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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπενθυμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες 
όσον αφορά την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, σε καταναλωτές και 
στον δημόσιο τομέα· τονίζει ότι οι τεχνολογίες ΤΝ μπορούν να διαδραματίσουν καίριο 
ρόλο στην ψηφιοποίηση της οικονομίας σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα η 
βιομηχανία, το σύστημα υγείας, οι κατασκευές και οι μεταφορές, συμβάλλοντας έτσι 
στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων· επισημαίνει ότι η Ένωση πρέπει να 
εκμεταλλευτεί ενεργά τις εξελίξεις στον τομέα αυτό για να προωθήσει την ψηφιακή 
ενιαία αγορά· υπογραμμίζει ότι η θέσπιση ενός αξιόπιστου, ισορροπημένου και 
αποτελεσματικού συστήματος δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) θα ευνοήσει 
την ανάπτυξη και χρήση της ΤΝ στην εσωτερική αγορά· σημειώνει ότι είναι σημαντικό 
να γίνει διάκριση μεταξύ στηριζόμενων στην ΤΝ εφαρμογών ή αλγορίθμων, 
τεχνολογιών και προϊόντων που είναι αποτέλεσμα ΤΝ, βάσεων δεδομένων και 
μεμονωμένων δεδομένων, καθώς για κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές απαιτούνται 
διαφορετικά είδη δικαιωμάτων·

2. φρονεί ότι επαναστατικές τεχνολογίες, όπως η ΤΝ, προσφέρουν τόσο σε μικρές όσο και 
σε μεγάλες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αναπτύξουν προϊόντα που θα καταλάβουν 
μεγάλο μερίδιο στην αγορά· είναι της άποψης ότι όλες οι επιχειρήσεις ή άλλοι 
δικαιούχοι τέτοιων προϊόντων θα πρέπει να απολαμβάνουν ένα εξίσου αποτελεσματικό 
και αποδοτικό σύστημα προστασίας των ΔΔΙ· υποστηρίζει ότι με τον τρόπο αυτό θα 
προωθηθεί η σύσταση ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και, επομένως, 
η Ένωση θα αποκτήσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα· ζητεί να διενεργηθεί 
εκτίμηση των επιπτώσεων που έχουν οι καταχρηστικές πρακτικές διεκδίκησης 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας («patent trolls») και οι στρατηγικές δικαστικές διαμάχες 
που σχετίζονται με ΔΔΙ, οι οποίες μπορεί να λειτουργήσουν ως τεχνητό εμπόδιο για την 
είσοδο στην αγορά και να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις που κατέχουν κυρίαρχη θέση 
στην αγορά· επισημαίνει ότι οι τεχνολογίες ΤΝ μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο 
διαφανή, αποτελεσματική και αξιόπιστη διαχείριση των πτυχών των συναλλαγών που 
συναρτώνται με τη ΔΙ·

3. τονίζει τη σπουδαιότητα των μέτρων και διαύλων ενημέρωσης που βοηθούν τις ΜΜΕ 
και νεοφυείς επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά την προστασία των ΔΔΙ 
στις τεχνολογίες ΤΝ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν, στο πλαίσιο 
του προγράμματος για την ενιαία αγορά και μέσω κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, 
στήριξη σε νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ, ώστε αυτές να μπορούν να εξελίσσουν και 
να προστατεύουν τα προϊόντα τους και, επομένως, να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό 
που διαθέτουν για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώκουν τον συντονισμό με άλλους 
σημαντικούς παγκόσμιους παράγοντες στον τομέα των ΔΔΙ για την ανάπτυξη της ΤΝ, 
προκειμένου να υιοθετηθεί μια ομοιόμορφη προσέγγιση της ΤΝ σε παγκόσμιο επίπεδο, 
η οποία θα είναι επωφελής τόσο για τις ΜΜΕ όσο και για τις νεοφυείς επιχειρήσεις·
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4. τονίζει ότι είναι σημαντικό τα ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού απορρήτου, 
να προστατεύονται σε κάθε κανονιστικό πλαίσιο για την ΤΝ, ιδίως όσον αφορά τις 
λεπτομερείς απαιτήσεις για το περιορισμένο φάσμα εφαρμογών που θεωρούνται 
«υψηλού κινδύνου», αναγνωρίζει δε παράλληλα ότι η προστασία των εν λόγω 
δικαιωμάτων πρέπει να τελεί σε αρμονία με άλλους στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως 
για παράδειγμα ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών· πιστεύει ότι 
η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ανθρωποκεντρικής και αξιόπιστης 
ΤΝ· 

5. τονίζει ότι, πέρα από την προστασία των ΔΔΙ, είναι και προς το συμφέρον των 
καταναλωτών να υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις 
προστατευόμενων έργων, ιδίως εάν πρόκειται για πολύπλοκα αλγοριθμικά προϊόντα· 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την ιχνηλασιμότητα των 
δεδομένων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τόσο τη νομιμότητα της συγκέντρωσης 
δεδομένων όσο και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

6. φρονεί ότι για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση που συνιστά η αξιολόγηση των 
εφαρμογών ΤΝ θα πρέπει να αναπτυχθούν νέες μέθοδοι, οι δε αρχές εποπτείας της 
αγοράς θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή διοικητική ικανότητα· σημειώνει ότι τα 
προσαρμοστικά συστήματα μάθησης μπορούν να αναπροσαρμόζονται μετά από κάθε 
νέα εισαγωγή δεδομένων, με αποτέλεσμα ορισμένες εκ των προτέρων γνωστοποιήσεις 
να καθίστανται από μόνες τους αλυσιτελείς· 

7. θεωρεί ότι οι πιστοποιημένες εφαρμογές ΤΝ, θα πρέπει να είναι διαφανείς και 
εξηγήσιμες –στο μέτρο του δυνατού– καθώς και να πληρούν τα πρότυπα δεοντολογίας· 
σημειώνει ότι ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί, ή ουδόλως επιτυγχάνεται, μόνο 
με την απλή γνωστοποίηση του αλγορίθμου ή κωδικού· υπενθυμίζει ότι τα σύνολα 
δεδομένων είναι εξίσου σημαντικά στο πλαίσιο αυτό·

8. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιους τρόπους θα αξιολογούνται τα προϊόντα, για 
παράδειγμα με βάση τα δομοστοιχεία τους ή μέσω εργαλείων επαλήθευσης που θα 
διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα δοκιμάζονται επαρκώς, ενώ παράλληλα θα τηρείται η 
εμπιστευτικότητα ώστε να προστατεύονται τα εμπορικά μυστικά των κατόχων ΔΔΙ.
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