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Τροπολογία 1
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-Α. έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα,

Or. en

Τροπολογία 2
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται 
η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης 
(ΤΝ) στην καθημερινή ζωή και στον χώρο 
εργασίας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται 
η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης 
(ΤΝ) στην καθημερινή ζωή και στον χώρο 
εργασίας, ότι η κρίση της νόσου Covid-19 
απέδειξε επίσης ότι η τηλεργασία και οι 
ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας είναι 
απαραίτητες για το μέλλον της εργασίας 
και ότι όλες οι πλατφόρμες τηλεργασίας 
πρέπει να είναι προσβάσιμες και από τα 
άτομα με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 3
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται 
η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης 
(ΤΝ) στην καθημερινή ζωή και στον χώρο 
εργασίας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται 
η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης 
(ΤΝ), της ρομποτικής και των συναφών 
τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή και 
στον χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 4
Daniela Rondinelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται 
η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης 
(ΤΝ) στην καθημερινή ζωή και στον χώρο 
εργασίας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται 
διαρκώς η εφαρμογή της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) στην καθημερινή ζωή 
και στην εργασία·

Or. it

Τροπολογία 5
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
«τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ)» αναφέρεται 
σε συστήματα που χαρακτηρίζονται από 
ευφυή συμπεριφορά, αναλύοντας το 
περιβάλλον τους και ενεργώντας – με 
κάποιο βαθμό αυτονομίας – για την 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα 
που λειτουργούν βάσει τεχνητής 
νοημοσύνης μπορούν να βασίζονται 
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αποκλειστικά σε λογισμικό, ενεργώντας 
στον εικονικό κόσμο (π.χ. βοηθοί φωνής, 
λογισμικό ανάλυσης εικόνας, μηχανές 
αναζήτησης, συστήματα αναγνώρισης 
ομιλίας και προσώπου) ή η τεχνητή 
νοημοσύνη μπορεί να ενσωματωθεί σε 
συσκευές υλισμικού (π.χ. προηγμένα 
ρομπότ, αυτόνομα αυτοκίνητα, δρόνοι ή 
εφαρμογές του Διαδικτύου των 
Πραγμάτων).1α

__________________
1α Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη», 
COM(2018) 237 final

Or. en

Τροπολογία 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί τεχνολογία του 
μέλλοντος και αναμένεται να ωφελήσει 
τους πολίτες και την κοινωνία 
βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, 
δημιουργώντας νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης και πιο βιώσιμα 
επιχειρηματικά μοντέλα·

Or. pl

Τροπολογία 7
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ θα 
μετασχηματίσει σε σημαντικό βαθμό τις 
ισχύουσες κοινωνικοοικονομικές δομές 
και θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλο 
ρυθμιστικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 8
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ΕΕ·

Or. sv

Τροπολογία 9
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ, η 
ρομποτική και οι συναφείς τεχνολογίες 
μπορούν να συμβάλουν σε τεράστιο 
βαθμό στην επίτευξη του κοινού στόχου 
της βελτίωσης της ζωής των πολιτών και 
της προαγωγής της ευημερίας εντός της 
ΕΕ καθώς και στη διαχείριση των δύο 
μεταβάσεων προς την πράσινη και την 
ψηφιακή οικονομία, εάν αξιοποιηθούν 
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σωστά·

Or. en

Τροπολογία 10
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την έρευνα του CEDEFOP με τίτλο 
«European Skills and Jobs» (Ευρωπαϊκές 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας), ποσοστό 
περίπου 43% των ενήλικων εργαζομένων 
στην ΕΕ έχουν εμπειρία με νέες 
τεχνολογίες στην εργασία, όπως η 
εισαγωγή μηχανών και συστημάτων 
ΤΠΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 
επτά στους δέκα εργαζόμενους στην ΕΕ 
απαιτείται να διαθέτουν τουλάχιστον 
μέτριες ψηφιακές δεξιότητες προκειμένου 
να κάνουν τη δουλειά τους·

Or. en

Τροπολογία 11
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά 
μέσο όρο περίπου ένα τέταρτο των 
πολιτών της ΕΕ δεν διαθέτουν καθόλου ή 
διαθέτουν χαμηλού μόνο επιπέδου 
ψηφιακές δεξιότητες· λαμβάνοντας 
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υπόψη ότι το ψηφιακό χάσμα συνδέεται 
επίσης με συγκεκριμένες πτυχές που 
αφορούν το φύλο, την προσβασιμότητα, 
την ηλικία και τη γεωγραφία, οι οποίες 
πρέπει να αντιμετωπιστούν·

Or. en

Τροπολογία 12
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ 
προσφέρει οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη, εγείροντας ταυτόχρονα ορισμένες 
προκλήσεις·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 
τεχνολογίες στον χώρο εργασίας, όπως το 
υπολογιστικό νέφος, η ΤΝ, το Διαδίκτυο 
των Πραγμάτων και η τεχνολογία 5G 
έχουν πολλές δυνατότητες για βελτίωση 
της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, 
προσφέρουν οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη, προωθούν μια αγορά εργασίας 
χωρίς αποκλεισμούς, ενώ ταυτόχρονα 
συνοδεύονται από νέους κινδύνους και 
εγείρουν ορισμένες προκλήσεις, όπως 
φάνηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας Covid-19 με την ακόλουθη 
αύξηση της τηλεργασίας, η οποία 
αποτέλεσε σημαντική πρόκληση για 
ολόκληρη την υποδομή ΤΠ των εταιρειών 
ή των θεσμικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 13
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ θα 
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προσφέρει οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη, εγείροντας ταυτόχρονα ορισμένες 
προκλήσεις·

πρέπει να προσφέρει οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη, καθώς και νέες 
ευκαιρίες απασχόλησης, εγείροντας 
ταυτόχρονα ορισμένες προκλήσεις·

Or. es

Τροπολογία 14
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ 
προσφέρει οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη, εγείροντας ταυτόχρονα ορισμένες 
προκλήσεις·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ 
ενδέχεται να προσφέρει οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη, για παράδειγμα 
αναφορικά με την καταπολέμηση των 
ανισοτήτων και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, εγείροντας ταυτόχρονα 
ορισμένες προκλήσεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εφαρμογή της ΤΝ στον χώρο 
εργασίας μπορεί να βοηθήσει στη 
βελτίωση της υγείας και ασφάλειας 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 και την 
πνευματική τους ευεξία·

Or. en

Τροπολογία 15
Cindy Franssen, Λουκάς Φουρλάς, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Krzysztof Hetman

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ 
προσφέρει οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη, εγείροντας ταυτόχρονα ορισμένες 
προκλήσεις·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ 
προσφέρει οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη, εγείροντας ταυτόχρονα ορισμένες 
προκλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ΤΝ προσφέρει οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη, εγείροντας ταυτόχρονα ορισμένες 
προκλήσεις και ότι οι νέες εφαρμογές της 
ΤΝ δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στις ισχύουσες συνθήκες 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 16
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Véronique Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ 
προσφέρει οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη, εγείροντας ταυτόχρονα ορισμένες 
προκλήσεις·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ 
προσφέρει οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη και δυνατότητες τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τους 
εργαζόμενους, εγείροντας ταυτόχρονα 
ορισμένες προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 17
Daniela Rondinelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ 
προσφέρει οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη, εγείροντας ταυτόχρονα ορισμένες 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ 
προσφέρει οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη, εγείροντας ταυτόχρονα ορισμένες 



AM\1208075EL.docx 11/73 PE653.864v01-00

EL

προκλήσεις· ηθικές, οικονομικές, κοινωνικές, 
εργασιακές και νομικές προκλήσεις·

Or. it

Τροπολογία 18
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ευρωπαϊκή προσέγγιση της τεχνητής 
νοημοσύνης θα πρέπει να εξετάζει, κατά 
προτεραιότητα, τις δεοντολογικές πτυχές 
και τα διλήμματα που σχετίζονται με την 
ΤΝ ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι 
ανθρωποκεντρική, ότι ενισχύει την 
ευημερία των ανθρώπων, το αίσθημα 
ασφάλειας, την ευημερία της κοινωνίας 
και του περιβάλλοντος, και ότι σέβεται 
πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
αξίες της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 19
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
τεχνητής νοημοσύνης, αυτοματισμού, 
ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών θα 
πρέπει να διέπεται από τον σεβασμό των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων ως θεμελιώδη 
αξία, μεταξύ άλλων και στο 
επαγγελματικό πεδίο·

Or. en
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Τροπολογία 20
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία 
της αποδοτικότητας της εργασίας δεν 
πρέπει να έχει ως συνέπεια να απολέσει το 
ψηφιακό μέλλον τις ανθρώπινες 
ιδιότητες·

Or. en

Τροπολογία 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλήρεις 
δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης 
μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο εάν οι 
χρήστες γνωρίζουν τα δυνητικά οφέλη 
και τις προκλήσεις που συνεπάγεται αυτή 
η τεχνολογία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι απαραίτητο να ενταχθεί το ζήτημα 
αυτό στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά την 
καταπολέμηση του ψηφιακού 
αποκλεισμού, και να διεξαχθούν 
ενημερωτικές εκστρατείες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, οι οποίες να απεικονίζουν 
επακριβώς όλες τις πτυχές της ανάπτυξης 
της ΤΝ·

Or. pl
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Τροπολογία 22
Daniela Rondinelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις 
ΤΝ και η ρομποτική αναμένεται να έχουν 
ισχυρό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας1 
και να αυξήσουν την ανάγκη για 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό2·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις 
ΤΝ και η ρομποτική αναμένεται να έχουν 
ισχυρό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας1 
υποκαθιστώντας σταδιακά τον άνθρωπο 
σε όλες τις επαναλαμβανόμενες εργασίες, 
δημιουργώντας συστήματα εργασίας με 
συνεργασία ανθρώπου-μηχανής και 
αυξάνοντας την ανάγκη για εξειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό2·

__________________ __________________
1 STOA, "The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives" (Η 
δεοντολογία της τεχνητής νοημοσύνης: 
ζητήματα και πρωτοβουλίες), Μάρτιος 
2020.

1 STOA, "The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives" (Η 
δεοντολογία της τεχνητής νοημοσύνης: 
ζητήματα και πρωτοβουλίες), Μάρτιος 
2020.

2 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Encouraging 
STEM studies for the labour market» 
(Ενθάρρυνση των σπουδών στους τομείς 
STEM προς όφελος της αγοράς εργασίας), 
Μάρτιος 2015.

2 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Encouraging 
STEM studies for the labour market» 
(Ενθάρρυνση των σπουδών στους τομείς 
STEM προς όφελος της αγοράς εργασίας), 
Μάρτιος 2015.

Or. it

Τροπολογία 23
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις 
ΤΝ και η ρομποτική αναμένεται να έχουν 
ισχυρό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας1 
και να αυξήσουν την ανάγκη για 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό2·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις 
ΤΝ και η ρομποτική ήδη έχουν ισχυρό 
αντίκτυπο στην αγορά εργασίας1 και 
αυξάνουν την ανάγκη για εξειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό2, καθιστώντας έτσι 
αναγκαία την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων 
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δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους·

__________________ __________________
1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» (Η 
δεοντολογία της τεχνητής νοημοσύνης: 
ζητήματα και πρωτοβουλίες), Μάρτιος 
2020.

1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» (Η 
δεοντολογία της τεχνητής νοημοσύνης: 
ζητήματα και πρωτοβουλίες), Μάρτιος 
2020.

2 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Encouraging 
STEM studies for the labour market» 
(Ενθάρρυνση των σπουδών στους τομείς 
STEM προς όφελος της αγοράς εργασίας), 
Μάρτιος 2015.

2 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Encouraging 
STEM studies for the labour market» 
(Ενθάρρυνση των σπουδών στους τομείς 
STEM προς όφελος της αγοράς εργασίας), 
Μάρτιος 2015.

Or. en

Τροπολογία 24
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις 
ΤΝ και η ρομποτική αναμένεται να έχουν 
ισχυρό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας1 
και να αυξήσουν την ανάγκη για 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό2·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις 
ΤΝ και η ρομποτική αναμένεται να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά 
εργασίας1 και να αυξήσουν την ανάγκη για 
δεξιότητες και εξειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό2·

__________________ __________________
1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» (Η 
δεοντολογία της τεχνητής νοημοσύνης: 
ζητήματα και πρωτοβουλίες), Μάρτιος 
2020.

1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» (Η 
δεοντολογία της τεχνητής νοημοσύνης: 
ζητήματα και πρωτοβουλίες), Μάρτιος 
2020.

2 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Encouraging 
STEM studies for the labour market» 
(Ενθάρρυνση των σπουδών στους τομείς 
STEM προς όφελος της αγοράς εργασίας), 
Μάρτιος 2015.

2 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Encouraging 
STEM studies for the labour market» 
(Ενθάρρυνση των σπουδών στους τομείς 
STEM προς όφελος της αγοράς εργασίας), 
Μάρτιος 2015.

Or. en



AM\1208075EL.docx 15/73 PE653.864v01-00

EL

Τροπολογία 25
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις 
ΤΝ και η ρομποτική αναμένεται να έχουν 
ισχυρό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας1 
και να αυξήσουν την ανάγκη για 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό2·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις 
ΤΝ και η ρομποτική αναμένεται να έχουν 
ισχυρό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας1 
και να αυξήσουν την ανάγκη για 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό2 και 
ειδικές δεξιότητες, ιδίως ψηφιακές 
δεξιότητες·

__________________ __________________
1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» (Η 
δεοντολογία της τεχνητής νοημοσύνης: 
ζητήματα και πρωτοβουλίες), Μάρτιος 
2020.

1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» (Η 
δεοντολογία της τεχνητής νοημοσύνης: 
ζητήματα και πρωτοβουλίες), Μάρτιος 
2020.

2 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Encouraging 
STEM studies for the labour market» 
(Ενθάρρυνση των σπουδών στους τομείς 
STEM προς όφελος της αγοράς εργασίας), 
Μάρτιος 2015.

2 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Encouraging 
STEM studies for the labour market» 
(Ενθάρρυνση των σπουδών στους τομείς 
STEM προς όφελος της αγοράς εργασίας), 
Μάρτιος 2015.

Or. pl

Τροπολογία 26
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις 
ΤΝ και η ρομποτική αναμένεται να έχουν 
ισχυρό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας1 
και να αυξήσουν την ανάγκη για 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό2·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις 
ΤΝ και η ρομποτική αναμένεται να έχουν 
ισχυρό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας1, 
καθώς μπορούν να μειώσουν την ανάγκη 
για προσωπικό σε υφιστάμενες θέσεις 
εργασίας, ιδίως σε παραδοσιακά 
επαγγέλματα και επαγγέλματα ρουτίνας, 
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οι οποίες μπορούν να αυτοματοποιηθούν, 
και να αυξήσουν την ανάγκη για 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό2·

__________________ __________________
1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» (Η 
δεοντολογία της τεχνητής νοημοσύνης: 
ζητήματα και πρωτοβουλίες), Μάρτιος 
2020.

1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» (Η 
δεοντολογία της τεχνητής νοημοσύνης: 
ζητήματα και πρωτοβουλίες), Μάρτιος 
2020.

2 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Encouraging 
STEM studies for the labour market» 
(Ενθάρρυνση των σπουδών στους τομείς 
STEM προς όφελος της αγοράς εργασίας), 
Μάρτιος 2015.

2 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Encouraging 
STEM studies for the labour market» 
(Ενθάρρυνση των σπουδών στους τομείς 
STEM προς όφελος της αγοράς εργασίας), 
Μάρτιος 2015.

Or. es

Τροπολογία 27
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις 
ΤΝ και η ρομποτική αναμένεται να έχουν 
ισχυρό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας1 
και να αυξήσουν την ανάγκη για 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό2·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις 
ΤΝ, ο αυτοματισμός και η ρομποτική 
αναμένεται να έχουν ισχυρό αντίκτυπο 
στην αγορά εργασίας1 και να αυξήσουν την 
ανάγκη για εξειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό2·

__________________ __________________
1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» (Η 
δεοντολογία της τεχνητής νοημοσύνης: 
ζητήματα και πρωτοβουλίες), Μάρτιος 
2020.

1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» (Η 
δεοντολογία της τεχνητής νοημοσύνης: 
ζητήματα και πρωτοβουλίες), Μάρτιος 
2020.

2 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Encouraging 
STEM studies for the labour market» 
(Ενθάρρυνση των σπουδών στους τομείς 
STEM προς όφελος της αγοράς εργασίας), 
Μάρτιος 2015.

2 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Encouraging 
STEM studies for the labour market» 
(Ενθάρρυνση των σπουδών στους τομείς 
STEM προς όφελος της αγοράς εργασίας), 
Μάρτιος 2015.

Or. en
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Τροπολογία 28
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό 
42% των εργαζομένων σε εταιρείες που 
εφαρμόζουν ΤΝ στις επιχειρηματικές 
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 
κανόνων δεοντολογίας εν προκειμένω1α·
_________________________
1α Ερευνητικό Ινστιτούτο Capgemini, 
«Why addressing ethical questions in AI 
will benefit organizations», Ιούλιος 2019

Or. en

Τροπολογία 29
Cindy Franssen, Λουκάς Φουρλάς, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Krzysztof Hetman

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καθιέρωση της ΤΝ έχει μειώσει τον 
εκτελεστικό χαρακτήρα των καθηκόντων 
των εργαζομένων και τα έχει καταστήσει 
πιο πολύπλοκα, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι από έρευνες1α έχει καταδειχθεί ότι η 
ΤΝ οδηγεί σε αυξημένο «τεχνοστρές», με 
τους εργαζόμενους χαμηλότερου ιδίως 
μορφωτικού επιπέδου και μεγαλύτερης 
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ηλικίας να είναι περισσότερο ευάλωτοι σε 
αυτό·
__________________
1α Meylemans, Lise, Vanderstukken, Arne, 
Vereycken, Yennef, Ramioul, Monique, 
2019. Aanwezigheid en impact van 
nieuwe technologieën in sectoren van 
ACV-CSC METEA. 

Or. en

Τροπολογία 30
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τοπίο 
της απασχόλησης εξελίσσεται με ταχείς 
ρυθμούς και ότι εκτιμάται πως ποσοστό 
65% των παιδιών που ξεκινούν σήμερα 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα 
καταλήξουν να εργάζονται σε εντελώς 
νέους τύπους εργασίας που ακόμα δεν 
υπάρχουν1α·
__________________
1α Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, «The 
future of jobs», Σεπτέμβριος 2018

Or. en

Τροπολογία 31
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη μιας 
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δίκαιης και ισότιμης μετάβασης που θα 
εστιάζει στις ανάγκες των εργαζομένων 
σε όλα τα είδη απασχόλησης και όλους 
τους τομείς της οικονομίας και θα 
διασφαλίζει εργασία υψηλής ποιότητας, 
χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο·

Or. en

Τροπολογία 32
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ 
έχει καταρτίσει συστάσεις σχετικά με την 
τεχνητή νοημοσύνη1α·
__________________
1α ΟΟΣΑ,«Recommendation of the 
Council on Artificial Intelligence», 2019, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instr
uments/OECD-LEGAL-0449

Or. en

Τροπολογία 33
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ 
συνιστά στρατηγική προτεραιότητα, 
δεδομένου ότι θα πρέπει να ωφελεί τους 
πολίτες και την κοινωνία αυξάνοντας την 
ανταγωνιστικότητα και δημιουργώντας 
δυνατότητες απασχόλησης και 
οικονομική ευημερία·
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Or. en

Τροπολογία 34
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ενθαρρύνει την προαγωγή μιας 
δεοντολογικής και ανθρωποκεντρικής 
προσέγγισης αναφορικά με την ΤΝ1α·
__________________
1α Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
«Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά 
με τη διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης», Ιούνιος 2020

Or. en

Τροπολογία 35
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ όχι 
μόνο αντικαθιστά με ευκολία θέσεις 
εργασίας σε άπειρους τομείς, αλλά ότι 
δημιουργεί επίσης δυνατότητες για θέσεις 
που απαιτούν περισσότερη κατάρτιση και 
δεξιότητες·

Or. en
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Τροπολογία 36
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υπάρχουν κοινές διατάξεις σε επίπεδο 
Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή της ΤΝ 
στον χώρο εργασίας που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε στρέβλωση της αγοράς και 
να δημιουργήσει ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι αναγκαίοι ενοποιημένοι κανόνες που 
θα παράσχουν σε εργαζόμενους και 
εταιρείες ένα αξιόπιστο κανονιστικό 
πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 37
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γε. 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»1α·
__________________
1α Συμφωνία πλαίσιο των ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων για την 
ψηφιοποίηση, Ιούνιος 2020

Or. en
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Τροπολογία 38
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 39
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 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 η έλλειψη 
γνώσης και η πίεση του ανταγωνισμού 
έχουν ωθήσει ορισμένες εταιρείες να 
εφαρμόσουν ΤΝ κατά παράβαση των 
υφιστάμενων κανονισμών, όπως η 
προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 40
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προσπάθειες για την καταπολέμηση των 
προκαταλήψεων λόγω φύλου και της 
ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων στον 
ψηφιακό τομέα είναι ανεπαρκείς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ 
των δύο 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·

Or. en

Τροπολογία 41
Daniela Rondinelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. τονίζει την ανάγκη η ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της ΤΝ να είναι μοναδική, 
κοινή, ηθική και ανθρωποκεντρική. 
Ειδικότερα, ο άνθρωπος πρέπει να 
αποτελεί κινητήριο μοχλό αλλά και 
αποδέκτη όλων των καινοτόμων 
διαδικασιών.

Or. it

Τροπολογία 42
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 
και να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
πριν από τη χρήση εφαρμογών ΤΝ·

1. τονίζει ότι το πεδίο εφαρμογής 
οποιουδήποτε πλαισίου αφορά τις 
δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής 
νοημοσύνης, της ρομποτικής και των 
συναφών τεχνολογιών θα πρέπει να είναι 
επαρκές, αναλογικό και να έχει 
αξιολογηθεί ενδελεχώς προκειμένου να 
μην τεθούν εμπόδια στη μελλοντική 
καινοτομία και δημιουργία θέσεων 
εργασίας· τονίζει ιδίως την ανάγκη να 
αξιολογηθούν ενδελεχώς οι δυνατότητες 
και οι προκλήσεις που μπορεί να 
παρουσιάσουν η ΤΝ, η ρομποτική και οι 
συναφείς τεχνολογίες στις εταιρείες και 
στη δημόσια διοίκηση, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
κοινωνικών εταίρων σχετικά με κάθε 
ευρωπαϊκό ή εθνικό νομοθετικό ή μη 
νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη χρήση 
της τεχνητής νοημοσύνης, της 
ρομποτικής και των συναφών 
τεχνολογιών που επηρεάζουν τον χώρο 
εργασίας και τους καλεί να 
συμπεριλάβουν τις δεοντολογικές πτυχές 
της ΤΝ και τις επιπτώσεις της στην 
οικονομία και την απασχόληση, μεταξύ 
άλλων στο πλαίσιο των κοινών 
προγραμμάτων εργασίας τους σε τομεακό 
και διατομεακό επίπεδο κατά περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 43
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να 1. τονίζει την ανάγκη να 
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αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 
και να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
πριν από τη χρήση εφαρμογών ΤΝ·

αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στον 
ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
καταναλωτών και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων και να λαμβάνουν επαρκείς 
πληροφορίες πριν από τη χρήση 
εφαρμογών ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 44
Cindy Franssen, Λουκάς Φουρλάς, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 
και να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
πριν από τη χρήση εφαρμογών ΤΝ·

1. τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
εργαζομένων και των κοινωνικών εταίρων 
και να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
πριν από τη χρήση εφαρμογών ΤΝ· θεωρεί 
αναγκαίο να παρασχεθεί κατάρτιση σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους εργοδότες 
όταν εισάγονται νέες τεχνολογίες ΤΝ στον 
χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 45
Eugenia Rodríguez Palop
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 
και να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
πριν από τη χρήση εφαρμογών ΤΝ·

1. τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να λαμβάνουν οι 
εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους 
επαρκείς πληροφορίες πριν από τη χρήση 
εφαρμογών ΤΝ και να συμμετέχουν 
ενεργά στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και 
τη χρήση τους, εξασφαλίζοντας τον 
σεβασμό για την ανθρώπινη παρέμβαση 
και τα ατομικά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 46
Daniela Rondinelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 
και να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
πριν από τη χρήση εφαρμογών ΤΝ·

1. τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθούν προληπτικά και ενδελεχώς 
όλα τα ενδεχόμενα αρνητικά 
αποτελέσματα και όλες οι επιπτώσεις των 
εφαρμογών ΤΝ στις εταιρείες και στη 
δημόσια διοίκηση όσον αφορά τους 
εργαζόμενους, τις θέσεις εργασίας, την 
οργάνωση και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται προληπτικά η 
γνώμη των εργαζομένων και των 
εκπροσώπων τους και να λαμβάνουν 
επαρκείς πληροφορίες πριν από τη χρήση 
εφαρμογών ΤΝ·

Or. it
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Τροπολογία 47
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 
και να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
πριν από τη χρήση εφαρμογών ΤΝ·

1. τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
κοινωνικών εταίρων και να λαμβάνουν 
επαρκείς πληροφορίες πριν από τη χρήση 
εφαρμογών ΤΝ·

Or. es

Τροπολογία 48
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 
και να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
πριν από τη χρήση εφαρμογών ΤΝ·

1. τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, 
συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου 
τους στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
τις θέσεις εργασίας και τις ροές εργασίας· 
θεωρεί απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 
και να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
πριν από τη χρήση εφαρμογών ΤΝ, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι 
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έχουν δικαίωμα να ελέγχουν τα δεδομένα 
που τους αφορούν·

Or. en

Τροπολογία 49
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 
και να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
πριν από τη χρήση εφαρμογών ΤΝ·

1. τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας καθώς και 
στη χρηματοδότηση των κοινωνικών 
συστημάτων των κρατών μελών· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 
και να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
πριν από τη χρήση εφαρμογών ΤΝ·

Or. fr

Τροπολογία 50
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 

1. τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
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αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 
και να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
πριν από τη χρήση εφαρμογών ΤΝ·

αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 
και να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
πριν από τη χρήση εφαρμογών ΤΝ· 
υπογραμμίζει ότι η χρήση της ΤΝ πρέπει 
να είναι διαφανής και ότι τα συστήματα 
ΤΝ στον χώρο εργασίας δεν πρέπει να 
υπονομεύουν την ιδιωτικότητα και την 
αξιοπρέπεια των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 51
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 
και να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
πριν από τη χρήση εφαρμογών ΤΝ·

1. τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 
και να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
από την έναρξη της διαδικασίας λήψης 
των αποφάσεων και πριν από τη χρήση 
εφαρμογών ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 52
Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να 1. τονίζει την ανάγκη να 
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αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 
και να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
πριν από τη χρήση εφαρμογών ΤΝ·

αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα 
ή οι επιπτώσεις των εφαρμογών ΤΝ στις 
εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον 
αφορά τους εργαζόμενους, τις θέσεις 
εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της 
αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 
και, στο πλαίσιο του κοινωνικού 
διαλόγου, να λαμβάνουν επαρκείς 
πληροφορίες πριν από τη χρήση 
εφαρμογών ΤΝ·

Or. sl

Τροπολογία 53
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια αποτελεί θεμελιώδη αξία και 
ότι ο ανθρώπινος έλεγχος αποτελεί 
θεμελιώδη αρχή της επαναστατικής 
τεχνολογικής προόδου·

Or. en

Τροπολογία 54
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. αναγνωρίζει ότι η συλλογή, η 
διαχείριση και η ανάλυση των δεδομένων 
περιλαμβάνουν ζητήματα και προκλήσεις 
δεοντολογικού χαρακτήρα και ενδέχεται 
να επηρεάσουν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, όπως το δικαίωμα στην 
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ιδιωτικότητα· θεωρεί ότι η συλλογή και η 
διαχείριση των δεδομένων των 
εργαζομένων θα πρέπει επίσης να 
προστατεύονται από συλλογικές 
συμβάσεις και κανονισμούς που θα 
διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την 
ανιχνευσιμότητα και τη λογοδοσία, 
καθώς και τον έλεγχο από τους 
εργαζομένους των δεδομένων που τους 
αφορούν –μεταξύ άλλων και στην 
περίπτωση της λήξης των συμβάσεων– 
αλλά και την υποχρέωση των εταιρειών 
να υποβάλλονται σε έλεγχο· επίσης η 
ανάλυση των δεδομένων θα πρέπει να 
παρακολουθείται τακτικά και 
συστηματικά ούτως ώστε να 
αποφεύγονται οι προκαταλήψεις και οι 
άμεσες και έμμεσες διακρίσεις, ενώ θα 
πρέπει να διασφαλισθούν τα διορθωτικά 
μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 55
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. ζητεί τη συγκρότηση φορέα 
διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης 
σε επίπεδο εταιρειών, που θα αποτελείται 
από κοινού από εκπροσώπους των 
εργαζομένων και των εργοδοτών, με 
σκοπό να παρακολουθείται η ανάπτυξη, η 
αξιοποίηση και η χρήση της τεχνητής 
νοημοσύνης, της ρομποτικής και των 
συναφών τεχνολογιών εντός των 
εταιρειών· εναλλακτικά, τα καθήκοντα 
και οι ευθύνες ενός τέτοιου φορέα θα 
μπορούσαν να προστεθούν σε 
υφιστάμενες δομές διαλόγου, όπως τα 
συμβούλια των εργαζομένων·
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Or. en

Τροπολογία 56
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. επισημαίνει ότι μια ολοκληρωμένη 
αξιολόγηση κινδύνου θα πρέπει να 
προηγηθεί της ανάπτυξης, της χρήσης 
και της υλοποίησης των συστημάτων 
τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και 
συναφών τεχνολογιών, αξιολογώντας τον 
αντίκτυπό της στα θεμελιώδη 
δικαιώματα και στις συνθήκες εργασίας, 
μεταξύ άλλων από την άποψη της υγείας 
και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και 
τις κοινωνικές της συνέπειες· οι 
αξιολογήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
κινδύνους που συνδέονται με τη λήψη 
των αποφάσεων από ανθρώπους και με 
κοινωνικές διακρίσεις, καθώς και την 
αξιολόγηση των αναδυόμενων 
επαγγελματικών κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 57
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις 
συνθήκες εργασίας και την ποιότητα 
ζωής, μπορούν, ωστόσο, να οδηγήσουν 
επίσης σε δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση των εργαζομένων, 
διακριτική μεταχείριση λόγω 

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
ευρεία επιρροή, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και της ποιότητας 
ζωής, μπορούν, ωστόσο, να έχουν επίσης 
αρνητικό αντίκτυπο στην επιχείρηση και 
στους εργαζόμενούς της, καθώς μπορούν 
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μεροληπτικών αλγορίθμων, 
συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων 
μεροληπτικών ως προς το φύλο3 – και να 
υπονομεύσουν την αξιοπρέπεια και την 
αυτονομία των ανθρώπων·

να υπονομεύσουν την ελευθερία, την 
αξιοπρέπεια και την αυτονομία των 
ανθρώπων·

__________________
3 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.

Or. es

Τροπολογία 58
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, μπορούν, 
ωστόσο, να οδηγήσουν επίσης σε 
δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση των εργαζομένων, 
διακριτική μεταχείριση λόγω 
μεροληπτικών αλγορίθμων, 
συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων 
μεροληπτικών ως προς το φύλο3 – και να 
υπονομεύσουν την αξιοπρέπεια και την 
αυτονομία των ανθρώπων·

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, μπορούν, 
ωστόσο, να οδηγήσουν επίσης σε 
δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση των εργαζομένων·

__________________
3 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 
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των γυναικών στην επιστήμη, την 
τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ΤΝ και της 
επιρροής της στην ισότητα των φύλων), 
Απρίλιος 2020.

Or. fr

Τροπολογία 59
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, μπορούν, 
ωστόσο, να οδηγήσουν επίσης σε 
δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση των εργαζομένων, 
διακριτική μεταχείριση λόγω 
μεροληπτικών αλγορίθμων, 
συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων 
μεροληπτικών ως προς το φύλο3 – και να 
υπονομεύσουν την αξιοπρέπεια και την 
αυτονομία των ανθρώπων·

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής για όλους 
τους εργαζόμενους, ιδίως όσον αφορά την 
απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και 
την προσβασιμότητα για τους 
εργαζόμενους με αναπηρίες καθώς και τη 
βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
ενώ μπορούν, επίσης, στο πλαίσιο του 
χώρου εργασίας να εγείρουν 
προβληματισμούς όσον αφορά την 
ιδιωτικότητα και την υγεία και ασφάλεια 
στην εργασία, όπως το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και η διακριτική μεταχείριση 
ή οι διακριτικές διαδικασίες πρόσληψης 
λόγω μεροληπτικών αλγορίθμων, 
συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων 
μεροληπτικών ως προς το φύλο και τη 
φυλή3· τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλισθεί ότι άνθρωποι από 
διαφορετικό υπόβαθρο, 
συμπεριλαμβανομένων γυναικών, νέων 
και ατόμων με αναπηρίες, θα 
συμπεριλαμβάνονται στη χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και χρήση της 
ΤΝ·

__________________ __________________
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3 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.

3 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.

Or. en

Τροπολογία 60
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, μπορούν, 
ωστόσο, να οδηγήσουν επίσης σε 
δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση των εργαζομένων, 
διακριτική μεταχείριση λόγω 
μεροληπτικών αλγορίθμων, 
συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων 
μεροληπτικών ως προς το φύλο3 – και να 
υπονομεύσουν την αξιοπρέπεια και την 
αυτονομία των ανθρώπων·

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, μπορούν, 
ωστόσο, να οδηγήσουν επίσης σε 
δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση των εργαζομένων, εάν 
χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά, με 
αποτέλεσμα διακριτική μεταχείριση λόγω 
μεροληπτικών αλγορίθμων και να 
υπονομεύσουν την αξιοπρέπεια και την 
αυτονομία των ανθρώπων· ταυτόχρονα, 
επισημαίνει ότι η ΤΝ έχει τη δυνατότητα 
να αποτρέπει τις προκαταλήψεις λόγω 
του ανθρώπινου παράγοντα κατά τις 
διαδικασίες πρόσληψης, μπορεί να 
υποστηρίζει τις εφαρμογές εξ 
αποστάσεως, μεταξύ άλλων για άτομα με 
αναπηρίες, να αντιστοιχίζει άτομα με 
θέσεις εργασίας μέσω αντιστοίχισης 
βάσει δεδομένων, να εντοπίζει και να 
προβλέπει τη διαλειτουργικότητα των 
δεξιοτήτων, των χαρακτηριστικών και 
των προσόντων, να στηρίζει τη 
διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και 
να προβλέπει τις εξελίξεις στην αγορά 
εργασίας, ενώ για όσους βρίσκονται 
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αντιμέτωποι με αλλαγές και προκλήσεις 
στην αγορά εργασίας, η υπεύθυνη ΤΝ 
στις υπηρεσίες ανθρώπινων πόρων θα 
συμβάλει στην ενεργοποίηση της αγοράς 
εργασίας τους, στη μετάβαση σε νέα 
αγορά εργασίας, στη διά βίου μάθηση και 
την απασχολησιμότητα·

__________________
3 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.

Or. en

Τροπολογία 61
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, μπορούν, 
ωστόσο, να οδηγήσουν επίσης σε 
δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση των εργαζομένων, 
διακριτική μεταχείριση λόγω 
μεροληπτικών αλγορίθμων, 
συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων 
μεροληπτικών ως προς το φύλο3 – και να 
υπονομεύσουν την αξιοπρέπεια και την 
αυτονομία των ανθρώπων·

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, μπορούν, 
ωστόσο, να οδηγήσουν επίσης σε 
δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση των εργαζομένων, 
διακριτική μεταχείριση λόγω 
μεροληπτικών αλγορίθμων, 
συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων 
μεροληπτικών ως προς το φύλο ή την 
εθνοτική καταγωγή3 και αλγορίθμων που 
μπορεί να είναι επιζήμιοι για τις ευάλωτες 
ομάδες και να υπονομεύσουν την 
ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια των 
εργαζομένων· εκφράζει ακόμα την 
ανησυχία ότι η ΤΝ μπορεί να υπονομεύσει 
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την αξιοπρέπεια και την αυτονομία των 
εργαζομένων και να συμβάλει σε 
προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως η 
επαγγελματική εξουθένωση, το 
επαγγελματικό άγχος, η ψυχολογική 
επιβάρυνση και η εξάντληση·

__________________ __________________
3 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.

3 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.

Or. en

Τροπολογία 62
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, μπορούν, 
ωστόσο, να οδηγήσουν επίσης σε 
δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση των εργαζομένων, 
διακριτική μεταχείριση λόγω 
μεροληπτικών αλγορίθμων, 
συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων 
μεροληπτικών ως προς το φύλο3 – και να 
υπονομεύσουν την αξιοπρέπεια και την 
αυτονομία των ανθρώπων·

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, μπορούν, 
ωστόσο, να οδηγήσουν επίσης σε 
δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση των εργαζομένων, 
διακριτική μεταχείριση λόγω 
μεροληπτικών αλγορίθμων, 
συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων 
μεροληπτικών ως προς το φύλο και 
αλγορίθμων που μπορεί να είναι επιζήμιοι 
για τις ευάλωτες ομάδες και να 
υπονομεύσουν την ιδιωτικότητα και την 
αξιοπρέπεια των εργαζομένων· εκφράζει 
ακόμα την ανησυχία ότι η ΤΝ μπορεί να 
υπονομεύσει την αξιοπρέπεια και την 
αυτονομία των εργαζομένων και να 
συμβάλει σε προβλήματα ψυχικής υγείας, 
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όπως η επαγγελματική εξουθένωση, το 
επαγγελματικό άγχος, η ψυχολογική 
επιβάρυνση και η εξάντληση·

__________________
3 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.

Or. en

Τροπολογία 63
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, μπορούν, 
ωστόσο, να οδηγήσουν επίσης σε 
δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση των εργαζομένων, 
διακριτική μεταχείριση λόγω 
μεροληπτικών αλγορίθμων, 
συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων 
μεροληπτικών ως προς το φύλο3 – και να 
υπονομεύσουν την αξιοπρέπεια και την 
αυτονομία των ανθρώπων·

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, και 
επισημαίνει ότι αυτές οι τεχνολογίες 
εξακολουθούν να υπόκεινται στη 
νομοθεσία σχετικά με τη χρήση των 
δεδομένων και την προστασία της 
ιδιωτικότητας, όπως ο γενικός 
κανονισμός για την προστασία 
δεδομένων, προκειμένου να αποφευχθούν 
καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε 
δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση των εργαζομένων, 
διακριτική μεταχείριση λόγω 
μεροληπτικών αλγορίθμων, 
συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων 
μεροληπτικών ως προς το φύλο3 – και να 
υπονομεύσουν την αξιοπρέπεια και την 
αυτονομία των ανθρώπων·

__________________ __________________
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3 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.

3 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.

Or. en

Τροπολογία 64
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, μπορούν, 
ωστόσο, να οδηγήσουν επίσης σε 
δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση των εργαζομένων, 
διακριτική μεταχείριση λόγω 
μεροληπτικών αλγορίθμων, 
συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων 
μεροληπτικών ως προς το φύλο3 – και να 
υπονομεύσουν την αξιοπρέπεια και την 
αυτονομία των ανθρώπων·

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, μπορούν, 
ωστόσο, να οδηγήσουν επίσης σε 
δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση και επιτήρηση των 
εργαζομένων, κάτι που μπορεί να 
προκαλέσει ψυχολογικό στρες και 
εργασιακή ανασφάλεια, καθώς και σε 
διακριτική μεταχείριση λόγω 
μεροληπτικών αλγορίθμων, 
συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων 
μεροληπτικών ως προς το φύλο3, να 
υπονομεύσουν την αξιοπρέπεια και την 
αυτονομία των ανθρώπων, να 
παραβιάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις αξίες και να θέσουν σε κίνδυνο 
την ανθρώπινη πολυμορφία·

__________________ __________________
3 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 

3 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 
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τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ΤΝ και της 
επιρροής της στην ισότητα των φύλων), 
Απρίλιος 2020.

τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ΤΝ και της 
επιρροής της στην ισότητα των φύλων), 
Απρίλιος 2020.

Or. en

Τροπολογία 65
Cindy Franssen, Λουκάς Φουρλάς, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, μπορούν, 
ωστόσο, να οδηγήσουν επίσης σε 
δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση των εργαζομένων, 
διακριτική μεταχείριση λόγω 
μεροληπτικών αλγορίθμων, 
συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων 
μεροληπτικών ως προς το φύλο3 – και να 
υπονομεύσουν την αξιοπρέπεια και την 
αυτονομία των ανθρώπων·

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, μπορούν, 
ωστόσο, να οδηγήσουν επίσης σε 
δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση των εργαζομένων, 
διακριτική μεταχείριση λόγω 
μεροληπτικών αλγορίθμων, 
συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων 
μεροληπτικών ως προς το φύλο3 – και να 
υπονομεύσουν την αξιοπρέπεια και την 
αυτονομία των ανθρώπων· οι αλγόριθμοι 
της ΤΝ στον χώρο εργασίας θα πρέπει να 
είναι δίκαιοι, διαφανείς και να σέβονται 
τις κοινωνικές επιπτώσεις για τους 
εμπλεκόμενους εργαζόμενους·

__________________ __________________
3 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.

3 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.

Or. en
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Τροπολογία 66
Daniela Rondinelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, μπορούν, 
ωστόσο, να οδηγήσουν επίσης σε 
δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση των εργαζομένων, 
διακριτική μεταχείριση λόγω 
μεροληπτικών αλγορίθμων, 
συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων 
μεροληπτικών ως προς το φύλο3 – και να 
υπονομεύσουν την αξιοπρέπεια και την 
αυτονομία των ανθρώπων·

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, μπορούν, 
ωστόσο, να οδηγήσουν επίσης σε 
στρεβλώσεις στην οργάνωση, την 
εποπτεία και τον έλεγχο της εργασίας. 
Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ο κίνδυνος 
για μια δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση των εργαζομένων, 
διακριτική μεταχείριση λόγω 
μεροληπτικών αλγορίθμων, 
συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων 
μεροληπτικών ως προς το φύλο3 – και να 
υπονομεύσουν την αξιοπρέπεια και την 
αυτονομία των ανθρώπων·

__________________ __________________
3 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.

3 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.

Or. it

Τροπολογία 67
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 68
Daniela Rondinelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. Τονίζει την ανάγκη για ανάπτυξη 
ενός ισχυρού συστήματος πιστοποίησης 
βασιζόμενου σε διαδικασίες δοκιμής που 
θα διέπονται από την αρχή της 
προφύλαξης, η οποία επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις να διασφαλίζουν ότι τα 
προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης τους είναι 
αξιόπιστα και ασφαλή και παράγουν 
μεγαλύτερα οφέλη για ολόκληρη την 
κοινωνία.

Or. it

Τροπολογία 69
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι για να προστατευτούν 
οι εργαζόμενοι από τις προκαταλήψεις 
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και τις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις 
εξαιτίας αποφάσεων που λαμβάνονται 
μέσω ΤΝ, θα πρέπει να θεσπιστούν 
μηχανισμοί για την καταγγελία 
δυσλειτουργιών και διαδικασίες 
παρακολούθησης και προσφυγής, ιδίως 
σε υποθέσεις σχετικές με προσλήψεις, 
προαγωγές ή απολύσεις, προστατεύοντας 
τους εργαζόμενους από αντίποινα·

Or. en

Τροπολογία 70
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ και η 
ρομποτική θα πρέπει να σέβονται την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αυτονομία 
και ζητεί σαφείς κανόνες προκειμένου να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο κατάχρησης, 
όπως δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση των εργαζομένων, χρήση 
για δόλιους σκοπούς της επονομαζόμενης 
«κοινωνικής γονιδιωματικής» ή 
παράκαμψη των συστημάτων κοινωνικού 
διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία 71
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο κανόνων της 
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ΤΝ που να διαφυλάσσει τόσο τις 
κοινωνικές πτυχές όσο και την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

Or. sv

Τροπολογία 72
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό οι χρήστες και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τις 
δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών 
ΤΝ, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό οι χρήστες και οι 
καταναλωτές να ενημερώνονται όταν ένα 
σύστημα χρησιμοποιεί ΤΝ και συναφείς 
τεχνολογίες, ιδίως συστήματα ΤΝ που 
εξατομικεύουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία 
για τους χρήστες της, σχετικά με το αν 
μπορούν να την απενεργοποιήσουν ή να 
περιορίσουν αυτή την εξατομίκευση και 
θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται σε 
περιπτώσεις που βρίσκονται αντιμέτωποι 
με τεχνολογία αυτοματοποιημένης λήψης 
των αποφάσεων, ώστε να μπορούν να 
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις· 
τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι οι 
επαγγελματίες που χρησιμοποιούν 
αλγόριθμους κατανοούν με ποιον τρόπο 
χρησιμοποιούνται και αξιολογούνται τα 
δεδομένα· θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι θα 
πρέπει να λαμβάνουν επαρκή κατάρτιση 
και εκπαίδευση σχετικά με τα διάφορα 
ζητήματα που αφορούν τη χρήση και τις 
επιπτώσεις των εργαλείων ΤΝ που 
χρησιμοποιούν·

Or. en

Τροπολογία 73
Daniela Rondinelli
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό οι χρήστες και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τις 
δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών ΤΝ, 
ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό οι χρήστες και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τις 
δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών ΤΝ, 
ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες και συνειδητές αποφάσεις. 
Προκειμένου να αξιοποιηθούν όλες οι 
ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή 
επανάσταση, επισημαίνεται η ανάγκη 
εκκίνησης διαδικασιών πληροφοριακού 
εγγραματισμού σε μεγάλη κλίμακα, με 
ιδιαίτερη έμφαση σε όλες τις 
μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες που 
είναι σε κίνδυνο κοινωνικής 
περιθωριοποίησης λόγω έλλειψης 
ψηφιακών εργαλείων και δεξιοτήτων·

Or. it

Τροπολογία 74
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό οι χρήστες και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τις 
δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών ΤΝ, 
ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό οι χρήστες και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τις 
δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών ΤΝ 
και τη διαδικασία σχεδιασμού τους, ώστε 
να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις· συστήνει την προώθηση ενός 
χώρου διαλόγου μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων μερών, που θα 
περιλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών 
και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 
δεοντολογικές προκλήσεις που θέτει η 
τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και οι 
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συναφείς τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 75
Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό οι χρήστες και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τις 
δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών ΤΝ, 
ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό οι χρήστες και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τις 
δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών ΤΝ, 
ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις· εφιστά την 
προσοχή στις παραβιάσεις απορρήτου 
που γίνονται από την ΤΝ με σκοπό την 
πραγματοποίηση διακρίσεων·

Or. sl

Τροπολογία 76
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό οι χρήστες και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τις 
δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών ΤΝ, 
ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό οι χρήστες και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν όλες τις 
σχετικές και ουσιαστικές πληροφορίες για 
τη χρήση των εφαρμογών ΤΝ που τους 
επηρεάζουν και για τις δεοντολογικές 
πτυχές των εφαρμογών ΤΝ, ώστε να 
μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις·

Or. en



AM\1208075EL.docx 47/73 PE653.864v01-00

EL

Τροπολογία 77
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό οι χρήστες και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τις 
δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών ΤΝ, 
ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό οι χρήστες και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες, σε προσβάσιμη 
μορφή, για τις δεοντολογικές πτυχές των 
εφαρμογών ΤΝ, ώστε να μπορούν να 
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις·

Or. en

Τροπολογία 78
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό οι χρήστες και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τις 
δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών ΤΝ, 
ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό οι χρήστες και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τις 
δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών ΤΝ 
σε εύκολα κατανοητή και προσβάσιμη 
μορφή, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις·

Or. en

Τροπολογία 79
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό οι χρήστες και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τις 
δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών ΤΝ, 
ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό οι χρήστες και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες, ιδίως για τις 
δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών ΤΝ, 
ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις·

Or. es

Τροπολογία 80
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό οι χρήστες και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τις 
δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών ΤΝ, 
ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό οι χρήστες και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τις 
δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών ΤΝ 
για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις·

Or. en

Τροπολογία 81
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

υπογραμμίζει ότι η αξιόπιστη ΤΝ πρέπει 
να είναι δίκαιη, διαφανής και ασφαλής 
και να συμμορφώνεται με το σύνολο των 
εφαρμοστέων νομοθετικών και 
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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·

Or. en

Τροπολογία 82
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα των προτύπων 
εργασιακής ανταγωνιστικότητας που 
ενδέχεται να χρειαστούν στο πεδίο της 
απασχόλησης όταν οι υφιστάμενες 
ανθρώπινες δεξιότητες αναπτύσσονται με 
τεχνητό τρόπο –ή ακόμα και με γενετικά 
μέσα– ή υποκαθιστώνται άμεσα, 
δημιουργώντας ένα αξεπέραστο 
πλεονέκτημα για όσους έχουν πρόσβαση 
σε τέτοιου είδους εργαλεία και 
παρεμβάσεις, δεδομένου ότι η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια βρίσκεται και πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής 
προσέγγισης και της προσέγγισης όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 83
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει τη σημασία της 
διασφάλισης ότι όσοι εμπλέκονται στον 
σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και την 
εμπορία ΤΝ ενεργούν σύμφωνα με 
δεοντολογικά πρότυπα και κριτήρια 
κοινωνικής υπευθυνότητας· θεωρεί ότι τα 
προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να 
καλύπτουν την κατανόηση των 
ζητημάτων δεοντολογίας και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων για δεοντολογικούς 
σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της 
αναγνώρισης των προκαταλήψεων·

Or. en

Τροπολογία 84
Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir 
Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι οι δυνατότητες 
των λύσεων ΤΝ βασίζονται στα μαζικά 
δεδομένα κι ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει 
σημαντικός αριθμός δεδομένων για την 
εκπαίδευση των αλγορίθμων και τη 
βελτίωση των αποτελεσμάτων· επικροτεί 
εν προκειμένω την προτεινόμενη από την 
Επιτροπή δημιουργία κοινού χώρου 
δεδομένων στην ΕΕ για την ενίσχυση της 
ανταλλαγής δεδομένων και τη στήριξη 
της έρευνας με πλήρη σεβασμό της 
προστασίας των δεδομένων για τους 
εργαζόμενους και τους εργοδότες·

Or. en

Τροπολογία 85
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι ένα ευρωπαϊκό 
θεματολόγιο για την τηλεργασία πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της ΤΝ 
και των συναφών τεχνολογιών στην εξ 
αποστάσεως εργασία·

Or. en

Τροπολογία 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η ανάπτυξη και 
διάδοση της ΤΝ δεν πρέπει να περιορίζει 
την πρόσβαση σε υπηρεσίες και οφέλη·

Or. pl

Τροπολογία 87
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επισημαίνει τη σημασία της 
εκπαίδευσης και της συνεχούς μάθησης 
για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 
αύριο, τη διασφάλιση της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ ανθρώπου 
και μηχανής στον χώρο εργασίας και την 
εξασφάλιση της απόκτησης νέων 
δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους στους 
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τομείς που επηρεάζονται ιδιαίτερα από 
τον κίνδυνο του αυτοματισμού· ζητεί 
επομένως πρόγραμμα για ευρωπαϊκές 
θέσεις διδασκαλίας με αντικείμενο την 
ΤΝ, ένα πανευρωπαϊκό ακαδημαϊκό 
πρόγραμμα ανταλλαγών σχετικά με την 
ΤΝ για τα πανεπιστημιακά δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 88
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. 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 την κοινωνία στο 
σύνολό της, ιδίως όταν τα εν λόγω οφέλη 
αποβαίνουν εις βάρος των θέσεων 
εργασίας·

4. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
ότι η αύξηση της παραγωγικότητας που 
οφείλεται στην ανάπτυξη και τη χρήση της 
ΤΝ και της ρομποτικής ωφελεί την 
κοινωνία στο σύνολό της, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών και 
των εργαζομένων, προωθώντας την 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
στην ΕΕ καθώς και τη δημιουργία 
ποιοτικής απασχόλησης· διαπιστώνει ότι 
οι τομείς και τα επαγγέλματα που 
απαιτούν δεξιότητες μέσου ή 
χαμηλότερου επιπέδου είναι περισσότερο 
ευάλωτοι στον αυτοματισμό· θεωρεί ότι 
έχει καίρια σημασία να επενδύσουν τα 
κράτη μέλη, με τη στήριξη της 
Επιτροπής και σε συνεργασία με 
συναφείς φορείς, όπως ο επιχειρηματικός 
και ο ακαδημαϊκός κόσμος, σε 
συστήματα εκπαίδευσης υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς που 
θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, 
συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης 
και διά βίου μάθησης και σε πολιτικές 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
απόκτησης νέων δεξιοτήτων προκειμένου 
να εφοδιαστούν οι φοιτητές και οι 
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εργαζόμενοι με βασικές δεξιότητες 
γραμματισμού, αριθμητισμού και 
ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και 
προσόντα στους τομείς των θετικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) 
και εγκάρσιες μη τεχνικές δεξιότητες, 
όπως η επιχειρηματικότητα, η 
δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη για 
να αποφευχθεί η απαξίωση των 
δεξιοτήτων και να διασφαλισθεί η 
απασχολησιμότητα σε τομείς που έχουν 
υποβληθεί σε μετασχηματισμό και σε 
μελλοντοστραφείς τομείς· ζητεί να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο εν 
προκειμένω το επικαιροποιημένο 
θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη 
και το ενισχυμένο ΠΔΠ για την περίοδο 
2021-2027·

Or. en

Τροπολογία 89
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. 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 την κοινωνία στο 
σύνολό της, ιδίως όταν τα εν λόγω οφέλη 
αποβαίνουν εις βάρος των θέσεων 
εργασίας·

4. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
ότι η αύξηση της παραγωγικότητας που 
οφείλεται στην ανάπτυξη και τη χρήση της 
ΤΝ και της ρομποτικής εξυπηρετεί την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων, χωρίς να 
συνεπάγεται μείωση των θέσεων 
εργασίας, και ωφελεί την κοινωνία στο 
σύνολό της·

Or. es

Τροπολογία 90
Eugenia Rodríguez Palop
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. 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 την κοινωνία στο 
σύνολό της, ιδίως όταν τα εν λόγω οφέλη 
αποβαίνουν εις βάρος των θέσεων 
εργασίας·

4. 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 την κοινωνία στο 
σύνολό της, ιδίως όταν τα εν λόγω οφέλη 
αποβαίνουν εις βάρος των θέσεων 
εργασίας· επισημαίνει ιδίως ότι οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να 
συμμετάσχουν στην αναδιανομή των 
εταιρικών κερδών μέσω καλύτερων 
μισθών και καλύτερων δυνατοτήτων 
σταδιοδρομίας, επενδύσεων στις 
δεξιότητες, μείωσης του χρόνου εργασίας 
ή καλύτερης εξισορρόπησης μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
και ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 
και οι συλλογικές συμβάσεις έχουν καίρια 
σημασία για την ενσωμάτωση της 
κοινωνικής προόδου και των ποιοτικών 
θέσεων εργασίας με μια δεοντολογική 
προσέγγιση στην ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 91
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. 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 την κοινωνία στο 
σύνολό της, ιδίως όταν τα εν λόγω οφέλη 
αποβαίνουν εις βάρος των θέσεων 

4. 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 την κοινωνία στο 
σύνολό της, ιδίως όταν τα εν λόγω οφέλη 
αποβαίνουν εις βάρος των θέσεων 
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εργασίας· εργασίας και τονίζει, εν προκειμένω, την 
ανάγκη για αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζόμενους που μπορούν να τους 
βοηθήσουν με τη χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων, τη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας τους ή την εκμάθηση του πώς 
θα συνεργάζονται με ρομπότ ή με 
τεχνολογίες που βασίζονται στην ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. 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 την κοινωνία στο 
σύνολό της, ιδίως όταν τα εν λόγω οφέλη 
αποβαίνουν εις βάρος των θέσεων 
εργασίας·

4. 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 την κοινωνία στο 
σύνολό της, ιδίως όταν τα εν λόγω οφέλη 
αποβαίνουν εις βάρος των θέσεων 
εργασίας· τονίζει την κρίσιμη σημασία 
των ψηφιακών δεξιοτήτων και της διά 
βίου μάθησης που θα βοηθήσουν τους 
εργαζόμενους να προσαρμοστούν στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

Or. pl

Τροπολογία 93
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. 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 την κοινωνία στο 
σύνολό της, ιδίως όταν τα εν λόγω οφέλη 
αποβαίνουν εις βάρος των θέσεων 
εργασίας·

4. 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 την κοινωνία στο 
σύνολό της, ιδίως όταν τα εν λόγω οφέλη 
αποβαίνουν εις βάρος των θέσεων 
εργασίας· υπογραμμίζει ότι εταιρείες που 
χρησιμοποιούν ΤΝ έχουν ευθύνη να 
προσφέρουν την αναγκαία αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων στους εμπλεκόμενους 
υπαλλήλους·

Or. en

Τροπολογία 94
Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. 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 την κοινωνία στο 
σύνολό της, ιδίως όταν τα εν λόγω οφέλη 
αποβαίνουν εις βάρος των θέσεων 
εργασίας·

4. 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 την κοινωνία στο 
σύνολό της, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, 
ιδίως όταν τα εν λόγω οφέλη αποβαίνουν 
εις βάρος των θέσεων εργασίας·

Or. sl

Τροπολογία 95
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
τον αντίκτυπο των τεχνολογιών ΤΝ, του 
αυτοματισμού και της ρομποτικής από 
την άποψη των πιθανών απωλειών 
θέσεων απασχόλησης και της αυξημένης 
εργασιακής ανασφάλειας και να 
εγκρίνουν μέτρα που θα εξασφαλίσουν 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
εθνικών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας μέσω μεταρρύθμισης των 
φορολογικών και κοινωνικών εισφορών 
προκειμένου να αντισταθμιστούν τα 
χαμηλότερα δημόσια έσοδα·

Or. en

Τροπολογία 96
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία της 
ΕΕ για την απασχόληση και το κοινωνικό 
κεκτημένο εξακολουθούν να ισχύουν εξ 
ολοκλήρου ανεξαρτήτως της συμμετοχής 
ΤΝ και θεωρεί ότι η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν 
την κατάλληλη επιβολή τους όπου 
χρησιμοποιείται ΤΝ και να 
αντιμετωπίσουν τυχόν νομοθετικά κενά·

Or. en

Τροπολογία 97
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί την έγκριση ενός 
επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη και ενός 
σχεδίου δράσης για την ψηφιακή 
εκπαίδευση προκειμένου να παρασχεθεί 
ψηφιακός γραμματισμός στους 
εργαζόμενους σε όλους τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 98
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. επισημαίνει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστεί η αλλαγή και 
απαρχαίωση των δεξιοτήτων μέσω 
προώθησης της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και της απόκτησης νέων 
δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους μέσω 
συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης· υπογραμμίζει τη σημασία 
των εταιρικών επενδύσεων στην τυπική 
και μη τυπική κατάρτιση και τη διά βίου 
μάθηση προκειμένου να εξασφαλισθούν 
ορθή κατάρτιση και ορθές μεταβάσεις 
του εργατικού δυναμικού· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τη θέσπιση ενός 
συστήματος εγγύησης των θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ για τη στήριξη των 
κρατών μελών που ενεργούν ως 
εργοδότες έσχατης ανάγκης προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η ανεργία που 
οφείλεται στην τεχνολογία·

Or. en
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Τροπολογία 99
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί την εφαρμογή της αρχής της 
προφύλαξης όσον αφορά τις νέες 
τεχνολογίες που βασίζονται στην ΤΝ· 
υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει να 
έχουν πάντα τον έλεγχο της ΤΝ και ότι οι 
αποφάσεις της τεχνητής νοημοσύνης 
πρέπει να είναι αναστρέψιμες·

5. ζητεί την εφαρμογή της αρχής της 
προφύλαξης όσον αφορά τις νέες 
τεχνολογίες που βασίζονται στην ΤΝ· 
υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει 
κατάλληλη και λογική εποπτεία από 
άνθρωπο και έλεγχος σχετικά με τη 
χρήση της ΤΝ, ώστε να διασφαλισθεί ότι 
θα υπάρχει λογοδοσία αναφορικά με τη 
λήψη των αποφάσεων με χρήση ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 100
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί την εφαρμογή της αρχής της 
προφύλαξης όσον αφορά τις νέες 
τεχνολογίες που βασίζονται στην ΤΝ· 
υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει να 
έχουν πάντα τον έλεγχο της ΤΝ και ότι οι 
αποφάσεις της τεχνητής νοημοσύνης 
πρέπει να είναι αναστρέψιμες·

5. ζητεί την εφαρμογή της αρχής της 
προφύλαξης όσον αφορά τις νέες 
τεχνολογίες που βασίζονται στην ΤΝ· 
υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει να 
έχουν πάντα τον έλεγχο των μηχανών και 
της ΤΝ και ότι οι αποφάσεις της τεχνητής 
νοημοσύνης πρέπει να μπορούν να 
αμφισβητηθούν και να είναι 
αναστρέψιμες· τονίζει την ανάγκη 
τήρησης των προτύπων προστασίας και 
ασφάλειας για την ΤΝ καθώς και τη 
σημασία των τακτικών ελέγχων εν 
προκειμένω προκειμένου να αποφευχθούν 
λανθασμένα αποτελέσματα με χρήση ΤΝ·

Or. en
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Τροπολογία 101
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί την εφαρμογή της αρχής της 
προφύλαξης όσον αφορά τις νέες 
τεχνολογίες που βασίζονται στην ΤΝ· 
υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει να 
έχουν πάντα τον έλεγχο της ΤΝ και ότι οι 
αποφάσεις της τεχνητής νοημοσύνης 
πρέπει να είναι αναστρέψιμες·

5. ζητεί την εφαρμογή της αρχής της 
προφύλαξης όσον αφορά τις νέες 
τεχνολογίες που βασίζονται στην ΤΝ· 
υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει να 
έχουν πάντα τον έλεγχο της ΤΝ και ότι οι 
αποφάσεις της τεχνητής νοημοσύνης 
πρέπει να είναι αναστρέψιμες και οι 
εργοδότες πρέπει πάντα να 
προετοιμάζουν τους εργαζόμενους να 
συνεργάζονται με ρομπότ ή να 
χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες που 
βασίζονται στην ΤΝ με ασφάλεια και να 
αναλαμβάνουν την τελική ευθύνη σε 
αντίθετη περίπτωση· επισημαίνει εν 
προκειμένω ότι οι κανόνες περί ευθύνης 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια τόσο για 
την περίπτωση εργατικών ατυχημάτων 
όσο και για την περίπτωση ζημιών που 
προκαλούνται σε τρίτους·

Or. en

Τροπολογία 102
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί την εφαρμογή της αρχής της 
προφύλαξης όσον αφορά τις νέες 
τεχνολογίες που βασίζονται στην ΤΝ· 
υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει να 
έχουν πάντα τον έλεγχο της ΤΝ και ότι οι 
αποφάσεις της τεχνητής νοημοσύνης 
πρέπει να είναι αναστρέψιμες·

5. ζητεί την εφαρμογή της αρχής της 
προφύλαξης όσον αφορά τις νέες 
τεχνολογίες που βασίζονται στην ΤΝ· 
υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει να 
έχουν πάντα τον έλεγχο της ΤΝ και ότι οι 
αποφάσεις της τεχνητής νοημοσύνης 
πρέπει να είναι αναστρέψιμες· τονίζει ότι 
οι αιτούντες πρέπει να ενημερώνονται 
δεόντως και εγγράφως σε περίπτωση που 
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ΤΝ χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 
διαδικασιών προσλήψεων 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·

Or. en

Τροπολογία 103
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί την εφαρμογή της αρχής της 
προφύλαξης όσον αφορά τις νέες 
τεχνολογίες που βασίζονται στην ΤΝ· 
υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει να 
έχουν πάντα τον έλεγχο της ΤΝ και ότι οι 
αποφάσεις της τεχνητής νοημοσύνης 
πρέπει να είναι αναστρέψιμες·

5. ζητεί την εφαρμογή της αρχής της 
προφύλαξης όσον αφορά τις νέες 
τεχνολογίες που βασίζονται στην ΤΝ· 
υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει να 
έχουν πάντα τον έλεγχο της ΤΝ και ότι οι 
αποφάσεις της τεχνητής νοημοσύνης 
πρέπει να επιδέχονται αμφισβήτηση και 
ανάκληση από τις αρμόδιες αρχές, καθώς 
και από τη δικαιοσύνη·

Or. fr

Τροπολογία 104
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί την εφαρμογή της αρχής της 
προφύλαξης όσον αφορά τις νέες 
τεχνολογίες που βασίζονται στην ΤΝ· 
υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει να 
έχουν πάντα τον έλεγχο της ΤΝ και ότι οι 
αποφάσεις της τεχνητής νοημοσύνης 

5. ζητεί την επίδειξη σύνεσης και την 
εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης όσον 
αφορά τις νέες τεχνολογίες που βασίζονται 
στην ΤΝ· υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι 
πρέπει να έχουν πάντα τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την καθοδήγηση της ΤΝ και 
ότι οι αποφάσεις της τεχνητής νοημοσύνης 
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πρέπει να είναι αναστρέψιμες· πρέπει να είναι αναστρέψιμες·

Or. es

Τροπολογία 105
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για 
τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων 
δεοντολογίας και ασφάλειας για την ΤΝ· 
σημειώνει ότι η ΕΕ έχει τη δυνατότητα 
να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο 
επίπεδο για την προώθηση μιας 
κοινωνικά υπεύθυνης προσέγγισης 
απέναντι σε αυτήν την τεχνολογία και τη 
χρήση της·

Or. pl

Τροπολογία 106
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι οι αιτούντες πρέπει να 
ενημερώνονται δεόντως και εγγράφως σε 
περίπτωση που ΤΝ χρησιμοποιείται στο 
πλαίσιο διαδικασιών προσλήψεων 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·
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Or. en

Τροπολογία 107
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Véronique Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη να 
διατηρηθούν με προσοχή οι απευθείας 
σχέσεις μεταξύ εργοδοτών, 
επαγγελματιών, χρηστών και πελατών σε 
ευαίσθητους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 108
Daniela Rondinelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για 
τις δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών 
ΤΝ στον χώρο εργασίας, ιδίως όσον αφορά 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
συνθήκες εργασίας·

6. ζητεί ένα νομοθετικό πλαίσιο 
ενημερωμένο και προσαρμοσμένο στις 
νέες προκλήσεις για τις δεοντολογικές 
πτυχές των εφαρμογών ΤΝ στον χώρο 
εργασίας, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα 
των εργαζομένων και τις συνθήκες 
εργασίας· Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή σε όλες τις νέες μορφές εργασίας 
που προκύπτουν από την εφαρμογή των 
νέων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως στην 
περίπτωση της Οικονομίας GIG 
(οικονομία επί μέρους παραδοτέων) και 
των εργαζομένων των πλατφορμών, για 
τις οποίες τεχνολογίες είναι αναγκαία η 
θέσπιση μιας ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
αναφοράς το συντομότερο δυνατόν. Στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στον προσδιορισμό νέων 
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δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση, που είναι απαραίτητα για 
όλους τους νέους τύπους «καθολικής» 
εργασίας.

Or. it

Τροπολογία 109
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για 
τις δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών 
ΤΝ στον χώρο εργασίας, ιδίως όσον αφορά 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
συνθήκες εργασίας.

6. ζητεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για 
τις δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών 
ΤΝ στον χώρο εργασίας, ιδίως όσον αφορά 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
συνθήκες εργασίας· υπογραμμίζει επίσης 
ότι το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο πρέπει 
να βασίζεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο 
στον τομέα της προστασίας των 
δεδομένων, και ιδίως στον γενικό 
κανονισμό για την προστασία δεδομένων 
[κανονισμός (ΕΕ) 2016/679].

Or. fr

Τροπολογία 110
Cindy Franssen, Λουκάς Φουρλάς, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για 
τις δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών 
ΤΝ στον χώρο εργασίας, ιδίως όσον αφορά 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
συνθήκες εργασίας·

6. ζητεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για 
τις δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών 
ΤΝ στον χώρο εργασίας, ιδίως όσον αφορά 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
συνθήκες εργασίας· επισημαίνει ότι είναι 
αναγκαίο να ευθυγραμμίζεται αυτό το 
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νομοθετικό πλαίσιο με τους κανόνες για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και τον σεβασμό 
της ιδιωτικότητας των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 111
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για 
τις δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών 
ΤΝ στον χώρο εργασίας, ιδίως όσον αφορά 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
συνθήκες εργασίας·

6. ζητεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για 
τις δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών 
ΤΝ στον χώρο εργασίας, ιδίως όσον αφορά 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
συνθήκες εργασίας, σύμφωνα με μια 
αναλογική προσέγγιση βάσει κινδύνου, 
όπως αυτή που περιγράφεται στη Λευκή 
Βίβλο της Επιτροπής για την τεχνητή 
νοημοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 112
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για 
τις δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών 
ΤΝ στον χώρο εργασίας, ιδίως όσον 
αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων 
και τις συνθήκες εργασίας·

6. ζητεί ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό 
πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της 
τεχνητής νοημοσύνης και των 
εφαρμογών, της ρομποτικής και των 
συναφών τεχνολογιών που θα αφορά τον 
κόσμο της εργασίας, ιδίως όσον αφορά τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
συνθήκες εργασίας·
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Or. en

Τροπολογία 113
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για 
τις δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών 
ΤΝ στον χώρο εργασίας, ιδίως όσον αφορά 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
συνθήκες εργασίας.

6. ζητεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για 
τις δεοντολογικές πτυχές της χρήσης, της 
ανάπτυξης και της εφαρμογής της ΤΝ 
στον χώρο εργασίας, ιδίως όσον αφορά τα 
δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των 
εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας.

Or. es

Τροπολογία 114
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για 
τις δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών 
ΤΝ στον χώρο εργασίας, ιδίως όσον αφορά 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
συνθήκες εργασίας·

6. ζητεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για 
τις δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών 
ΤΝ στον χώρο εργασίας, ιδίως όσον αφορά 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
συνθήκες εργασίας· με παράλληλο 
σεβασμό της αυτονομίας των κοινωνικών 
εταίρων και των συλλογικών συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 115
Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για 
τις δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών 
ΤΝ στον χώρο εργασίας, ιδίως όσον αφορά 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
συνθήκες εργασίας.

6. τονίζει ότι τα δεδομένα δεν 
σταματούν στα εθνικά σύνορα και ζητεί, 
ως εκ τούτου, ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό 
πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές των 
εφαρμογών ΤΝ στον χώρο εργασίας, ιδίως 
όσον αφορά τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας.

Or. sl

Τροπολογία 116
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για 
τις δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών 
ΤΝ στον χώρο εργασίας, ιδίως όσον αφορά 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
συνθήκες εργασίας·

6. ζητεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για 
τις δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών 
ΤΝ στον χώρο εργασίας, ιδίως όσον αφορά 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
συνθήκες εργασίας, που θα λαμβάνει 
ιδίως υπόψη τα δικαιώματα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες·

Or. en

Τροπολογία 117
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

τονίζει ότι το θεματολόγιο δεξιοτήτων για 
την Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις της προσαρμογής και της 
απόκτησης δεξιοτήτων και γνώσεων, 
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ενόψει της οικολογικής και της ψηφιακής 
μετάβασης, συμπεριλαμβανομένων των 
δεοντολογικών πτυχών της ΤΝ, της 
ρομποτικής και των συναφών 
τεχνολογιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αποτελέσουν οι δεοντολογικές πτυχές της 
ΤΝ αναπόσπαστο τμήμα κάθε 
προγράμματος εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για σχεδιαστές και για όσους 
εργάζονται με χρήση ΤΝ· θεωρεί ομοίως 
σημαντικό να διασφαλισθεί η 
ολοκληρωμένη ενημέρωση των τελικών 
χρηστών και των καταναλωτών εν 
προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 118
Daniela Rondinelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. Για τη βέλτιστη διαχείριση της 
μετάβασης προς μία όλο και πιο 
συστηματική χρήση της ΤΝ στην 
παραγωγική διαδικασία, κρίνεται 
αναγκαία η εκκίνηση το συντομότερο 
δυνατόν κύκλων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
πιθανές εξελίξεις στον κόσμο της 
εργασίας, θα μπορούν να 
επαναπροσανατολίσουν τις δεξιότητες 
των εργαζομένων προς τομείς ΤΝ και 
ρομποτοποίησης χαμηλής έντασης (re-
skilling και up-skilling), περιορίζοντας 
τον αντίκτυπο στο επίπεδο απασχόλησης 
και εξασφαλίζοντας ποιοτικές θέσεις 
εργασίας και μισθούς.

Or. it
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Τροπολογία 119
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισημαίνει την ανάγκη για 
ανάπτυξη ικανοτήτων για τους 
εργαζόμενους και τους εκπροσώπους 
τους στο πεδίο της ΤΝ στον χώρο 
εργασίας ως καίριας σημασίας για τη 
βελτίωση της λήψης των αποφάσεων και 
για ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 120
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι σχεδιαστές, 
προγραμματιστές, φορείς λήψης των 
αποφάσεων και εταιρείες που 
προσφέρουν λύσεις ΤΝ και ρομποτικής 
πρέπει να έχουν γνώση των 
δεοντολογικών ευθυνών τους σε σχέση με 
την παροχή λύσεων ΤΝ και ρομποτικής·

Or. en

Τροπολογία 121
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί να ενσωματωθούν οι νέες 
τεχνολογίες με βάση τις ανθρωπιστικές 
ανθρωπολογικές γνώσεις, οι οποίες 
καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό της 
δεοντολογίας της καινοτομίας, με στόχο 
την προστασία μας από την 
απανθρωποποίηση της κοινωνίας·

Or. es

Τροπολογία 122
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι με τη βοήθεια των 
τεχνολογιών που βασίζονται στην ΤΝ 
είναι δυνατή η καλύτερη αξιοποίηση των 
δεξιοτήτων και των προσόντων των 
ατόμων με αναπηρίες προκειμένου να 
αυξηθεί το επίπεδο απασχόλησής τους·

Or. en

Τροπολογία 123
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υπογραμμίζει ότι η ΤΝ δεν πρέπει 
να θίγει την άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στα 
κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ή 
της ελευθερίας για απεργία ή για 



AM\1208075EL.docx 71/73 PE653.864v01-00

EL

ανάληψη άλλων δράσεων που 
καλύπτονται από τα ειδικά συστήματα 
εργασιακών σχέσεων στα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 
πρακτική· επίσης, δεν πρέπει να θίγει το 
δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και 
εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων ούτε 
το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής 
δράσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
και/ή πρακτική·

Or. en

Τροπολογία 124
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει ότι οι τεχνολογίες που 
βασίζονται στην ΤΝ στον χώρο εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών 
που χρησιμοποιούνται για τηλεργασία, 
πρέπει να είναι προσβάσιμες από όλους, 
βάσει της αρχής του καθολικού 
σχεδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 125
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. ζητεί νομοθετικό πλαίσιο για τις 
δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών ΤΝ 
στον χώρο εργασίας, ούτως ώστε να 
εξασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
και θεμιτός ανταγωνισμός στην ενιαία 
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αγορά, ιδίως σε σχέση με τα δικαιώματα 
των εργαζομένων καθώς και τις 
συνθήκες εργασίας και την προστασία 
από δυσανάλογη και παράνομη 
παρακολούθηση· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ερευνητές και 
σχεδιαστές εν προκειμένω, καθώς και να 
διερευνήσει τις δυνατότητες της 
ψηφιακής τεχνολογίας και της ΤΝ για 
αύξηση της ευημερίας του εργατικού 
δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης 
καλύτερης κατανομής των καθηκόντων, 
αυξημένης ανάπτυξης ικανοτήτων και 
δημιουργίας ικανοτήτων για απόδοση 
εργασίας, καθώς και μείωσης της 
έκθεσης σε επιβλαβείς συνθήκες 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 126
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
επιστηθεί ειδική προσοχή στα δεδομένα 
που συλλέγονται στον χώρο εργασίας με 
τη βοήθεια της ΤΝ εφόσον 
χρησιμοποιούνται για αποφάσεις που 
αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό· καλεί 
την Επιτροπή να αναλύσει την ανάγκη για 
ειδικές διατάξεις σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων στον χώρο 
εργασίας στο πλαίσιο της ΤΝ· τονίζει ότι 
οι εργαζόμενοι πρέπει να κατέχουν οι ίδιοι 
τα δεδομένα τους·

Or. en



AM\1208075EL.docx 73/73 PE653.864v01-00

EL

Τροπολογία 127
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ε. υπογραμμίζει ότι η ΤΝ δεν πρέπει 
να ενισχύσει τις ανισότητες μεταξύ των 
δύο φύλων και τα έμφυλα στερεότυπα, 
μέσω μετατροπής των αναλογικών 
προκαταλήψεων σε ψηφιακές με χρήση 
αλγορίθμων·

Or. en


