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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 
λύσεις για τις καθημερινές προκλήσεις στον εκπαιδευτικό τομέα, όπως η εξατομίκευση 
της μάθησης, η παρακολούθηση των μαθησιακών δυσκολιών, η αυτοματοποίηση του 
περιεχομένου/ της γνώσης συγκεκριμένου θέματος, η παροχή καλύτερης 
επαγγελματικής κατάρτισης και η υποστήριξη της μετάβασης σε μια ψηφιακή κοινωνία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να συμβάλλει, από 
πρακτικής απόψεως, στη μείωση του διοικητικού έργου των εκπαιδευτικών και των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, απελευθερώνοντας έτσι χρόνο για τις βασικές τους 
δραστηριότητες στη διδασκαλία και τη μάθηση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση εγείρει 
ανησυχίες σχετικά με τη δεοντολογική χρήση δεδομένων, τα δικαιώματα των 
εκπαιδευομένων, την πρόσβαση σε δεδομένα και την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, και, ως εκ τούτου, ενέχει κινδύνους για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, όπως η δημιουργία στερεοτυπικών μοντέλων προφίλ και συμπεριφοράς 
εκπαιδευόμενων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακρίσεις ή σε κίνδυνο 
πρόκλησης βλάβης από την κλιμάκωση των κακών παιδαγωγικών πρακτικών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης είναι ευρύτατα διαδομένες 
στον οπτικοακουστικό τομέα, ιδίως σε πλατφόρμες οπτικοακουστικού περιεχομένου·

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει προτείνει να υποστηριχθούν οι δημόσιες συμβάσεις 
στον τομέα των ευφυών ψηφιακών υπηρεσιών, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι 
δημόσιες αρχές να χρησιμοποιήσουν άμεσα προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται 
στην τεχνητή νοημοσύνη σε τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον δημόσιο τομέα· 
τονίζει τη σημασία των δημόσιων επενδύσεων σε αυτές τις υπηρεσίες και τη 
συμπληρωματική προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα προκειμένου να διασφαλιστεί αυτός ο στόχος και να αξιοποιηθεί το 
πλήρες δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης στους τομείς της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων· τονίζει ότι στον τομέα της εκπαίδευσης, 
η ανάπτυξη και η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους 
τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ευρύτερη κοινωνία και να 
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους και τα αναμενόμενα οφέλη, ιδίως για τα πλέον 
ευάλωτα και μειονεκτούντα άτομα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και 
ηθική χρήση της και να επιτευχθεί πραγματική βελτίωση για τους ενδιαφερόμενους· 
θεωρεί ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται με δημόσια 
χρηματοδότηση θα πρέπει να διατίθενται με άδειες ανοικτού κώδικα με πλήρη σεβασμό 
της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή 
ενιαία αγορά· τονίζει τη σημασία της εν λόγω ανάπτυξης για την αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, ιδίως στους 
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τομείς του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων, που θα επηρεαστούν 
βαθύτατα από την κρίση COVID 19·

2. αναγνωρίζει ότι τα παιδιά αποτελούν μια ιδιαίτερα ευπαθή ομάδα όσον αφορά την 
επιρροή στη συμπεριφορά τους· τονίζει ότι, παρά το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορεί να αποτελέσει ένα ωφέλιμο εργαλείο για την εκπαίδευσή τους, εντούτοις είναι 
απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές, ρυθμιστικές και κοινωνικές πτυχές της 
εισαγωγής της στην εκπαίδευση, με επαρκείς δικλείδες ασφαλείας και μια 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση που θα διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι θα είναι, εν τέλει, 
πάντοτε σε θέση να ελέγχουν και να διορθώνουν τις αποφάσεις του συστήματος· 
επισημαίνει την ανάγκη επανεξέτασης και επικαιροποίησης των σχετικών τομεακών 
κανόνων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το νομικό πλαίσιο που διέπει την 
τεχνητή στον τομέα της εκπαίδευσης θα πρέπει, ειδικότερα, να προβλέπει νομικά 
δεσμευτικά μέτρα και πρότυπα για την πρόληψη πρακτικών που θα υπονόμευαν 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και να διασφαλίζει την ανάπτυξη αξιόπιστων, 
δεοντολογικών και τεχνικά ισχυρών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, 
συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων ψηφιακών εργαλείων, υπηρεσιών και 
προϊόντων όπως η ρομποτική και η μηχανική μάθηση·

3. επισημαίνει το δυναμικό των βασιζόμενων στην τεχνητή νοημοσύνη προϊόντων στην 
εκπαίδευση, ιδίως όσον αφορά τη διάθεση εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας σε όλους 
τους μαθητές στην ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να επανεξετάσουν οι κυβερνήσεις και τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα τα εκπαιδευτικά προγράμματα με μεγαλύτερη έμφαση στις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική, τις τέχνες και τα μαθηματικά 
(STEAM), προκειμένου να προετοιμαστούν οι εκπαιδευόμενοι και οι καταναλωτές για 
την αυξανόμενη παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης και να διευκολυνθεί η απόκτηση 
γνωσιακών δεξιοτήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθούν οι ψηφιακές 
δεξιότητες των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ευρύτερη 
κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της στρατηγικής προκειμένου η Ευρώπη 
να καταστεί κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή·

4. υπογραμμίζει ότι τα αλγοριθμικά συστήματα μπορούν να δράσουν καταλυτικά στη 
άμβλυνση του ψηφιακού χάσματος με επιταχυνόμενο τρόπο, αλλά η άνιση ανάπτυξη 
ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας νέων χασμάτων ή την επιτάχυνση της εκβάθυνσης των 
υφιστάμενων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι γνώσεις και οι υποδομές 
δεν αναπτύσσονται με συνεκτικό τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ, γεγονός που περιορίζει 
την προσβασιμότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στην τεχνητή 
νοημοσύνη, ιδίως σε αραιοκατοικημένες και κοινωνικοοικονομικά ευάλωτες περιοχές· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή στον καταμερισμό των οφελών της 
τεχνητής νοημοσύνης και των συναφών τεχνολογιών·

5. καλεί την Επιτροπή να θεωρήσει την εκπαίδευση ως έναν τομέα στον οποίο μπορεί να 
προκύψουν σημαντικοί κίνδυνοι από ορισμένες χρήσεις εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης, οι οποίες ενδέχεται να υπονομεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και να 
έχουν υψηλό κόστος τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, καθώς και να 
συνεκτιμά το ενδεχόμενο αυτό όταν εξετάζεται ποια είδη ή χρήσεις των εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης θα καλύπτονται από ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής επικινδυνότητας, δεδομένης της σημασίας που έχει η 
διασφάλιση ότι η εκπαίδευση εξακολουθεί να συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον και 
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λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή ευαισθησία των δεδομένων που αφορούν μαθητές, 
σπουδαστές και άλλους εκπαιδευόμενους· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
ορισμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως εκείνες 
που υπόκεινται σε συστήματα πιστοποίησης ή περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, στο ρυθμιστικό πλαίσιο για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης 
υψηλού κινδύνου· υπογραμμίζει ότι τα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για 
τον εφοδιασμό των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνη καθώς και τα αποτελέσματά που 
προκύπτουν, θα πρέπει να επανεξετάζονται προκειμένου να αποφεύγονται όλα τα 
στερεότυπα, οι διακρίσεις και η μεροληψία, και, κατά περίπτωση, η τεχνητή νοημοσύνη 
να χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και τη διόρθωση ενδεχόμενων περιστατικών 
μεροληψίας από ανθρώπους· επισημαίνει, συνεπώς, ότι απαιτούνται κατάλληλες 
αξιολογήσεις της συμμόρφωσης προκειμένου να επαληθεύεται και να διασφαλίζεται ότι 
τηρούνται όλες οι διατάξεις σχετικά με τις εφαρμογές υψηλού κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων δοκιμής, επιθεώρησης και πιστοποίησης· 
τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της ακεραιότητας και της ποιότητας των 
δεδομένων·

6. επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να συμπεριλάβει τις ψηφιακές δεξιότητες στα 
απαιτούμενα προσόντα για ορισμένα επαγγέλματα που έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο 
ΕΕ βάσει της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα· επισημαίνει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στις δεξιότητες 
τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς πολλά κράτη μέλη αναβαθμίζουν τα 
εκπαιδευτικά προγράμματά τους με δεξιότητες που σχετίζονται με την τεχνητή 
νοημοσύνη ενώ ταυτόχρονα θεσπίζουν ειδικά προγράμματα σπουδών για 
προγραμματιστές εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης· τονίζει ότι είναι σημαντικό τα εν 
λόγω προγράμματα να συνάδουν με τον κατάλογο αξιολόγησης των δεοντολογικών 
κατευθυντηρίων γραμμών για μια αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, και επικροτεί την 
πρόταση της Επιτροπής για μετατροπή του καταλόγου αυτού σε ενδεικτικό πρόγραμμα 
σπουδών για προγραμματιστές εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάρτισης επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης στον εν λόγω τομέα, της 
ένταξης δεοντολογικών πτυχών στα προγράμματα σπουδών τους και της υποστήριξης 
των υποεκπροσωπούμενων ομάδων στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς και της 
δημιουργίας κινήτρων ώστε οι εν λόγω επαγγελματίες να αναζητήσουν εργασία εντός 
της ΕΕ·

7. σημειώνει ότι σχολεία και άλλοι δημόσιοι φορείς εκπαίδευσης χρησιμοποιούν όλο και 
περισσότερο τις υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι εν 
λόγω τεχνολογίες παρέχονται επί του παρόντος από λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· 
τονίζει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση πρόσβαση στα δεδομένα και να 
περιορίσει τον ανταγωνισμό, μέσω της κυριαρχίας στην αγορά, καθώς και τις επιλογές 
των καταναλωτών· ενθαρρύνει τις δημόσιες αρχές να υιοθετήσουν μια καινοτόμο 
προσέγγιση όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να διευρυνθεί το φάσμα των 
προσφορών προς τους φορείς παροχής δημόσιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την 
Ευρώπη· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της στήριξης της χρήσης τεχνητής 
νοημοσύνης από μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων, μέσω των κατάλληλων κινήτρων που 
δημιουργούν ισότιμους όρους ανταγωνισμού· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να γίνουν 
επενδύσεις σε ευρωπαϊκές εταιρείες ΤΠ προκειμένου να αναπτυχθούν οι απαραίτητες 
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τεχνολογίες εντός της ΕΕ· θεωρεί ότι οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιους φορείς παροχής εκπαίδευσης ή αγοράζονται με δημόσιο χρήμα θα πρέπει να 
βασίζονται σε τεχνολογία ανοιχτού κώδικα, όπου αυτό είναι δυνατόν, τηρώντας πλήρως 
την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Απριλίου 2019, σχετικά με το 
δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά·

8. ζητεί να είναι προσβάσιμα, διαλειτουργικά και υψηλής ποιότητας τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται από τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της 
εκπαίδευσης και να υπάρχει ανταλλαγή με τις σχετικές δημόσιες αρχές με 
τυποποιημένο τρόπο που συνάδει με τη νομοθεσίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και τα εμπορικά απόρρητα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται τα 
δεδομένα, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων 
και της ιδιωτικής ζωής και τα πρότυπα δεοντολογίας, δημοκρατίας και διαφάνειας, στην 
ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών πρακτικών (ιδίως όταν οι 
υπηρεσίες αυτές αγοράζονται με δημόσιο χρήμα ή προσφέρονται σε δημόσιους φορείς 
εκπαίδευσης δωρεάν, δεδομένου ότι η εκπαίδευση αποτελεί κοινό αγαθό)· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει δίκαιη πρόσβαση σε δεδομένα για όλες τις εταιρείες, και 
ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και εταιρείες που ασχολούνται με τον 
πολιτισμό και τη δημιουργικότητα, οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση 
της κοινωνικής συνοχής και της πολιτισμικής πολυμορφίας στην Ευρώπη, καθώς και 
στις δημοκρατικές αξίες·

9. τονίζει πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τις δημόσιες 
συμβάσεις των εν λόγω υπηρεσιών και εφαρμογών για τον δημόσιο τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των παρόχων εκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλιστούν οι 
σχετικοί εκπαιδευτικοί στόχοι, οι επιλογές των καταναλωτών, το επίπεδο και οι 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους πάροχους λύσεων τεχνητής νοημοσύνης και ο 
σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι αγοραστές που είναι δημόσιοι 
φορείς πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ειδικά κριτήρια που συνδέονται με τους 
σχετικούς εκπαιδευτικούς στόχους, όπως η απαγόρευση των διακρίσεων, τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, η πολυμορφία, τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
των δεδομένων, η προσβασιμότητα για τους εκπαιδευόμενους με ειδικές ανάγκες, η 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα και, συγκεκριμένα, όταν αγοράζουν υπηρεσίες για τους 
παρόχους δημόσιας εκπαίδευσης, η συμμετοχή όλων όσων συμμετέχουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η αγορά με την παροχή της 
δυνατότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην προμήθεια 
εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών τεχνολογίας όλων των μεγεθών στον τομέα και, ως εκ τούτου, να 
διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και ο ανταγωνισμός·

10. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία του υφιστάμενου αυτόματου μέσου για την αφαίρεση 
παράνομου περιεχομένου από τις διαδικτυακές πλατφόρμες στις οποίες διανέμεται 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ακούσια αφαίρεση 
νόμιμου περιεχομένου· σημειώνει ότι ούτε η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο ούτε η 
αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας σε 
πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο επιβάλλουν γενική υποχρέωση παρακολούθησης· 
υπενθυμίζει, για τον σκοπό αυτό, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει γενική παρακολούθηση, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, και ότι η 



AD\1207932EL.docx 7/10 PE648.349v02-00

EL

παρακολούθηση συγκεκριμένων περιεχομένων για οπτικοακουστικές υπηρεσίες θα 
πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από την 
ενωσιακή νομοθεσία· υπενθυμίζει τις βασικές απαιτήσεις για τις εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η λογοδοσία, συμπεριλαμβανομένων των δομών επανεξέτασης στο 
πλαίσιο των επιχειρηματικών διαδικασιών, και η αναφορά των αρνητικών επιπτώσεων· 
τονίζει ότι η διαφάνεια θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την ιχνηλασιμότητα και την 
εξηγησιμότητα των σχετικών συστημάτων· υπενθυμίζει ότι οι εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρωτόκολλα εσωτερικής και εξωτερικής 
ασφάλειας, τα οποία πρέπει να είναι ακριβή από τεχνική άποψη και αξιόπιστα· θεωρεί 
ότι αυτό θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να ισχύει για τη λειτουργία υπό κανονικές, 
άγνωστες αλλά και απρόβλεπτες συνθήκες·

11. ζητεί να μπορούν να εξηγηθούν οι αλγόριθμοι σύστασης και η εξατομικευμένη 
εμπορική προώθηση στις οπτικοακουστικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατφορμών βίντεο συνεχούς ροής, των πλατφορμών ειδήσεων και των πλατφορμών 
διάδοσης πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου, στον βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά εφικτό, προκειμένου να παρέχεται στους καταναλωτές ακριβής και 
ολοκληρωμένη εικόνα των εν λόγω διαδικασιών και του περιεχομένου και να 
διασφαλίζεται ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν εισάγουν διακρίσεις και συνάδουν 
με τον κανονισμό για τις πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις και τη γενική οδηγία σχετικά 
με τη νέα συμφωνία για τους καταναλωτές που εγκρίθηκαν πρόσφατα· τονίζει την 
ανάγκη να διασφαλιστεί και να εφαρμοστεί σωστά το δικαίωμα των χρηστών να μην 
λαμβάνουν προτάσεις περιεχομένου και εξατομικευμένες υπηρεσίες· επισημαίνει εν 
προκειμένω ότι θα πρέπει να παρέχεται στους χρήστες μια περιγραφή που να επιτρέπει 
μια γενική και επαρκή κατανόηση των σχετικών λειτουργιών, ιδίως όσον αφορά τα 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται, τον σκοπό του αλγόριθμου και την εξατομίκευση και 
τα αποτελέσματά του, σύμφωνα με τις αρχές της εξηγησιμότητας και της δικαιοσύνης· 
ζητεί να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα εξασφαλίζουν την παρακολούθηση των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών σε συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης και στην 
ελευθερία επιλογής κατά την υποβολή δεδομένων·

12. σημειώνει ότι η χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης κατά τον τελωνειακό έλεγχο 
μπορεί να συνδράμει τις προσπάθειες για την πρόληψη της παράνομης διακίνησης 
αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, συγκεκριμένα λειτουργώντας 
συμπληρωματικά στα συστήματα που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να 
επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους και τους πόρους τους στα στοιχεία που 
παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο·

13. υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται όταν αλληλοεπιδρούν με 
μια αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ότι οι επιλογές και οι 
αντιδράσεις τους δεν πρέπει να είναι περιορισμένες· τονίζει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί η χρήση των μηχανισμών τεχνητής νοημοσύνης για την 
παρακολούθηση της «εμπορικής συμπεριφοράς» των καταναλωτών, ακόμη και αν 
πρόκειται για «δωρεάν υπηρεσίες», διασφαλίζοντας ότι συνάδει αυστηρά με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τον ΓΚΠΔ· τονίζει ότι όλες οι ρυθμιστικές αλλαγές πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο τους στους ευάλωτους καταναλωτές·

14. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να 
διευκολύνουν τους καταναλωτές και τους εκπαιδευόμενους με κάποια μορφή 
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αναπηρίας όσον αφορά την χρήση εργαλείων για την πρόσβαση σε οπτικοακουστικό 
περιεχόμενο·

15. υπογραμμίζει την ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων του μελλοντικού εργατικού 
δυναμικού· αναγνωρίζει ότι είναι χρήσιμο να προβλεφθεί ποιες θέσεις εργασίας θα 
διαταραχθούν από την ψηφιακή τεχνολογία, όπως η αυτοματοποίηση, η ψηφιοποίηση 
και η τεχνητή νοημοσύνη·

16. επισημαίνει ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσονται, εφαρμόζονται 
και χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οποιονδήποτε από τους τρεις τομείς 
που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση, πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική 
πολυμορφία και την πολυγλωσσία της ΕΕ.
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