαστούν σε 
εντελώς νέους τύπους θέσεων εργασίας και ότι υπάρχει ανάγκη για επανεκπαίδευση και 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά τις ψηφιακές 
δεξιότητες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα μείνει κανείς πίσω και ότι θα 
υπάρχει επαρκής προσφορά εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού3·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το CEDEFOP, ποσοστό περίπου 43 % των 
ενήλικων εργαζομένων στην Ένωση έχουν έρθει σε επαφή με νέες τεχνολογίες στην 
εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου επτά στους δέκα εργαζόμενους στην Ένωση 
απαιτείται να διαθέτουν τουλάχιστον μέτριες ψηφιακές δεξιότητες προκειμένου να 
κάνουν τη δουλειά τους4· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά μέσο όρο, περίπου ένα τέταρτο 
των πολιτών της Ένωσης δεν διαθέτουν καθόλου ή διαθέτουν χαμηλού μόνο επιπέδου 
ψηφιακές δεξιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψηφιακό χάσμα περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες πτυχές που αφορούν την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το φύλο, την 
ηλικία, τη γεωγραφία και την προσβασιμότητα, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό 42 % των εργαζομένων σε εταιρείες που εφαρμόζουν 
ΤΝ στις επιχειρησιακές τους διαδικασίες θεωρούν ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες 
εγείρουν ζητήματα δεοντολογίας, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ποσοστό 28 % των εργοδοτών θεωρούν ότι η εφαρμογή της ΤΝ δεν έχει 
αναπτυχθεί πλήρως εξαιτίας της έλλειψης σχετικών κανόνων δεοντολογίας5·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 υπογράμμισε τη σημασία των 
ψηφιακών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της τηλεργασίας, καθώς και τις τεχνικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν κοινές διατάξεις σε 
επίπεδο Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή της ΤΝ στον χώρο εργασίας, πράγμα που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε στρεβλώσεις της αγοράς και να ανταγωνιστικά 
μειονεκτήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλο 
κανονιστικό πλαίσιο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ έχει καταρτίσει συστάσεις σχετικά με την τεχνητή 

2 STOA, «The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives» (Η δεοντολογία της τεχνητής νοημοσύνης: 
ζητήματα και πρωτοβουλίες), Μάρτιος 2020
3 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Encouraging STEM studies for the labour market» (Ενθάρρυνση των σπουδών 
στους τομείς STEM προς όφελος της αγοράς εργασίας), Μάρτιος 2015
4 CEDEFOP, «European Skills and Jobs survey» (Έρευνα για τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας στην 
Ευρώπη)
5 Ερευνητικό Ινστιτούτο Capgemini, «Why addressing ethical questions in AI will benefit 
organizations» (Γιατί η εξέταση ζητημάτων δεοντολογίας στον τομέα της ΤΝ θα ωφελήσει 
τους οργανισμούς), Ιούλιος 2019
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νοημοσύνη6·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενθαρρύνει την 
προαγωγή μιας δεοντολογικής και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης όσον αφορά την 
ΤΝ7·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοί εταίροι σε επίπεδο Ένωσης κατέληξαν σε 
συμφωνία-πλαίσιο σχετικά με την ψηφιοποίηση, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 
κεφάλαιο με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη και εγγύηση της αρχής του ανθρώπινου 
ελέγχου»8·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη συγκροτήσει ειδικούς φορείς 
για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επιρροής της ΤΝ στον χώρο εργασίας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων 
λόγω φύλου και της ανισότητας μεταξύ των φύλων στον ψηφιακό τομέα είναι 
ανεπαρκείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων εξακολουθεί να 
υφίσταται σε όλα τα πεδία της ψηφιακής τεχνολογίας και ιδίως σε σχέση με την ΤΝ, 
εδραιώνοντας έτσι μια μεροληπτική υπέρ των ανδρών πορεία για τον ψηφιακό τομέα 
στο άμεσο μέλλον·

1. τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθούν ενδελεχώς οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που 
παρουσιάζουν οι εφαρμογές ΤΝ στις ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες καθώς και στη 
δημόσια διοίκηση όσον αφορά τις θέσεις εργασίας και τους εργαζόμενους, 
συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου τους στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής, την οργάνωση της εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο να μην παρακαμφθεί ο κοινωνικός διάλογος, να ζητείται η γνώμη των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους καθώς και να λαμβάνουν επαρκείς 
πληροφορίες ήδη από την έναρξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· υπογραμμίζει ότι 
η εφαρμογή της ΤΝ πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και ότι τα συστήματα ΤΝ 
στον χώρο εργασίας πρέπει να σέβονται την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια των 
εργαζομένων·

2. επισημαίνει ότι μια ολοκληρωμένη εκτίμηση κινδύνου θα πρέπει να προηγηθεί της 
ανάπτυξης, της χρήσης και της υλοποίησης συστημάτων ΤΝ, με εκτίμηση του 
αντικτύπου τους στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις συνθήκες εργασίας, μεταξύ άλλων 
από την άποψη της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, καθώς και των κοινωνικών 
τους συνεπειών· οι εκτιμήσεις θα πρέπει να καλύπτουν κινδύνους που συνδέονται με τη 
λήψη αποφάσεων από ανθρώπους και με τις κοινωνικές διακρίσεις, καθώς και την 
αξιολόγηση των αναδυόμενων επαγγελματικών κινδύνων·

3. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ 
εργασιακού και ιδιωτικού βίου και τη βελτίωση της προσβασιμότητας για τα άτομα με 

6 ΟΟΣΑ,«Recommendation of the Council on Artificial Intelligence» (Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την 
τεχνητή νοημοσύνη), 2019, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
7 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη διαμόρφωση του 
ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης», Ιούνιος 2020
8 Συμφωνία-πλαίσιο των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για την ψηφιοποίηση, Ιούνιος 2020
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αναπηρία, να προβλέψουν την εξέλιξη της αγοράς εργασίας και να υποστηρίξουν τη 
διαχείριση των ανθρώπινων πόρων ως προς την αποφυγή της ανθρώπινης μεροληψίας, 
μπορούν όμως επίσης να εγείρουν ανησυχίες όσον αφορά την ιδιωτικότητα και την 
υγεία και ασφάλεια στην εργασία, όπως το δικαίωμα αποσύνδεσης, και να οδηγήσουν 
σε δυσανάλογη και παράνομη επιτήρηση και παρακολούθηση των εργαζομένων, 
παραβιάζοντας την αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητά τους, καθώς και σε διακριτική 
μεταχείριση, μεταξύ άλλων στις διαδικασίες πρόσληψης, λόγω μεροληπτικών 
αλγόριθμων, συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων που χαρακτηρίζονται από μεροληψία 
ως προς το φύλο, τη φυλή ή την εθνότητα9 και αλγορίθμων που λειτουργούν εις βάρος 
ευάλωτων ομάδων· εκφράζει ακόμα την ανησυχία του ότι η ΤΝ μπορεί να υπονομεύσει 
την ελευθερία και την αυτονομία των ανθρώπων και να συμβάλει σε προβλήματα 
ψυχικής υγείας των εργαζομένων, όπως η επαγγελματική εξουθένωση, το «τεχνολογικό 
άγχος», η ψυχολογική υπερφόρτωση και η κόπωση· τονίζει ότι οι λύσεις ΤΝ στον χώρο 
εργασίας πρέπει να είναι διαφανείς, δίκαιες και να αποφεύγουν τυχόν αρνητικές 
επιπτώσεις για τους εργαζόμενους·

4. υπογραμμίζει ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση, σε 
στατιστικά μοντέλα και θεωρητικές αρχές που συνδέονται με λύσεις ΤΝ καθώς και 
στην εμπειρική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων τους·

5. θεωρεί ότι η ΤΝ μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων και 
των ικανοτήτων ατόμων με αναπηρία και ότι η εφαρμογή της ΤΝ στον χώρο εργασίας 
μπορεί να συμβάλει σε αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και σε υψηλότερα 
ποσοστά απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία·

6. τονίζει ότι οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες, όπως η ΤΝ, και η εκτίμηση της 
αποδοτικότητας της εργασίας δεν πρέπει να οδηγήσουν σε άνισες τεχνολογικά 
ενισχυμένες ικανότητες, και σε ένα απανθρωποποιημένο ψηφιακό μέλλον· 
υπογραμμίζει ότι η δεοντολογία της καινοτομίας πρέπει να ακολουθεί μια 
ανθρωπιστική προσέγγιση·

7. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό να ενημερώνονται οι χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, και οι καταναλωτές όταν ένα σύστημα 
χρησιμοποιεί ΤΝ, ιδίως όσον αφορά εξατομικευμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, και να 
λαμβάνουν ουσιαστικές πληροφορίες, σε εύκολα κατανοητή και προσβάσιμη μορφή, 
σχετικά με όλες τις δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών ΤΝ που τους αφορούν, ώστε 
να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις· τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
είναι κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο οι αλγόριθμοι επεξεργάζονται και αξιολογούν 
τα δεδομένα, καθώς και το πώς μπορεί να περιοριστεί ή να τερματιστεί η εν λόγω 
διαδικασία· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν οι ικανότητες των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους μέσω της κατάρτισης και της εκπαίδευσης 
σχετικά με την ΤΝ στον χώρο εργασίας, προκειμένου να κατανοούνται καλύτερα οι 
επιπτώσεις των λύσεων ΤΝ·

9 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Education and employment of women in science, technology and the digital 
economy, including AI and its influence on gender equality» (Εκπαίδευση και απασχόληση των γυναικών στην 
επιστήμη, την τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της ΤΝ και της επιρροής της στην 
ισότητα των φύλων), Απρίλιος 2020
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8. τονίζει ότι οι αιτούντες και οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και 
εγγράφως όταν χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο διαδικασιών 
προσλήψεων και άλλων αποφάσεων σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους και να 
πληροφορούνται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ζητηθεί επανεξέταση 
από άνθρωπο σε μια τέτοια περίπτωση προκειμένου να αναστραφεί αυτοματοποιημένη 
απόφαση·

9. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η αύξηση της παραγωγικότητας που οφείλεται 
στην ανάπτυξη και τη χρήση της ΤΝ και της ρομποτικής δεν ωφελεί μόνο τους 
ιδιοκτήτες και τους μετόχους εταιρειών, αλλά και τις εταιρείες και το εργατικό 
δυναμικό, μέσω καλύτερων συνθηκών εργασίας και απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων του μισθού, της οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, και ότι 
υπηρετεί επίσης την κοινωνία στο σύνολό της, ιδίως όταν τα εν λόγω οφέλη 
αποβαίνουν εις βάρος των θέσεων εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να μελετήσουν 
προσεκτικά τον δυνητικό αντίκτυπο της ΤΝ στην αγορά εργασίας και στα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και να αναπτύξουν στρατηγικές για να εξασφαλίσουν 
μακροπρόθεσμη σταθερότητα μέσω της μεταρρύθμισης των φόρων και των εισφορών 
καθώς και άλλων μέτρων σε περίπτωση χαμηλότερων δημόσιων εσόδων·

10. υπογραμμίζει τη σημασία των εταιρικών επενδύσεων στην τυπική και άτυπη κατάρτιση 
και δια βίου μάθηση, προκειμένου να υποστηριχθεί η δίκαιη μετάβαση προς την 
ψηφιακή οικονομία· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν ΤΝ 
έχουν την ευθύνη να παρέχουν επαρκή επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων για όλους τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους προκειμένου να μάθουν πώς 
να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και να δουλεύουν με συνεργατικά ρομπότ («co-
bots») και άλλες νέες τεχνολογίες, ώστε να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της αγοράς εργασίας και να διατηρούν την απασχόλησή τους·

11. ζητεί την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες που 
βασίζονται στην ΤΝ· υπογραμμίζει τη θεμελιώδη αρχή ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν 
πάντα τον έλεγχο των μηχανών και της ΤΝ και ότι η λήψη αποφάσεων από την ΤΝ 
πρέπει να υπόκειται σε λογοδοσία, να μπορεί να αμφισβητηθεί και, όπου είναι σκόπιμο, 
να αναστραφεί· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να τηρούνται τα πρότυπα προστασίας και 
ασφάλειας για την ΤΝ και επισημαίνει τη σημασία των σχετικών τακτικών ελέγχων, 
προκειμένου να αποφεύγονται λανθασμένα αποτελέσματα με χρήση ΤΝ· υπενθυμίζει 
ότι η ευθύνη όσον αφορά τη χρήση ΤΝ πρέπει να οριστεί με σαφήνεια, τόσο για την 
περίπτωση επαγγελματικών ατυχημάτων όσο και για την περίπτωση ζημίας 
προκληθείσας σε τρίτους·

12. υπογραμμίζει ότι η ΤΝ πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική, διαφανής και ασφαλής και να 
συμμορφώνεται με το σύνολο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των εφαρμοστέων 
νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένου του γενικού 
κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του 
συστήματος, ιδίως όταν αυτό χρησιμοποιείται στον χώρο εργασίας· ζητεί την ανάπτυξη 
ενός ισχυρού συστήματος πιστοποίησης, που θα βασίζεται σε διαδικασίες δοκιμών και 
θα διέπεται από την αρχή της προφύλαξης, το οποίο θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 
αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα ΤΝ που διαθέτουν συμμορφώνονται με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα πρότυπα της Ένωσης·
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13. υπενθυμίζει ότι το εργασιακό και κοινωνικό κεκτημένο της Ένωσης εφαρμόζεται 
πλήρως στην ΤΝ και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή 
επιβολή της νομοθεσίας και να αντιμετωπίσουν τυχόν νομοθετικά κενά· σημειώνει ότι 
η Ένωση μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά την 
προώθηση μιας κοινωνικά υπεύθυνης χρήσης της ΤΝ·

14. τονίζει τη σημασία μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης όσον αφορά τις δεοντολογικές 
πτυχές της ΤΝ· υπογραμμίζει ότι οποιοδήποτε σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να 
είναι επαρκές και να βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη εκτίμηση επιπτώσεων, 
προκειμένου να αποφευχθεί η παρακώλυση της μελλοντικής καινοτομίας και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας· ζητεί, εν προκειμένω, ένα ευρωπαϊκό ρυθμιστικό 
πλαίσιο σχετικά με τις δεοντολογικές πτυχές της ΤΝ το οποίο θα είναι αναλογικό και θα 
εστιάζει ιδιαίτερα στον κόσμο της εργασίας, μεταξύ άλλων στα δικαιώματα των 
εργαζομένων και στις συνθήκες εργασίας· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις νέες μορφές εργασίας, όπως η περιστασιακή εργασία και η εργασία σε 
πλατφόρμες, που προκύπτουν από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε αυτό το πλαίσιο· 
θεωρεί ότι ένα νομοθετικό πλαίσιο που αποσκοπεί στη ρύθμιση των συνθηκών 
τηλεργασίας σε ολόκληρη την Ένωση και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας και απασχόλησης στην ψηφιακή οικονομία πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη 
τον αντίκτυπο της ΤΝ· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε σχετικές διαβουλεύσεις με 
τους κοινωνικούς εταίρους, τους σχεδιαστές ΤΝ, τους ερευνητές και άλλους 
συμφεροντούχους·

15. υπογραμμίζει ότι η ΤΝ και οιαδήποτε σχετική νομοθεσία δεν πρέπει να θίγουν ουδόλως 
την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη και σε 
επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ή της ελευθερίας για απεργία 
ή για ανάληψη άλλων δράσεων που καλύπτονται από τα ειδικά συστήματα εργασιακών 
σχέσεων στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή/και την εθνική πρακτική· 
επίσης, δεν πρέπει να θίγουν το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής 
συλλογικών συμβάσεων ούτε το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής δράσης σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο ή/και την εθνική πρακτική·

16. υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δεδομένα που συλλέγονται 
στον χώρο εργασίας με τη βοήθεια της ΤΝ, ιδίως αν χρησιμοποιούνται για αποφάσεις 
που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό· καλεί τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο 
εταιρειών να αναλύουν και να παρακολουθούν από κοινού την ανάπτυξη της ΤΝ· καλεί 
την Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους να αναλύσουν την ανάγκη για ειδικές 
διατάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
της ΤΝ· τονίζει ότι οι εργαζόμενοι διατηρούν την ιδιοκτησία των δεδομένων τους, 
ακόμη και μετά τη λήξη μιας εργασιακής σχέσης·

17. θεωρεί ότι το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις της προσαρμογής και της απόκτησης επαγγελματικών προσόντων και 
γνώσεων, ενόψει της οικολογικής και της ψηφιακής μετάβασης, συμπεριλαμβανομένων 
των δεοντολογικών πτυχών της τεχνητής νοημοσύνης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αποτελέσουν οι δεοντολογικές πτυχές της ΤΝ και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για 
δεοντολογικούς σκοπούς αναπόσπαστο τμήμα κάθε προγράμματος εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για σχεδιαστές και για όσους εργάζονται με χρήση ΤΝ· υπενθυμίζει ότι οι 
σχεδιαστές, οι προγραμματιστές, οι φορείς λήψης αποφάσεων και οι εταιρείες που 
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ασχολούνται με την ΤΝ πρέπει να έχουν επίγνωση της δεοντολογικής ευθύνης τους· 
θεωρεί επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές θα 
λαμβάνουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση και ότι θα πραγματοποιούνται τακτικές 
ανταλλαγές απόψεων μεταξύ όλων των σχετικών συμφεροντούχων για το θέμα αυτό·

18. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντική η εκπαίδευση και η συνεχής μάθηση για την 
ανάπτυξη των προσόντων που είναι αναγκαία στην ψηφιακή εποχή και για να 
αντιμετωπιστεί ο ψηφιακός αποκλεισμός· καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε 
συστήματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και διά βίου μάθησης που είναι 
υψηλής ποιότητας, ανταποκρίνονται στις ανάγκες και δεν εισάγουν αποκλεισμούς 
καθώς και σε πολιτικές επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων σε τομείς που ενδέχεται να πληγούν σοβαρά από την ΤΝ· επισημαίνει την 
ανάγκη να παρασχεθούν στο σημερινό και το μελλοντικό εργατικό δυναμικό οι 
αναγκαίες δεξιότητες γραμματισμού, αριθμητισμού και ψηφιακές δεξιότητες καθώς και 
ικανότητες στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και 
των μαθηματικών (STEM), και εγκάρσιες μη τεχνικές δεξιότητες όπως η κριτική 
σκέψη, η δημιουργικότητα και η επιχειρηματικότητα· υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στη ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων στο πλαίσιο αυτό·

19. υπογραμμίζει ότι η ΤΝ δεν πρέπει να ενισχύει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων και τα 
στερεότυπα, μέσω της μετατροπής των αναλογικών μεροληψιών και προκαταλήψεων 
σε ψηφιακές με τη χρήση αλγορίθμων·

20. τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι άνθρωποι από διαφορετικό υπόβαθρο, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των νέων, των εγχρώμων ατόμων και των 
ατόμων με αναπηρία, θα συμπεριλαμβάνονται στην ανάπτυξη, εφαρμογή και χρήση της 
ΤΝ· υπενθυμίζει ότι οι τεχνολογίες που βασίζονται στην ΤΝ στον χώρο εργασίας 
πρέπει να είναι προσβάσιμες από όλους, βάσει της αρχής του σχεδιασμού για όλους·

21. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε λύσεις ΤΝ συνδέεται στενά με την πρόσβαση στο 
διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και, συνεπώς, η ευρυζωνική κάλυψη θα πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις και η άνιση 
πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες·

22. επισημαίνει ότι οι δυνατότητες των λύσεων ΤΝ βασίζονται στα μαζικά δεδομένα, και 
ότι απαιτείται μια κρίσιμη μάζα δεδομένων για την εκπαίδευση των αλγορίθμων και τη 
βελτίωση των αποτελεσμάτων· επικροτεί, εν προκειμένω, την πρόταση της Επιτροπής 
για τη δημιουργία κοινού χώρου δεδομένων στην Ένωση με στόχο την ενίσχυση της 
ανταλλαγής δεδομένων και τη στήριξη της έρευνας, με πλήρη σεβασμό των 
ευρωπαϊκών κανόνων για την προστασία των δεδομένων.
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