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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, αρμόδια επί της ουσίας: 

– να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας, όπως οι αρχές που 
έχουν εγκριθεί από την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την τεχνητή 
νοημοσύνη, αποτελούν μια καλή αφετηρία, αλλά δεν αρκούν για να διασφαλίσουν ότι 
οι επιχειρήσεις ενεργούν με θεμιτό τρόπο και εγγυώνται την αποτελεσματική 
προστασία των καταναλωτών·

Πεδίο εφαρμογής
1. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ που να 

εστιάζει στις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), της ρομποτικής και 
των συναφών τεχνολογιών, το οποίο θα έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις όπου οι 
καταναλωτές εντός της Ένωσης είναι χρήστες αλγοριθμικού συστήματος ή υπόκεινται 
σε, στοχεύονται από ή παραπέμπονται σε ένα τέτοιο σύστημα, ανεξάρτητα από τον 
τόπο εγκατάστασης των οντοτήτων που αναπτύσσουν, πωλούν ή χρησιμοποιούν το 
σύστημα αυτό· επιπλέον, πιστεύει ότι, για λόγους ασφάλειας δικαίου, οι κανόνες που 
ορίζονται θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους προγραμματιστές και σε ολόκληρη 
την αλυσίδα αξίας, συγκεκριμένα στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη χρήση των 
σχετικών τεχνολογιών και των συνιστωσών τους, θα πρέπει δε να εγγυώνται υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών· επαναλαμβάνει τη σημασία των αξιών της 
Ένωσης όπως αναφέρονται στις Συνθήκες σχετικά με τη σημασία της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ρητής και εν πλήρει επιγνώσει συναίνεσης 
και προτείνει οι εν λόγω κανόνες να λαμβάνουν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν 
από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/6791 (ΓΚΠΔ), ο οποίος θεωρείται 
παγκόσμιος δείκτης αναφοράς · θεωρεί ότι είναι σημαντικό για την επιβολή του 
μελλοντικού κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ να υπάρχει ένας νόμιμος εκπρόσωπος, ο 
οποίος θα είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, στον οποίο θα μπορούσαν να 
απευθύνονται αιτήματα προκειμένου, για παράδειγμα, να υπάρχει δυνατότητα έννομης 
προστασίας των καταναλωτών· 

2. σημειώνει ότι το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να έχει εφαρμογή στα 
αλγοριθμικά συστήματα, μεταξύ άλλων στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, του 
Διαδικτύου των πραγμάτων, της μηχανικής μάθησης, των συστημάτων που βασίζονται 
σε κανόνες, των αυτοματοποιημένων και υποβοηθούμενων διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων και της ρομποτικής· επιπλέον, σημειώνει ότι θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν τυποποιημένα εικονίδια που να βοηθούν στην επεξήγηση παρόμοιων 
συστημάτων στους καταναλωτές όταν αυτά είναι περίπλοκα ή όταν έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν σημαντικά τη ζωή των 
καταναλωτών·

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1). 



PE648.496v02-00 4/11 AD\1209412EL.docx

EL

3. τονίζει ότι το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ πρέπει να έχει ανθρωποκεντρική προσέγγιση 
και να οδηγεί στην ανάπτυξη συστημάτων που ενσωματώνουν εξ ορισμού τις 
ευρωπαϊκές αξίες της ηθικής δεοντολογίας· θεωρεί ότι ένα κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ 
που εστιάζει στις ενωσιακές αξίες, όπως αυτές αναφέρονται στις Συνθήκες, θα ήταν 
ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς θα παρείχε στην Ευρώπη ένα μοναδικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα και θα συνέβαλε σημαντικά στην ευημερία και την ευμάρεια των πολιτών 
και των επιχειρήσεων της Ένωσης, ενώ παράλληλα θα τόνωνε και την εσωτερικά 
αγορά· υπογραμμίζει ότι το δεοντολογικό πλαίσιο για την ΤΝ αντιπροσωπεύει επίσης 
προστιθέμενη αξία όσον αφορά την προώθηση της καινοτομίας στην εσωτερική αγορά·

4. επισημαίνει ότι το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 
768/2008/ΕΚ2 προβλέπει έναν εναρμονισμένο κατάλογο των υποχρεώσεων για 
παραγωγούς, εισαγωγείς και διανομείς, ενθαρρύνει τη χρήση προτύπων και προβλέπει 
διάφορα επίπεδα ελέγχου, ανάλογα με την επικινδυνότητα του προϊόντος· θεωρεί ότι 
αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ισχύει και για τα προϊόντα με ενσωματωμένη ΤΝ·

5. τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική ρύθμιση θα πρέπει να ακολουθεί μια 
διαφοροποιημένη προσέγγιση βάσει κινδύνου ώστε να επιτρέπεται η ανάπτυξη και 
εγκατάσταση ασφαλών και αξιόπιστων συστημάτων, με σαφή κριτήρια και δείκτες, που 
θα συνοδεύεται από αμερόληπτη νομική αξιολόγηση η οποία θα βασίζεται στη 
δυνητική βλάβη ή στις παραβιάσεις δικαιωμάτων για το άτομο, καθώς και για την 
κοινωνία στο σύνολό της, λαμβανομένου υπόψη του συγκεκριμένου πλαισίου χρήσης 
του αλγοριθμικού συστήματος· τονίζει ότι οι νομικές υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις 
πιστοποίησης θα πρέπει να αυξάνονται σταδιακά, κατ’ αντιστοιχία προς το 
προσδιοριζόμενο επίπεδο κινδύνου· υπογραμμίζει ότι στη χαμηλότερη κατηγορία 
κινδύνου δεν θα πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες νομικές υποχρεώσεις· παρατηρεί ότι τα 
αλγοριθμικά συστήματα που ενδέχεται να βλάψουν ένα άτομο ή να προκαλέσουν 
πιθανή παραβίαση των δικαιωμάτων ενός ατόμου ή να επηρεάσουν την πρόσβασή του 
σε δημόσια οφέλη δεν πρέπει να θεωρείται ότι ανήκουν στη χαμηλότερη κατηγορία 
κινδύνου· παρατηρεί ότι αυτή η προσέγγιση βάσει κινδύνου θα πρέπει να ακολουθεί 
σαφείς και διαφανείς κανόνες, οι οποίοι παρέχουν επαρκή ασφάλεια δικαίου και έχουν 
διαχρονικό χαρακτήρα· ζητεί την ομοιόμορφη εφαρμογή του συστήματος ταξινόμησης 
κινδύνων και των συναφών νομικών υποχρεώσεων, ώστε να διασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός 
της εσωτερικής αγοράς· τονίζει ότι η εκτίμηση του κινδύνου ενός συγκεκριμένου 
συστήματος θα πρέπει να υπόκειται σε τακτική επαναξιολόγηση·

6. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της 
ΕΕ και την εφαρμογή του, συμπεριλαμβανομένων του κεκτημένου στον τομέα της 
νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, της νομοθεσίας για την ευθύνη για 
ελαττωματικά προϊόντα, της νομοθεσίας για την ασφάλεια των προϊόντων και της 
νομοθεσίας για την εποπτεία της αγοράς, προκειμένου να εντοπίσει τα νομικά κενά, 
καθώς και τις υφιστάμενες ρυθμιστικές υποχρεώσεις· θεωρεί ότι αυτό είναι αναγκαίο 
προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ είναι σε 

2 Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για 
κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 218 της 13.8.2008, σ. 82).
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θέση να ανταποκριθεί στην εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και 
των συναφών τεχνολογιών και κατά πόσον είναι σε θέση να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών·

Διαχείριση δεδομένων
7. υπογραμμίζει τη σημασία ενός δεοντολογικού και κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων ειδικών διατάξεων που απαιτούν υψηλής ποιότητας δεδομένα 
για την εκπαίδευση των αλγοριθμικών συστημάτων σε σχέση με τον σκοπό της χρήσης 
τους · στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και, 
όπου είναι δυνατόν, η εξάλειψη της μεροληψίας των συνόλων δεδομένων, καθώς και 
των προτύπων δεδομένων και συνάθροισης, προκειμένου να βελτιωθεί η παραγωγή των 
αλγοριθμικών συστημάτων και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η αποδοχή των 
καταναλωτών· τονίζει ότι τα εν λόγω σύνολα δεδομένων θα πρέπει να μπορούν να 
ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές εφόσον ζητηθεί, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμφωνία τους με τις προαναφερθείσες αρχές·

Προστασία των καταναλωτών: διαφάνεια και εξηγησιμότητα των αλγορίθμων
8. υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι ουσιώδης για την ανάπτυξη 

και την υλοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών 
τεχνολογιών που μπορεί να εγκυμονούν εγγενείς κινδύνους όταν βασίζονται σε 
αδιαφανείς αλγορίθμους και μεροληπτικά σύνολα δεδομένων· πιστεύει ότι οι 
καταναλωτές  πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται με κατανοητό, έγκαιρο, 
τυποποιημένο, ακριβή και προσβάσιμο τρόπο για την ύπαρξη, τη συλλογιστική, την 
πιθανή έκβαση και τον αντίκτυπο για τους καταναλωτές αλγοριθμικών συστημάτων, 
για το πώς μπορούν να απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο με εξουσίες λήψης αποφάσεων, 
καθώς και για το πώς μπορούν να ελέγχονται, να αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του συστήματος· υπενθυμίζει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει 
πάντα να μπορούν να παρακάμπτουν αυτοματοποιημένες αποφάσεις· θεωρεί ότι οι 
καταναλωτές θα πρέπει επίσης να προστατεύονται με το δικαίωμα να 
απενεργοποιήσουν ή να περιορίσουν ένα σύστημα ΤΝ με τη χρήση εξατομίκευσης, 
εφόσον είναι εφικτό· τονίζει τη σημασία της αναλογικότητας στην ανάπτυξη ενός 
πλαισίου διαφάνειας, ώστε να αποφεύγεται ο περιττός φόρτος στις νεοφυείς 
επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε τομείς χαμηλού κινδύνου·

9. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι προκλήσεις που 
δημιουργούνται από τα αλγοριθμικά συστήματα και να διασφαλίζεται ότι οι 
καταναλωτές είναι ενδυναμωμένοι και προστατεύονται επαρκώς· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να κοιτάξουμε πέρα από τις παραδοσιακές αρχές ενημέρωσης και 
δημοσιοποίησης βάσει των οποίων έχει οικοδομηθεί το κεκτημένο στον τομέα της 
προστασίας των καταναλωτών, καθώς θα υπάρξει ανάγκη για ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών και για σαφείς περιορισμούς στην ανάπτυξη και τη 
χρήση των αλγοριθμικών συστημάτων, ώστε να διασφαλιστεί η συμβολή της 
τεχνολογίας στη βελτίωση της ζωής των καταναλωτών και η εξέλιξή της με τρόπο που 
σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαιώματα των καταναλωτών και τις 
ευρωπαϊκές αξίες·

10. θεωρεί ότι είναι σαφώς αναγκαία μια σχεδιαστική προσέγγιση που θα έχει ως γνώμονα 
συγκεκριμένες αξίες, ώστε να καταστεί δυνατό να δημιουργηθούν οι συνθήκες για 
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ευρεία κοινωνική αποδοχή της ΤΝ από τους καταναλωτές· θεωρεί ότι οι ηθικές αξίες 
της δικαιοσύνης, της ακρίβειας, της εμπιστευτικότητας και της διαφάνειας θα πρέπει να 
αποτελούν τη βάση της ΤΝ, γεγονός το οποίο, σε αυτό το πλαίσιο, συνεπάγεται ότι οι 
λειτουργίες του συστήματος πρέπει να είναι τέτοιες που να μην παράγουν άδικα 
μεροληπτικά αποτελέσματα·

11. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα αποτελεσματικών 
μέσων έννομης προστασίας για τους καταναλωτές και καλεί τα κράτη μέλη και τις 
εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς να διασφαλίσουν ότι διατίθενται προσβάσιμες, 
οικονομικά προσιτές, ανεξάρτητες και αποτελεσματικές διαδικασίες και δομές 
επανεξέτασης ώστε να διασφαλίζεται η αμερόληπτη εξέταση από άνθρωπο, όλων των 
καταγγελιών για παραβιάσεις των δικαιωμάτων των καταναλωτών μέσω της χρήσης 
αλγοριθμικών συστημάτων, είτε από φορείς του δημόσιου τομέα είτε από φορείς του 
ιδιωτικού τομέα· ζητεί επιμόνως να δημιουργηθούν μηχανισμοί επίλυσης διαφορών και 
μηχανισμοί συλλογικής προσφυγής, σύμφωνα με την οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την 
προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και την κατάργηση της 
οδηγία 2009/22/ΕΚ3, ώστε να είναι δυνατόν να τεθεί υπό αμφισβήτηση η εισαγωγή ή η 
συνεχιζόμενη χρήση ενός συστήματος που ενέχει κίνδυνο παραβίασης των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών ή να επανορθωθεί παραβίαση δικαιωμάτων· ζητεί από 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εθνικές και ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών 
διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση για να βοηθήσουν τους καταναλωτές στην άσκηση 
του δικαιώματος προσφυγής τους σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αποφάσεις που 
βασίζονται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης παραβιάζουν δικαιώματα των 
καταναλωτών·

12. τονίζει ότι όταν χρήματα που προέρχονται από δημόσιες πηγές συμβάλλουν ουσιαστικά 
στην ανάπτυξη ή την υλοποίηση αλγοριθμικών συστημάτων, σε συνδυασμό με πρότυπα 
ανοικτής διαδικασίας προμηθειών και ανοιχτής διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων, ο 
κώδικας, τα παραγόμενα δεδομένα —στον βαθμό που αυτά δεν είναι προσωπικού 
χαρακτήρα— και το εκπαιδευμένο μοντέλο θα μπορούσαν να είναι εξ ορισμού 
δημόσια, κατόπιν συμφωνίας με τον προγραμματιστή, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
διαφάνεια, να ενισχύεται η κυβερνοασφάλεια και να είναι δυνατή η 
επαναχρησιμοποίηση, ώστε να προωθείται η καινοτομία· τονίζει ότι με αυτόν τον 
τρόπο, μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της ενιαίας αγοράς και να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της αγοράς·

Εσωτερική αγορά: ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών
13. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα όλων των 

καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων ομάδων που βρίσκονται στο περιθώριο 
ή σε ευάλωτες καταστάσεις, όπως τα άτομα με αναπηρία, θα λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε οποιοδήποτε μελλοντικό ενωσιακό κανονιστικό 
πλαίσιο· σημειώνει ότι, για τον σκοπό της ανάλυσης του αντίκτυπου των αλγοριθμικών 
συστημάτων στους καταναλωτές, η πρόσβαση στα δεδομένα θα μπορούσε να επεκταθεί 
σε κατάλληλους φορείς, ιδίως ανεξάρτητους ερευνητές, μέσα ενημέρωσης και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπου είναι εφικτό μέσω διεπαφών 
προγραμματισμού εφαρμογών (ΑΡΙ), σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 

3 COD (2018) 0089, υπό δημοσίευση.
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Ένωσης για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας καθώς και σχετικά με 
το εμπορικό απόρρητο· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να εκπαιδεύονται οι 
καταναλωτές ώστε να είναι καλύτερα ενημερωμένοι και να έχουν περισσότερες 
δεξιότητες κατά την αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς κινδύνους και να υπερασπίζονται τα δικαιώματά 
τους· θεωρεί ότι η ΤΝ, το Διαδίκτυο των πραγμάτων και άλλες νεοεμφανιζόμενες 
τεχνολογίες έχουν τεράστιο δυναμικό να προσφέρουν στους καταναλωτές ευκαιρία 
πρόσβασης σε διάφορες ανέσεις που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή τους και να 
δώσουν τη δυνατότητα για καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ επίσης μπορούν να 
ωφελήσουν τους καταναλωτές από πλευράς βελτίωσης της εποπτείας της αγοράς, 
εφόσον συνεχίσουν να εφαρμόζονται όλες οι ισχύουσες αρχές, οι προϋποθέσεις 
(συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας και της δυνατότητας ελέγχου) και οι 
κανονισμοί·

14. υπογραμμίζει τη σημασία της επίτευξης υψηλού επιπέδου συνολικού ψηφιακού 
αλφαβητισμού και της κατάρτισης επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης στον 
συγκεκριμένο τομέα, καθώς και της διασφάλισης της αμοιβαίας αναγνώρισης των 
αντίστοιχων προσόντων σε ολόκληρη την Ένωση· τονίζει την ανάγκη να υπάρχουν 
ποικίλες ομάδες προγραμματιστών και μηχανικών που θα εργάζονται μαζί με βασικούς 
κοινωνικούς παράγοντες προκειμένου να αποτρέπεται η ακούσια παρείσφρηση 
έμφυλων και πολιτιστικών προκαταλήψεων στους αλγορίθμους, τα συστήματα και τις 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης· στηρίζει τη δημιουργία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον 
κοινωνικό, νομικό και ηθικό αντίκτυπο της ΤΝ·

15. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη 
ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών που 
θα αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις και θα διασφαλίζουν 
ότι όλοι έχουν ίση πρόσβαση και απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσω της 
χρήσης φορολογικών κινήτρων, κινήτρων στον τομέα των προμηθειών ή άλλων 
κινήτρων·

16. υπογραμμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα αλγοριθμικά συστήματα θα πρέπει εξ 
ορισμού να συμμορφώνονται με νομικές απαιτήσεις, να είναι ανθεκτικά, αξιόπιστα και 
ασφαλή εκ σχεδιασμού· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η κανονιστική 
προσέγγιση της Ένωσης στα αλγοριθμικά συστήματα περιλαμβάνει κατάλληλα μέτρα 
που να καθιστούν δυνατό να υπόκεινται αυτά τα συστήματα σε ανεξάρτητους ελέγχους 
και εποπτεία·

Εποπτεία της αγοράς
17. ζητεί να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό κέντρο εμπειρογνωμοσύνης που θα ενισχύσει τις 

ικανότητες της Ένωσης και θα βασίζεται, στο μέτρο του δυνατού, σε υφιστάμενες 
δομές, το οποίο θα προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αλγοριθμικά 
συστήματα μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και θα στηρίζει την ανάπτυξη μιας 
κοινής αντίληψης στην ενιαία αγορά, παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές, 
γνωμοδοτήσεις και εμπειρογνωμοσύνη στις αρχές των κρατών μελών, 
παρακολουθώντας την εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας της ΕΕ, εξετάζοντας πιθανά 
ζητήματα προστασίας του καταναλωτή, καθορίζοντας πρότυπα για βέλτιστες πρακτικές 
και, όπου αρμόζει, υποβάλλοντας συστάσεις για κανονιστικά μέτρα· επιπλέον, ζητεί 
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από τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οργανώσεις προστασίας καταναλωτών, να 
ανατρέχουν καταλλήλως στη συγκεκριμένη δομή, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ευρεία εκπροσώπηση των καταναλωτών· θεωρεί ότι, λόγω του δυσανάλογου 
αντίκτυπου των αλγοριθμικών συστημάτων στις γυναίκες και στις μειονότητες, τα 
επίπεδα λήψης αποφάσεων της εν λόγω δομής θα πρέπει να είναι ετερόκλητα και 
ισορροπημένα ως προς την εκπροσώπηση των φύλων· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να αναπτύξουν στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων για την ΤΝ, στο πλαίσιο των εθνικών 
στρατηγικών τους για την εποπτεία της αγοράς· 

18. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την ιχνηλασιμότητα των δεδομένων, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη νομιμότητα της απόκτησης δεδομένων όσο και την 
προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 
τονίζει εν τω μεταξύ ότι τα σύνολα δεδομένων, οι αλγόριθμοι και οι διαδικασίες που 
χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση αλγοριθμικών συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων συλλογής δεδομένων και επισήμανσης 
δεδομένων, θα πρέπει να τεκμηριώνονται σύμφωνα με το πρότυπο του κλάδου· θεωρεί 
απαραίτητο η τεκμηρίωση της εκτίμησης κινδύνου, η τεκμηρίωση του λογισμικού, οι 
αλγόριθμοι και στα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται ή παράγονται από την 
τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και συναφείς τεχνολογίες, να είναι προσπελάσιμα 
και εξηγήσιμα στις αρχές εποπτείας της αγοράς, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
Ένωσης· σημειώνει επίσης ότι η εν λόγω τεκμηρίωση θα πρέπει να αποθηκεύεται από 
εκείνους που εμπλέκονται στα διάφορα στάδια ανάπτυξης των αλγοριθμικών 
συστημάτων· σημειώνει ότι θα πρέπει να δοθούν εν προκειμένω πρόσθετα προνόμια 
στις αρχές εποπτείας της αγοράς· θεωρεί ότι η εξέταση της τρέχουσας νομοθεσίας για 
την εποπτεία της αγοράς ενδεχομένως να είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η 
απαρχαίωσή της και για να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνεται με δεοντολογικό τρόπο 
στην εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών 
τεχνολογιών·

19. ζητεί να οριστεί και να χρηματοδοτηθεί επαρκώς από κάθε κράτος μέλος μια αρμόδια 
εθνική αρχή για την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα 
αλγοριθμικά συστήματα· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι εθνικές αρχές 
εποπτείας της αγοράς ως προς τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις αρμοδιότητές τους 
στον τομέα της ΤΝ, καθώς και ως προς τις γνώσεις τους για τους συγκεκριμένους 
κινδύνους της ΤΝ·

20. ζητεί ισχυρό συντονισμό των αρχών των κρατών μελών και τη συγκρότηση ενός 
ευρωπαϊκού συμβουλίου εποπτείας της αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, που θα 
απαρτίζεται από εθνικές αρχές, προκειμένου να διασφαλίζονται ίσοι όροι 
ανταγωνισμού και να αποφεύγεται ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς·

21. αναγνωρίζει την πολύτιμη συνεισφορά της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου 
για την τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα τις «Κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για 
αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη»· προτείνει ότι η ομάδα αυτή, η οποία αποτελείται από 
εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και της 
βιομηχανίας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την τεχνητή νοημοσύνη, θα 
μπορούσε να παρέχει εμπειρογνωσία στο ευρωπαϊκό συμβούλιο εποπτείας της αγοράς 
για τα αλγοριθμικά συστήματα·
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22. σημειώνει ότι, ιδιαίτερα στους τομείς παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις 
προς καταναλωτές, τα συστήματα θα πρέπει να έχουν ως επίκεντρο τον χρήστη και να 
είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν στους πάντες τη χρήση προϊόντων ή 
υπηρεσιών ΤΝ, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, πιθανές αναπηρίες ή 
χαρακτηριστικά του· σημειώνει ότι η προσβασιμότητα σε αυτή την τεχνολογία για τα 
άτομα με αναπηρία έχει ιδιαίτερη σημασία· παρατηρεί ότι στα συστήματα ΤΝ δεν θα 
πρέπει να ακολουθείται μια ενιαία προσέγγιση για όλους και θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι αρχές καθολικού σχεδιασμού για την απεύθυνση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
εύρος χρηστών, σύμφωνα με σχετικά πρότυπα προσβασιμότητας· τονίζει ότι αυτό θα 
επιτρέψει στα άτομα να έχουν ισότιμη πρόσβαση και να συμμετέχουν ενεργά σε 
υφιστάμενες και αναδυόμενες ανθρώπινες δραστηριότητες διαμεσολαβούμενες από 
υπολογιστή και σε υποστηρικτικές τεχνολογίες.
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