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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 από την οδηγία (ΕΕ) 2018/958 προκύπτει ότι οι άνθρωποι πρέπει πάντα 
να φέρουν την τελική ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων που συνεπάγονται κινδύνους για 
την επίτευξη στόχων δημόσιου συμφέροντος· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε τεχνολογία 
ΤΝ πρέπει να υπόκειται σε ανθρώπινη εποπτεία· τονίζει ότι, προκειμένου η χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης να κατευθύνεται προς όφελος μεμονωμένων καταναλωτών ή 
ομάδων καταναλωτών και της κοινωνίας στο σύνολό της, η ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη πρέπει πάντα να αποτελεί το υπέρτατο πρότυπο 
ελέγχου κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη·

2. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει να λειτουργήσει ως φορέας διαμόρφωσης 
προτύπων για την ΤΝ σε έναν υπερσυνδεδεμένο κόσμο, μέσω της υιοθέτησης μιας 
αποτελεσματικής στρατηγικής έναντι των εξωτερικών της εταίρων και μέσω της 
εδραίωσης των προσπάθειών της για τον καθορισμό παγκόσμιων δεοντολογικών 
προτύπων για την ΤΝ σε διεθνές επίπεδο που συνάδουν με κανόνες ασφαλείας και με 
απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών, καθώς και με τις ευρωπαϊκές αξίες και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα· εκτιμά ότι κάτι τέτοιο είναι καίριας σημασίας για την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών μας επιχειρήσεων· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς και να ξεκινήσουν έναν ευρύτερο διάλογο για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προκύπτουν από την ανάπτυξη αυτής της ταχέως μεταβαλλόμενης 
τεχνολογίας·

3. υπενθυμίζει ότι πρέπει να τηρούνται οι αρχές της αποφυγής των διακρίσεων και της 
αναλογικότητας και ότι ζητήματα αιτιώδους συνάφειας, ευθύνης και υποχρέωσης 
αποζημίωσης, καθώς και διαφάνειας, λογοδοσίας και δυνατότητας αιτιολόγησης ρέπει 
να αποσαφηνίζονται, προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον και σε ποιο βαθμό το 
κράτος ως φορέας δημόσιου διεθνούς δικαίου, αλλά και κατά την άσκηση της δικής του 
εξουσίας, μπορεί να ενεργεί με τη βοήθεια συστημάτων που βασίζονται στην τεχνητή 
νοημοσύνη, τα οποία διαθέτουν ορισμένη αυτονομία, χωρίς να παραβιάζει υποχρεώσεις 
που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, όπως εκείνη της ορθής διαδικασίας·

4. παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τους κινδύνους που 
συνδέονται με τεχνολογίες οδηγούμενες από την ΤΝ, όπως, για παράδειγμα, τους 
κινδύνους που συνδέονται με την προστασία των καταναλωτών και των αποδεκτών 
υπηρεσιών, πριν αυτοματοποιήσουν δραστηριότητες ή υπηρεσίες επαγγελματιών που 
συνδέονται με την άσκηση κρατικής εξουσίας, όπως είναι η ορθή απονομή της 
δικαιοσύνης· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν την ανάγκη πρόβλεψης διασφαλίσεων, 
όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/958, όπως η εποπτεία από ειδικευμένο 
επαγγελματία και οι κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας· τονίζει την ανάγκη για 
ορθή μεταφορά και εφαρμογή της παρούσας οδηγίας από τα κράτη μέλη, και 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά το θέμα·

5. επιμένει ότι είναι σημαντικό να γίνουν επενδύσεις στις ανθρώπινες δεξιότητες, 
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συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, προκειμένου να υπάρξει 
προσαρμογή στην επιστημονική πρόοδο όσον αφορά τη χρήση λύσεων οδηγούμενων 
από ΤΝ για τα άτομα που ασκούν ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων 
των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την άσκηση των εξουσιών της κρατικής αρχής, 
όπως η απονομή της δικαιοσύνης· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν 
δεόντως υπόψη το γεγονός αυτό στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2005/36/ΕΚ·

6. θεωρεί ότι, όσον αφορά τα έξυπνα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, η ανάπτυξη της ΤΝ 
συνεπάγεται επίσης ευκαιρίες για τη βελτίωση της παγκόσμιας εποπτείας της αγοράς 
και την προώθηση της ασφάλειας των προϊόντων και της προστασίας των καταναλωτών 
με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο και σε μεγάλη κλίμακα· ζητεί, κατά συνέπεια, από 
την Επιτροπή να θεσπίσει έναν μηχανισμό διακυβέρνησης και εποπτείας της αγοράς για 
τα βασιζόμενα σε ΤΝ συστήματα, ο οποίος θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, 
γνωμοδοτήσεις και εμπειρογνωμοσύνη στις αρχές των κρατών μελών·

7. τονίζει ότι, εφόσον εμπίπτουν στον ορισμό των μηχανών που ορίζει η οδηγία 
2006/42/ΕΚ, τα ρομπότ πρέπει να σχεδιάζονται και να συναρμολογούνται σύμφωνα με 
τα πρότυπα και τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται σε αυτήν·

8. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών προβλέπει μια 
κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για την κυβερνοασφάλεια και την ανθεκτικότητα των 
δικτύων και των συστημάτων πληροφοριών, προκειμένου να ενισχυθεί η ενιαία αγορά 
και να προωθηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να πάρουν σοβαρά υπόψη τις κυβερνοαπειλές που βασίζονται σε τεχνολογίες 
ΤΝ, για παράδειγμα όταν υπονομεύουν την οικονομία της ΕΕ, και να επενδύσουν 
εμφατικά στην επίτευξη υψηλού επιπέδου γενικού ψηφιακού γραμματισμού και στη 
μείωση των εξαρτήσεων από προμηθευτές τρίτων χωρών· 

9. πιστεύει ότι οι αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, καθώς και η Επιτροπή, θα πρέπει να προωθούν τεχνολογίες 
τεχνητής νοημοσύνης που εργάζονται για τους ανθρώπους· καλεί τα κράτη μέλη, σε 
στενή συνεργασία με την Επιτροπή, να αναπτύξουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης 
με στόχο την αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, για παράδειγμα στους τομείς της φορολογικής διοίκησης, των 
τελωνείων ή της προστασίας των καταναλωτών ή για την γνωστοποίηση 
διασυνοριακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις ως μέσο για τη στήριξη της υπεύθυνης 
ανάπτυξης της ΤΝ προς όφελος των νεοεισερχομένων στην αγορά, των πολιτών και 
των καταναλωτών· υπογραμμίζει ότι οι εξηγήσιμοι και αμερόληπτοι αλγόριθμοι που 
πληρούν την υποχρέωση επαρκούς διαφάνειας, καθώς και η χρήση ανοικτών 
δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 για τα ανοικτά δεδομένα και την 
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, είναι ουσιαστικής σημασίας για 
να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη 
σε και να επωφελούνται από καλύτερες, προσβάσιμες, αμερόληπτες και αξιόπιστες 
δημόσιες υπηρεσίες με δίκαιο κόστος.
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