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Τροπολογία 1
Kim Van Sparrentak
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ έχει 
τη δυνατότητα να παρέχει λύσεις σε 
καθημερινές προκλήσεις του τομέα της 
εκπαίδευσης όπως η εξατομικευμένη 
μάθηση, η παρακολούθηση των 
μαθησιακών δυσκολιών και ο 
αυτοματισμός του περιεχομένου/των 
γνώσεων ανά αντικείμενο, παρέχοντας 
καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση και 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια 
ψηφιακή κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 2
Kim Van Sparrentak
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ θα 
μπορούσε να έχει πρακτικές εφαρμογές 
στη μείωση του διοικητικού έργου των 
εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων και να απελευθερώσει χρόνο 
για τις βασικές δραστηριότητες 
διδασκαλίας και μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 3
Kim Van Sparrentak
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εφαρμογή της ΤΝ στην εκπαίδευση 
εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη 
δεοντολογική χρήση των δεδομένων, τα 
δικαιώματα των διδασκομένων, την 
πρόσβαση στα δεδομένα, την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και, ως εκ τούτου, ενέχει κινδύνους για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, όπως είναι η 
δημιουργία μοντέλων στερεοτύπων για τα 
προφίλ και τη συμπεριφορά των 
διδασκομένων τα οποία θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε διακρίσεις ή κινδύνους 
πρόκλησης ζημίας με την επέκταση των 
κακών παιδαγωγικών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 4
Kim Van Sparrentak
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης είναι 
πανταχού παρούσες στον 
οπτικοακουστικό τομέα, ιδίως στις 
πλατφόρμες οπτικοακουστικού 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 5
Kim Van Sparrentak
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αλγόριθμοι που προτείνουν περιεχόμενο 
και η εξατομικευμένη διαφήμιση έχουν τη 
δυνατότητα να βελτιώσουν την εμπειρία 
των καταναλωτών, συνεπάγονται όμως 
κινδύνους όπως η επιλεκτική παρουσίαση 
του περιεχομένου με βάση το φύλο ή 
άλλες παραμέτρους, η παρουσίαση όλο 
και πιο ακραίου περιεχομένου 
προκειμένου να αυξηθεί ο χρόνος 
παραμονής στην πλατφόρμα και η 
επιλεκτική παρουσίαση των ειδήσεων·

Or. en

Τροπολογία 6
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας·

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας· εκφράζει 
τις ανησυχίες του για την έλλειψη 
υποδομών των τηλεπικοινωνιών σε 
ορισμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, γεγονός που περιορίζει την 
προσβασιμότητα σε προϊόντα και 
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υπηρεσίες που βασίζονται στην ΤΝ, και 
καλεί την Επιτροπή να καταβάλει 
συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση 
των υποδομών των τηλεπικοινωνιών στις 
εν λόγω περιφέρειες, ιδίως όσον αφορά 
τον τομέα της δημόσιας εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 7
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας·

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· υπογραμμίζει την 
προστιθέμενη αξία της προώθησης 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα για τη διασφάλιση του 
συγκεκριμένου στόχου και την 
αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της 
ΤΝ στον  τομέα της εκπαίδευσης και του 
πολιτισμού, καθώς και στον 
οπτικοακουστικό τομέα· τονίζει ότι στον 
τομέα της εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή 
θα πρέπει να περιλαμβάνει τους 
εκπαιδευτικούς, τους διδασκόμενους και 
την ευρύτερη κοινωνία και να λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες τους και τα 
αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ σύμφωνα 
με τον επιδιωκόμενο σκοπό και στα 
πλαίσια της δεοντολογίας· επισημαίνει ότι 
το νομικό πλαίσιο που διέπει την ΤΝ στον 
τομέα της εκπαίδευσης θα πρέπει, 
συγκεκριμένα, να προβλέπει νομικώς 
δεσμευτικά μέτρα και πρότυπα που θα 
αποτρέπουν πρακτικές διαφόρων 
εμπλεκόμενων δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων οι οποίες υπονομεύουν θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες, και θα 



AM\1202442EL.docx 7/76 PE650.362v01-00

EL

διασφαλίζουν την ανάπτυξη αξιόπιστων, 
δεοντολογικών και τεχνικά εύρωστων 
εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 8
Maria Manuel Leitão Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας·

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας· τονίζει τη 
σημασία της εν λόγω ανάπτυξης για τη 
μετεκπαίδευση και την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων της ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας και ιδίως των δεξιοτήτων του 
πολιτιστικού και οπτικοακουστικού 
τομέα, οι οποίοι θα υποστούν σοβαρό 
πλήγμα λόγω της κρίσης COVID·

Or. en

Τροπολογία 9
Monika Beňová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας·

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι η ΤΝ 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό και στα πλαίσια της 
δεοντολογίας και οδηγεί στη βελτίωση και 
ενίσχυση του δημόσιου τομέα· 
αναγνωρίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
ψηφιακών εργαλείων, υπηρεσιών και 
προϊόντων όπως η ρομποτική και η 
μηχανική μάθηση· αναγνωρίζει ότι τα 
παιδιά αποτελούν ευάλωτη ομάδα όσον 
αφορά την άσκηση επιρροής στη 
συμπεριφορά τους· τονίζει ότι οι 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στον 
τομέα της εκπαίδευσης πρέπει να 
εφαρμόζονται εύλογα, με επαρκείς 
διασφαλίσεις και ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 10
Marco Zullo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να συνοδεύεται από διαδικασία 
αναθεώρησης και επικαιροποίησης της 
σχετικής νομοθεσίας του τομέα και να 



AM\1202442EL.docx 9/76 PE650.362v01-00

EL

και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας·

περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους, 
τις πραγματικές δυνατότητές τους και τα 
αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ σύμφωνα 
με τον επιδιωκόμενο σκοπό και στα 
πλαίσια της δεοντολογίας, η μέγιστη 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
καθώς και το γεγονός ότι, ως μέτρο 
έσχατης ανάγκης, ο άνθρωπος θα είναι 
πάντοτε σε θέση να ελέγχει και να 
διορθώνει τις αποφάσεις του 
συστήματος·

Or. it

Τροπολογία 11
Svenja Hahn, Claudia Gamon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας·

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας· θεωρεί ότι 
όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που 
αναπτύσσονται με δημόσια 
χρηματοδότηση θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται βάσει αδειών ανοικτού 
κώδικα και να είναι προσβάσιμa στο ευρύ 
κοινό·

Or. en
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Τροπολογία 12
Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας·

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει τη στήριξη των δημόσιων 
συμβάσεων παροχής ευφυών ψηφιακών 
υπηρεσιών, ώστε να ενθαρρύνει τις 
δημόσιες αρχές να προβούν σε ταχεία 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που 
βασίζονται στην ΤΝ σε τομείς δημόσιου 
συμφέροντος και στον δημόσιο τομέα· 
τονίζει ότι στον τομέα της εκπαίδευσης η 
ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τους εκπαιδευτικούς, τους διδασκόμενους 
και την ευρύτερη κοινωνία και να 
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους και τα 
αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι η ΤΝ χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας και επιφέρει 
ουσιαστικές βελτιώσεις στους 
ενδιαφερόμενους, με προσιτό κόστος για 
τον φορολογούμενο·

Or. en

Τροπολογία 13
Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
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να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας·

να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας· τονίζει την 
ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι 
τεχνολογικές, ρυθμιστικές και κοινωνικές 
πτυχές της εισαγωγής της ΤΝ στην 
εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 14
Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας·

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους, 
ιδίως των πλέον ευάλωτων και 
μειονεκτούντων ατόμων, καθώς και τα 
αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ σύμφωνα 
με τον επιδιωκόμενο σκοπό και στα 
πλαίσια του νόμου και της δεοντολογίας·

Or. en

Τροπολογία 15
Pilar del Castillo Vera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας·

1. στηρίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας·

Or. en

Τροπολογία 16
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας·

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, 
τους γονείς, τους διδασκόμενους και την 
ευρύτερη κοινωνία και να λαμβάνει υπόψη 
τις ανάγκες τους και τα αναμενόμενα 
οφέλη, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
χρήση της ΤΝ σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό και στα πλαίσια της 
δεοντολογίας·

Or. en

Τροπολογία 17
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Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας·

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους, τους μαθητές και τους 
φοιτητές, καθώς και την ευρύτερη 
κοινωνία και να λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες τους και τα αναμενόμενα οφέλη, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η χρήση της 
ΤΝ σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό 
και στα πλαίσια της δεοντολογίας·

Or. ro

Τροπολογία 18
Adriana Maldonado López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας·

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη και η εξάπλωση 
της ΤΝ θα πρέπει να περιλαμβάνει τους 
εκπαιδευτικούς, τους διδασκόμενους και 
την ευρύτερη κοινωνία και να λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες τους και τα 
αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ σύμφωνα 
με τον επιδιωκόμενο σκοπό και στα 
πλαίσια της δεοντολογίας·
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Or. es

Τροπολογία 19
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους 
διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία 
και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους 
και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στα πλαίσια της δεοντολογίας·

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
προτείνει την ταχεία ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον 
δημόσιο τομέα· τονίζει ότι στον τομέα της 
εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, 
τους καθηγητές, τους διδασκόμενους και 
την ευρύτερη κοινωνία και να λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες τους και τα 
αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ σύμφωνα 
με τον επιδιωκόμενο σκοπό και στα 
πλαίσια της δεοντολογίας·

Or. fr

Τροπολογία 20
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επικροτεί τη χρήση προϊόντων που 
βασίζονται στην ΤΝ στην εκπαίδευση 
καθώς και τη δυνατότητα της 
τεχνολογίας να καθιστά διαθέσιμη 
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους 
τους μαθητές της ΕΕ, ιδίως σε 
αραιοκατοικημένες και 
κοινωνικοοικονομικά ευπρόσβλητες 
περιοχές·
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Or. sv

Τροπολογία 21
Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. αναγνωρίζει ότι, παρόλο που η 
ανάπτυξη της ΤΝ και των 
αυτοματοποιημένων διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων ενδέχεται να δημιουργήσει 
προκλήσεις όσον αφορά την εμπιστοσύνη 
και την ευημερία των καταναλωτών, 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο που μπορεί 
να ωφελήσει τους καταναλωτές και τις 
εταιρείες της ΕΕ τονώνοντας την 
οικονομία και την εσωτερική αγορά· 
επικροτεί την ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση της ΤΝ ως εργαλείου που 
εξυπηρετεί τον απώτερο στόχο αύξησης 
της ευημερίας του ανθρώπου·

Or. en

Τροπολογία 22
Kim Van Sparrentak
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι τα αλγοριθμικά 
συστήματα μπορούν να αποτελέσουν 
παράγοντα ταχείας μείωσης του 
ψηφιακού χάσματος, ωστόσο η άνιση 
ανάπτυξη δημιουργεί εκ φύσεως νέα 
χάσματα ή επιταχύνει τη διεύρυνση των 
υφιστάμενων· ζητεί μέτρα και επενδύσεις 
που αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
συνοχής και του καταμερισμού των 
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οφελών της ΤΝ και των συναφών 
τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 23
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αποφευχθεί μια αμιγώς θεωρητική και 
στείρα χρήση της ΤΝ στην εκπαίδευση, η 
οποία θα υπονομεύσει τους 
εκπαιδευτικούς δεσμούς μεταξύ 
μαθητών, φοιτητών και άλλων 
διδασκομένων και εκπαιδευτών, καθώς 
και μεταξύ παιδιών και γονέων· η 
ανθρώπινη διάσταση της εκπαίδευσης 
πρέπει να εξακολουθήσει να έχει 
προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 24
Monika Beňová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
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ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και 
άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων·

ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγονται όλες οι 
μορφές διακρίσεων και μεροληπτικών 
προκαταλήψεων, συμπεριλαμβανομένων 
των στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο· 
υπογραμμίζει την αξία των συνόλων 
δεδομένων που διατίθενται στον τομέα 
της εκπαίδευσης και στον δημόσιο τομέα 
γενικά· τονίζει τη σημασία της 
διασφάλισης της ακεραιότητας των 
δεδομένων, ενώ παράλληλα 
καταβάλλονται προσπάθειες για την 
υψηλότερη δυνατή ποιότητα των 
δεδομένων· αναγνωρίζει ότι η ενιαία 
αγορά είναι πηγή ανεκτίμητων δεδομένων 
τα οποία, με την εφαρμογή κατάλληλων 
διασφαλίσεων, θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν εργαλείο για την προώθηση 
και εναρμόνιση του τομέα της δημόσιας 
εκπαίδευσης· τονίζει την ανάγκη 
ανάπτυξης ενιαίου ενωσιακού κώδικα 
δεοντολογίας για την ΤΝ στον τομέα της 
εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 25
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
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λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και 
άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων·

λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· επισημαίνει ότι η 
εκπαίδευση είναι ένας τομέας όπου είναι 
πιθανόν να προκύψουν σημαντικοί 
κίνδυνοι από συγκεκριμένες χρήσεις 
εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης οι 
οποίοι ενδέχεται να υπονομεύσουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και να οδηγήσουν 
σε υψηλό κόστος τόσο σε ανθρώπινο όσο 
και σε κοινωνικό επίπεδο· υπογραμμίζει 
ότι τα σύνολα δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή νέων 
γνώσεων στις εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με εύλογες και 
ολοκληρωμένες υποχρεωτικές απαιτήσεις 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι 
αρκετά ευρέα, ώστε να αποφεύγονται 
μεροληπτικά αποτελέσματα και 
διακρίσεις με βάση την κοινωνική, 
οικονομική, εθνοτική, φυλετική, 
σεξουαλική κατάσταση, το φύλο, την 
κατάσταση αναπηρίας ή άλλους 
παράγοντες·

Or. en

Τροπολογία 26
Marco Zullo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
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διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και 
άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων·

διδασκόμενους· συνεπώς, απαιτούνται 
επαρκείς αξιολογήσεις συμμόρφωσης για 
την επαλήθευση και τη διασφάλιση της 
τήρησης όλων των διατάξεων που 
αφορούν τις εφαρμογές υψηλού κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
για δοκιμές, ελέγχους και πιστοποιήσεις· 
υπογραμμίζει ότι τα σύνολα δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή 
νέων γνώσεων στις εφαρμογές ΤΝ θα 
πρέπει να ελέγχονται ώστε να είναι 
αξιόπιστα και ακριβή προκειμένου να 
αποφεύγεται η ενίσχυση στερεοτύπων σε 
σχέση με το φύλο και άλλων 
μεροληπτικών προκαταλήψεων με βάση το 
φύλο, την εθνοτική και φυλετική 
καταγωγή, τη θρησκεία ή τις 
πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή 
τον γενετήσιο προσανατολισμό·

Or. it

Τροπολογία 27
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και 

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της δημόσιας και 
ιδιωτικής εκπαίδευσης στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τις εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης υψηλής επικινδυνότητας, 
δεδομένου ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί πως θα εξακολουθήσει η 
εκπαίδευση να συμβάλλει στο δημόσιο 
συμφέρον, λαμβανομένης υπόψη της 
υψηλής ευαισθησίας των δεδομένων που 
αφορούν μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και 
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άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων· άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων· 
και, κατά περίπτωση, η τεχνητή 
νοημοσύνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
για τον εντοπισμό και τη διόρθωση 
ανθρώπινων μεροληπτικών 
προκαταλήψεων, εφόσον υφίστανται·

Or. en

Τροπολογία 28
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Claudia Gamon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και 
άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων·

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στον τομέα της εκπαίδευσης 
χρήσεις ορισμένων εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης οι οποίες υπόκεινται σε 
συστήματα πιστοποίησης ή να 
συμπεριλάβει ευαίσθητα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τις εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης υψηλής επικινδυνότητας, 
δεδομένου ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί πως θα εξακολουθήσει η 
εκπαίδευση να συμβάλλει στο δημόσιο 
συμφέρον, λαμβανομένης υπόψη της 
υψηλής ευαισθησίας των δεδομένων που 
αφορούν μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και 
άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων·

Or. en

Τροπολογία 29
Dominik Tarczyński
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και 
άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων·

2. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αν 
τμήματα του τομέα της εκπαίδευσης θα 
πρέπει να υπαχθούν στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τις εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης υψηλής επικινδυνότητας, 
δεδομένου ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί πως θα εξακολουθήσει η 
εκπαίδευση να συμβάλλει στο δημόσιο 
συμφέρον, λαμβανομένης υπόψη της 
υψηλής ευαισθησίας των δεδομένων που 
αφορούν μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· επισημαίνει ότι τα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
εισαγωγή νέων γνώσεων στις εφαρμογές 
ΤΝ μπορεί να περιέχουν εγγενείς 
μεροληπτικές προκαταλήψεις και 
ενθαρρύνει τις προσπάθειες για τον 
μετριασμό τους, ενώ παράλληλα  θα 
πρέπει να ελέγχονται τα αποτελέσματα 
των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης 
προκειμένου να αποφεύγονται αθέμιτες 
μεροληπτικές προκαταλήψεις·

Or. en

Τροπολογία 30
Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
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ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και 
άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων·

ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να είναι 
υψηλότατης ποιότητας και να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
μεροληπτικών προκαταλήψεων και 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής και άλλων 
προσωπικών χαρακτηριστικών·

Or. en

Τροπολογία 31
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και 
άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων·

2. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
το κατάλληλο επίπεδο κινδύνου του τομέα 
της εκπαίδευσης προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν ο εν λόγω τομέας θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τις εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης υψηλής επικινδυνότητας, 
δεδομένου ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί πως θα εξακολουθήσει η 
εκπαίδευση να συμβάλλει στο δημόσιο 
συμφέρον, λαμβανομένης υπόψη της 
υψηλής ευαισθησίας των δεδομένων που 
αφορούν μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
ορισμένων στερεοτύπων και άλλων 
μεροληπτικών προκαταλήψεων·

Or. en



AM\1202442EL.docx 23/76 PE650.362v01-00

EL

Τροπολογία 32
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και 
άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων·

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους·

Or. fr

Τροπολογία 33
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
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ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και 
άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων·

ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους·

Or. en

Τροπολογία 34
Adriana Maldonado López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και 
άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων·

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους με σκοπό την προώθηση 
του κοινού αγαθού και της δημόσιας 
ευημερίας της κοινωνίας· υπογραμμίζει 
ότι τα σύνολα δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή νέων 
γνώσεων στις εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να 
ελέγχονται προκειμένου να αποφεύγεται η 
ενίσχυση στερεοτύπων σε σχέση με το 
φύλο και άλλων μεροληπτικών 
προκαταλήψεων·

Or. es

Τροπολογία 35
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Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και 
άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων·

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους, καθώς επίσης των 
απειλών και των αδυναμιών που 
απορρέουν από τον κυβερνοχώρο· 
υπογραμμίζει ότι τα σύνολα δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή 
νέων γνώσεων στις εφαρμογές ΤΝ θα 
πρέπει να ελέγχονται προκειμένου να 
αποφεύγεται η ενίσχυση στερεοτύπων σε 
σχέση με το φύλο και άλλων 
μεροληπτικών προκαταλήψεων·

Or. en

Τροπολογία 36
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
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λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και 
άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων·

λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο, τη 
θρησκεία, τον πολιτισμό και το έθνος και 
άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων·

Or. ro

Τροπολογία 37
Kim Van Sparrentak
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και 
άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων·

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ και στα αποτελέσματά 
τους θα πρέπει να ελέγχονται προκειμένου 
να αποφεύγεται η ενίσχυση στερεοτύπων 
σε σχέση με το φύλο και άλλων 
μεροληπτικών προκαταλήψεων·

Or. en
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Τροπολογία 38
Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και 
άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων·

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγονται οι 
διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 39
Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 

2. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
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μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και 
άλλων μεροληπτικών προκαταλήψεων·

μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στις 
εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να ελέγχονται 
προκειμένου να αποφεύγεται η ενίσχυση 
στερεοτύπων και μεροληπτικών 
προκαταλήψεων·

Or. en

Τροπολογία 40
Adriana Maldonado López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι όλα τα παιδιά 
έχουν δικαίωμα στην ποιοτική δημόσια 
εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες· ζητεί, 
ως εκ τούτου, την ανάπτυξη, εφαρμογή 
και χρήση ποιοτικών συστημάτων ΤΝ 
που διευκολύνουν και προσφέρουν 
ποιοτικά εκπαιδευτικά εργαλεία σε όλους 
τους μαθητές όλων των βαθμίδων και 
τονίζει ότι η εφαρμογή νέων συστημάτων 
ΤΝ στα σχολεία δεν πρέπει να οδηγήσει 
σε μεγαλύτερο ψηφιακό χάσμα στην 
κοινωνία· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τον τρόπο εγκατάστασης των εν 
λόγω συστημάτων ιδίως στα πιο ευάλωτα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε 
ερημωμένες περιοχές όπου η σύνδεση με 
το διαδίκτυο είναι ανέφικτη ή ανεπαρκής·

Or. es

Τροπολογία 41
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει στην Επιτροπή τους 
κινδύνους που ενέχει η χρήση των νέων 
ψηφιακών τεχνολογιών στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, αν όχι και στην προσχολική 
εκπαίδευση· υπενθυμίζει ότι οι ανήλικοι 
χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας έναντι 
του ψηφιακού περιεχομένου στο οποίο 
μπορεί να εκτεθούν, καθώς και έναντι της 
χρήσης των προσωπικών δεδομένων τους 
από τις νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή 
νοημοσύνη, τα οποία μεταβιβάζονται 
κυρίως στο σχολικό πλαίσιο ή στο 
πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων· 
υποστηρίζει ότι η χρήση των ψηφιακών 
μέσων στην εκπαίδευση έχει 
τεκμηριωμένες αρνητικές επιπτώσεις 
στην προσοχή, στην ανάπτυξη και στις 
δεξιότητες των μαθητών· ζητεί συνεπώς 
από την Επιτροπή να περιορίσει την 
ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην 
ανώτατη εκπαίδευση και στην έρευνα 
εφόσον οι διδασκόμενοι θα μπορούσαν να 
έλθουν σε επαφή με αυτήν·

Or. fr

Τροπολογία 42
Marco Zullo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. προτρέπει την Επιτροπή να 
διατηρήσει και να προωθήσει το πλήθος 
των θεωριών αναφοράς στις οποίες θα 
βασιστεί η ανάπτυξη των συστημάτων 
τεχνητής νοημοσύνης·

Or. it
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Τροπολογία 43
Kim Van Sparrentak
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
κατάρτισης επαγγελματιών υψηλής 
εξειδίκευσης στον συγκεκριμένο τομέα, 
της συμπερίληψης δεοντολογικών πτυχών 
στα προγράμματα σπουδών τους και της 
παροχής στήριξης στις 
υποεκπροσωπούμενες ομάδες του τομέα· 
υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της 
δημιουργίας κινήτρων προκειμένου οι 
επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης να 
αναζητούν εργασία εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 44
Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει την αυξανόμενη 
ανάγκη να διασφαλιστεί αμοιβαία 
αναγνώριση ενός ελάχιστου επιπέδου 
επαγγελματικών προσόντων όσον αφορά 
τις δεξιότητες ΤΝ σε ολόκληρη την ΕΕ, 
δεδομένου ότι αρκετά κράτη μέλη 
αναβαθμίζουν τις εκπαιδευτικές παροχές 
τους με δεξιότητες που σχετίζονται με 
την ΤΝ και υλοποιούν ειδικά 
προγράμματα σπουδών για 
προγραμματιστές ΤΝ· τονίζει την ανάγκη 
ευθυγράμμισης των κρατών αυτών με τον 
κατάλογο αξιολόγησης των 
κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας 
για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη· καλεί 
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την Επιτροπή, με βάση την πρότασή της 
στη Λευκή Βίβλο για την τεχνητή 
νοημοσύνη, να προτείνει ένα πλαίσιο για 
το εν λόγω ζήτημα·

Or. en

Τροπολογία 45
Adriana Maldonado López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. ζητεί από την Επιτροπή να 
καθορίσει μια μέθοδο ελέγχου του 
περιεχομένου, από τους παραγωγούς 
εξοπλισμών που χρησιμοποιούν ΤΝ, μέσω 
της επισήμανσης δεδομένων ή παρόμοιας 
προσέγγισης, παρέχοντας πληροφορίες 
που επιτρέπουν τη λήψη ελεύθερων και 
τεκμηριωμένων αποφάσεων, δεδομένου 
ότι μεγάλος αριθμός μαθητών είναι 
ανήλικοι και πρέπει να έχουν 
περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένα 
ακατάλληλα για την ηλικία τους 
περιεχόμενα·

Or. es

Τροπολογία 46
Marco Zullo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. εκφράζει ανησυχία διότι, σε 
ορισμένες τοπικές συνθήκες, οι 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς εξ 
αποστάσεως βιομετρικής 
αναγνώρισης· υπενθυμίζει ότι η χρήση 
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παρεμβατικών τεχνολογιών 
παρακολούθησης, ιδίως σε τομείς υψηλού 
κινδύνου όπως η εκπαίδευση, μπορεί να 
οδηγήσει σε παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, καθώς συνεπάγεται τη 
χρήση ευαίσθητων δεδομένων·

Or. it

Τροπολογία 47
Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. προτρέπει τα κράτη μέλη που δεν 
το έχουν κάνει ήδη να εκσυγχρονίσουν τα 
εκπαιδευτικά συστήματά τους με 
μεγαλύτερη έμφαση στις θετικές 
επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική, 
την τέχνη και τα μαθηματικά (STEAM) 
προκειμένου να εξασφαλίσουν στους 
μαθητές τις ελάχιστες απαραίτητες 
δεξιότητες που απαιτούνται σε μια 
ολοένα και πιο ψηφιακή κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 48
Jordi Cañas, Svenja Hahn, Claudia Gamon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
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λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση 
πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, μειώνοντας 
τις επιλογές των καταναλωτών· ζητεί, τα 
δεδομένα αυτά να ανταλλάσσονται με τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών 
πρακτικών (δεδομένου, ιδίως, ότι οι 
υπηρεσίες αυτές αγοράζονται με δημόσια 
κονδύλια ή προσφέρονται σε δημόσιους 
φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, και επειδή η 
εκπαίδευση αποτελεί κοινό αγαθό)·

λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση 
πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, μειώνοντας 
τις επιλογές των καταναλωτών· τονίζει, εν 
προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να 
αξιοποιήσουν οι ΜΜΕ την τεχνητή 
νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον 
πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό 
τομέα, μέσω της παροχής 
χρηματοδοτικής στήριξης και άλλων 
κατάλληλων κινήτρων που δεν 
συνεπάγονται δυσανάλογο φόρτο και 
δημιουργούν ίσους όρους ανταγωνισμού· 
ζητεί, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται 
από τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης 
στον τομέα της εκπαίδευσης να 
ανταλλάσσονται με τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τους 
ευρωπαϊκούς κανόνες για την προστασία 
των δεδομένων και την ιδιωτική ζωή και 
με τα δεοντολογικά, δημοκρατικά 
πρότυπα και τα πρότυπα διαφάνειας, 
στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών 
και παιδαγωγικών πρακτικών (ιδίως, όταν 
οι υπηρεσίες αυτές αγοράζονται με 
δημόσια κονδύλια ή προσφέρονται σε 
δημόσιους φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, 
λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η 
εκπαίδευση αποτελεί κοινό αγαθό)·

Or. en

Τροπολογία 49
Geoffroy Didier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
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συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση 
πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, 
μειώνοντας τις επιλογές των 
καταναλωτών· ζητεί, τα δεδομένα αυτά 
να ανταλλάσσονται με τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών και 
παιδαγωγικών πρακτικών (δεδομένου, 
ιδίως, ότι οι υπηρεσίες αυτές αγοράζονται 
με δημόσια κονδύλια ή προσφέρονται σε 
δημόσιους φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, 
και επειδή η εκπαίδευση αποτελεί κοινό 
αγαθό)·

συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
μεγάλες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας 
(High Tech) οι οποίες κατέχουν σχεδόν 
μονοπωλιακή θέση και απαγορεύουν 
οποιαδήποτε ανταλλαγή των 
πληροφοριακών περιουσιακών στοιχείων 
τους τα οποία βασίζονται στη λήψη 
σχεσιακών και συμπεριφορικών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 
τονίζει ότι αυτό οδηγεί σε άνιση πρόσβαση 
στα δεδομένα η οποία ναι μεν περιορίζει 
τον ανταγωνισμό αλλά δημιουργεί νέες 
μορφές εξουσίας και κυριαρχίας με 
ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις για την 
πρόσβαση στη γνώση, τον πολιτισμό και 
την εκπαίδευση· καλεί την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, να 
αναπτύξουν εναλλακτικές υποδομές στον 
τομέα της εκπαίδευσης, των ιδιωτικών 
υπολογιστικών νεφών και της έξυπνης 
εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 50
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση 
πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, 
μειώνοντας τις επιλογές των 
καταναλωτών· ζητεί, τα δεδομένα αυτά 
να ανταλλάσσονται με τις αρμόδιες 

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτή η εξάρτηση ενδέχεται να 
οδηγήσει σε απώλεια της αποκομμένης 
από τα ψηφιακά εργαλεία εκπαιδευτικής 
τεχνογνωσίας, και να καταστήσει εν τέλει 
την ευρωπαϊκή εκπαίδευση δέσμια των 
εταιρειών τεχνολογίας σε αυτό τον τομέα, 



AM\1202442EL.docx 35/76 PE650.362v01-00

EL

δημόσιες αρχές ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών και 
παιδαγωγικών πρακτικών (δεδομένου, 
ιδίως, ότι οι υπηρεσίες αυτές αγοράζονται 
με δημόσια κονδύλια ή προσφέρονται σε 
δημόσιους φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, 
και επειδή η εκπαίδευση αποτελεί κοινό 
αγαθό)·

με επακόλουθο τον περιορισμό της 
αυτονομίας των ατομικών και θεσμικών 
καταναλωτών ή τη δημιουργία 
ανισοτήτων μεταξύ των ιδρυμάτων που 
παρέχουν και εκείνων που δεν παρέχουν 
πρόσβαση στις εν λόγω τεχνολογίες· 
παροτρύνει την Επιτροπή να αφήσει 
περιθώριο στα κράτη μέλη ώστε να 
ρυθμίσουν τη χρήση και την ανάπτυξη 
των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην 
επικράτειά τους με βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους·

Or. fr

Τροπολογία 51
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση 
πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, μειώνοντας 
τις επιλογές των καταναλωτών· ζητεί, τα 
δεδομένα αυτά να ανταλλάσσονται με τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στην 
ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και 
παιδαγωγικών πρακτικών (δεδομένου, 
ιδίως, ότι οι υπηρεσίες αυτές αγοράζονται 
με δημόσια κονδύλια ή προσφέρονται σε 
δημόσιους φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, 
και επειδή η εκπαίδευση αποτελεί κοινό 
αγαθό)·

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση 
πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, μειώνοντας 
τις επιλογές των καταναλωτών· ζητεί, τα 
δεδομένα αυτά να είναι προσβάσιμα στο 
ευρύ κοινό με τυποποιημένο τρόπο 
(σύμφωνα με τις αρχές ανοικτής 
πρόσβασης, χωρίς να παραβιάζεται η 
νομοθεσία για το δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και το εμπορικό απόρρητο) 
ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγηση, τη βελτίωση και την 
ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών 
και παιδαγωγικών πρακτικών· οι 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από 
τους φορείς παροχής δημόσιας 
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εκπαίδευσης ή αγοράζονται με δημόσια 
κονδύλια θα πρέπει να βασίζονται σε 
τεχνολογία ανοικτού κώδικα, εφόσον 
είναι εφικτό·

Or. en

Τροπολογία 52
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση 
πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, μειώνοντας 
τις επιλογές των καταναλωτών· ζητεί, τα 
δεδομένα αυτά να ανταλλάσσονται με τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στην 
ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και 
παιδαγωγικών πρακτικών (δεδομένου, 
ιδίως, ότι οι υπηρεσίες αυτές αγοράζονται 
με δημόσια κονδύλια ή προσφέρονται σε 
δημόσιους φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, 
και επειδή η εκπαίδευση αποτελεί κοινό 
αγαθό)·

3. επισημαίνει το γεγονός ότι τα 
σχολεία και οι άλλοι φορείς παροχής 
δημόσιας εκπαίδευσης χρησιμοποιούν 
διαρκώς περισσότερο υπηρεσίες 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης· εκφράζει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι οι εν 
λόγω τεχνολογίες παρέχονται προς το 
παρόν από λίγες μόνο τεχνολογικές 
εταιρείες· τονίζει ότι αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε άνιση πρόσβαση στα 
δεδομένα και στον περιορισμό του 
ανταγωνισμού, μειώνοντας τις επιλογές 
των καταναλωτών· ζητεί, ως εκ τούτου, 
επενδύσεις σε ευρωπαϊκές εταιρείες 
πληροφορικής προκειμένου να είναι σε 
θέση να αναπτύξουν τις απαραίτητες 
τεχνολογίες εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και μια ευνοϊκή 
στρατηγική δεδομένων που θα επιτρέπει 
στις εταιρείες αυτές να τροφοδοτούν τα 
συστήματα ΤΝ τους με τα απαραίτητα 
σύνολα δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 53
Arba Kokalari
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται 
από λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· 
τονίζει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
άνιση πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, μειώνοντας 
τις επιλογές των καταναλωτών· ζητεί, τα 
δεδομένα αυτά να ανταλλάσσονται με τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στην 
ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και 
παιδαγωγικών πρακτικών (δεδομένου, 
ιδίως, ότι οι υπηρεσίες αυτές αγοράζονται 
με δημόσια κονδύλια ή προσφέρονται σε 
δημόσιους φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, 
και επειδή η εκπαίδευση αποτελεί κοινό 
αγαθό)·

3. τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η αγορά τεχνολογικών 
υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στην 
εκπαίδευση να χαρακτηρίζεται από 
ελεύθερο ανταγωνισμό και ποικιλία 
παρόχων· τονίζει ότι αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε άνιση πρόσβαση στα 
δεδομένα και στον περιορισμό του 
ανταγωνισμού, μειώνοντας τις επιλογές 
των καταναλωτών· επικροτεί τη χρήση 
δεδομένων από εφαρμογές ΤΝ που 
χρησιμοποιούνται στον δημόσιο τομέα για 
την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και 
παιδαγωγικών πρακτικών·

Or. sv

Τροπολογία 54
Monika Beňová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση 

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση 
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πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, μειώνοντας 
τις επιλογές των καταναλωτών· ζητεί, τα 
δεδομένα αυτά να ανταλλάσσονται με τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών 
πρακτικών (δεδομένου, ιδίως, ότι οι 
υπηρεσίες αυτές αγοράζονται με δημόσια 
κονδύλια ή προσφέρονται σε δημόσιους 
φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, και επειδή η 
εκπαίδευση αποτελεί κοινό αγαθό)·

πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, μειώνοντας 
τις επιλογές των καταναλωτών· ζητεί, τα 
δεδομένα αυτά να ανταλλάσσονται με τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών 
πρακτικών (δεδομένου, ιδίως, ότι οι 
υπηρεσίες αυτές αγοράζονται με δημόσια 
κονδύλια ή προσφέρονται σε δημόσιους 
φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, και επειδή η 
εκπαίδευση αποτελεί κοινό αγαθό)· τονίζει 
τη σημασία της συμπερίληψης 
πολλαπλών φορέων παροχής ΤΝ 
προκειμένου να διευκολυνθεί ο 
ανταγωνισμός και να διευρυνθούν οι 
επιλογές των καταναλωτών· ενθαρρύνει 
τα συστήματα ανοικτού κώδικα 
προκειμένου να ενισχυθούν η καινοτομία 
και τα επιτεύγματα στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 55
Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται 
από λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· 
τονίζει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
άνιση πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, 
μειώνοντας τις επιλογές των 
καταναλωτών· ζητεί, τα δεδομένα αυτά να 
ανταλλάσσονται με τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης ενδέχεται 
να αντιμετωπίσουν μειωμένες επιλογές 
όσον αφορά τις εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης· ενθαρρύνει τις δημόσιες 
αρχές να υιοθετήσουν καινοτόμο 
προσέγγιση όσον αφορά τις δημόσιες 
συμβάσεις, μεταξύ άλλων μέσω 
συμπράξεων με άλλες δημόσιες αρχές, 
ώστε να διευρυνθεί το φάσμα προσφορών 
προς τους φορείς παροχής δημόσιας 
εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη· 
ζητεί, τα δεδομένα να ανταλλάσσονται με 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στην 
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προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών 
πρακτικών (δεδομένου, ιδίως, ότι οι 
υπηρεσίες αυτές αγοράζονται με δημόσια 
κονδύλια ή προσφέρονται σε δημόσιους 
φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, και επειδή η 
εκπαίδευση αποτελεί κοινό αγαθό)·

ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και 
παιδαγωγικών πρακτικών (δεδομένου, 
ιδίως, ότι οι υπηρεσίες αυτές αγοράζονται 
με δημόσια κονδύλια ή προσφέρονται σε 
δημόσιους φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, 
και επειδή η εκπαίδευση αποτελεί κοινό 
αγαθό)·

Or. en

Τροπολογία 56
Marco Zullo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση 
πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, μειώνοντας 
τις επιλογές των καταναλωτών· ζητεί, τα 
δεδομένα αυτά να ανταλλάσσονται με τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών 
πρακτικών (δεδομένου, ιδίως, ότι οι 
υπηρεσίες αυτές αγοράζονται με δημόσια 
κονδύλια ή προσφέρονται σε δημόσιους 
φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, και επειδή η 
εκπαίδευση αποτελεί κοινό αγαθό)·

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση 
πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, μειώνοντας 
τις επιλογές των καταναλωτών· ζητεί, τα 
δεδομένα αυτά να είναι προσβάσιμα, 
διαλειτουργικά, υψηλής ποιότητας και να 
ανταλλάσσονται με τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών 
πρακτικών (δεδομένου, ιδίως, ότι οι 
υπηρεσίες αυτές αγοράζονται με δημόσια 
κονδύλια ή προσφέρονται σε δημόσιους 
φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, και επειδή η 
εκπαίδευση αποτελεί κοινό αγαθό)·

Or. it

Τροπολογία 57
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Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση 
πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, μειώνοντας 
τις επιλογές των καταναλωτών· ζητεί, τα 
δεδομένα αυτά να ανταλλάσσονται με τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών 
πρακτικών (δεδομένου, ιδίως, ότι οι 
υπηρεσίες αυτές αγοράζονται με δημόσια 
κονδύλια ή προσφέρονται σε δημόσιους 
φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, και επειδή η 
εκπαίδευση αποτελεί κοινό αγαθό)·

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω 
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 
σε άνιση πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, μειώνοντας 
τις επιλογές των καταναλωτών· ζητεί, τα 
δεδομένα αυτά να ανταλλάσσονται με τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών 
πρακτικών (δεδομένου, ιδίως, ότι οι 
υπηρεσίες αυτές αγοράζονται με δημόσια 
κονδύλια ή προσφέρονται σε δημόσιους 
φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, και επειδή η 
εκπαίδευση αποτελεί κοινό αγαθό)·

Or. en

Τροπολογία 58
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
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λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση 
πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, μειώνοντας 
τις επιλογές των καταναλωτών· ζητεί, τα 
δεδομένα αυτά να ανταλλάσσονται με τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών 
πρακτικών (δεδομένου, ιδίως, ότι οι 
υπηρεσίες αυτές αγοράζονται με δημόσια 
κονδύλια ή προσφέρονται σε δημόσιους 
φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, και επειδή η 
εκπαίδευση αποτελεί κοινό αγαθό)·

λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση 
πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, μειώνοντας 
τις επιλογές των καταναλωτών· ζητεί, τα 
δεδομένα αυτά να ανταλλάσσονται με τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές κατά τρόπο που 
συνάδει με την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής, ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών 
πρακτικών (δεδομένου, ιδίως, ότι οι 
υπηρεσίες αυτές αγοράζονται με δημόσια 
κονδύλια ή προσφέρονται σε δημόσιους 
φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, και επειδή η 
εκπαίδευση αποτελεί κοινό αγαθό)·

Or. en

Τροπολογία 59
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση 
πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, μειώνοντας 
τις επιλογές των καταναλωτών· ζητεί, τα 
δεδομένα αυτά να ανταλλάσσονται με τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών 
πρακτικών (δεδομένου, ιδίως, ότι οι 
υπηρεσίες αυτές αγοράζονται με δημόσια 
κονδύλια ή προσφέρονται σε δημόσιους 
φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, και επειδή η 

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση 
πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, μειώνοντας 
τις επιλογές των καταναλωτών· ζητεί, τα 
δεδομένα αυτά να ανταλλάσσονται με τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και να 
παρακολουθούνται από αυτές, ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στην 
ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και 
παιδαγωγικών πρακτικών (δεδομένου, 
ιδίως, ότι οι υπηρεσίες αυτές αγοράζονται 
με δημόσια κονδύλια ή προσφέρονται σε 
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εκπαίδευση αποτελεί κοινό αγαθό)· δημόσιους φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, 
και επειδή η εκπαίδευση αποτελεί κοινό 
αγαθό)·

Or. en

Τροπολογία 60
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση 
πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, μειώνοντας 
τις επιλογές των καταναλωτών· ζητεί, τα 
δεδομένα αυτά να ανταλλάσσονται με τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών 
πρακτικών (δεδομένου, ιδίως, ότι οι 
υπηρεσίες αυτές αγοράζονται με δημόσια 
κονδύλια ή προσφέρονται σε δημόσιους 
φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, και επειδή η 
εκπαίδευση αποτελεί κοινό αγαθό)·

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται από 
λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση και 
ανεπαρκή πρόσβαση στα δεδομένα και 
στον περιορισμό του ανταγωνισμού, 
μειώνοντας τις επιλογές των 
καταναλωτών· ζητεί, τα δεδομένα αυτά να 
ανταλλάσσονται με τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών 
πρακτικών (δεδομένου, ιδίως, ότι οι 
υπηρεσίες αυτές αγοράζονται με δημόσια 
κονδύλια ή προσφέρονται σε δημόσιους 
φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, και επειδή η 
εκπαίδευση αποτελεί κοινό αγαθό)·

Or. ro

Τροπολογία 61
Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα σχολεία και οι άλλοι φορείς 
παροχής δημόσιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο από 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχονται 
από λίγες μόνο τεχνολογικές εταιρείες· 
τονίζει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
άνιση πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, μειώνοντας 
τις επιλογές των καταναλωτών· ζητεί, τα 
δεδομένα αυτά να ανταλλάσσονται με τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών 
πρακτικών (δεδομένου, ιδίως, ότι οι 
υπηρεσίες αυτές αγοράζονται με δημόσια 
κονδύλια ή προσφέρονται σε δημόσιους 
φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, και επειδή η 
εκπαίδευση αποτελεί κοινό αγαθό)·

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι λίγες μόνο τεχνολογικές 
εταιρείες παρέχουν υπηρεσίες 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, από τις οποίες 
εξαρτώνται διαρκώς περισσότερο τα 
σχολεία και οι άλλοι φορείς παροχής 
δημόσιας εκπαίδευσης· τονίζει ότι αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε άνιση πρόσβαση 
στα δεδομένα και στον περιορισμό του 
ανταγωνισμού, μειώνοντας τις επιλογές 
των καταναλωτών· ζητεί, τα δεδομένα 
αυτά να ανταλλάσσονται με τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών 
πρακτικών (δεδομένου, ιδίως, ότι οι 
υπηρεσίες αυτές αγοράζονται με δημόσια 
κονδύλια ή προσφέρονται σε δημόσιους 
φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, και επειδή η 
εκπαίδευση αποτελεί κοινό αγαθό)·

Or. en

Τροπολογία 62
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι η εξάρτηση που 
έχει δημιουργηθεί από έναν μικρό αριθμό 
παρόχων εκπαιδευτικών τεχνολογιών 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά σημαντικό 
αριθμό προμηθευτών, κατασκευαστών 
εξοπλισμού ή εμπλεκόμενων μερών, τόσο 
σε επίπεδο φυσικών μέσων όσο και στο 
επίπεδο των φορέων ανάπτυξης γνώσεων 
και ικανοτήτων, μεταξύ άλλων και όσον 
αφορά την προηγούμενη γενιά εργαλείων 
πληροφορικής· τονίζει επίσης ότι αυτή η 
εξάρτηση μπορεί να οδηγήσει σε άνιση 
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πρόσβαση στα δεδομένα και στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, 
μειώνοντας τις επιλογές των 
καταναλωτών, με επακόλουθο οι κίνδυνοι 
αυτοί να επηρεάζουν και τον πολιτιστικό 
τομέα· ζητεί τα δεδομένα αυτά να 
ανταλλάσσονται με τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών και 
παιδαγωγικών πρακτικών (δεδομένου, 
ιδίως, ότι οι υπηρεσίες αυτές αγοράζονται 
με δημόσια κονδύλια ή προσφέρονται σε 
δημόσιους φορείς εκπαίδευσης δωρεάν, 
και επειδή η εκπαίδευση αποτελεί κοινό 
αγαθό)·

Or. fr

Τροπολογία 63
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο 
που διαδραματίζει ο άνθρωπος στη 
μετάδοση γνώσεων αλλά και τον κίνδυνο 
δημιουργίας ψηφιακού χάσματος όσον 
αφορά την πρόσβαση στο ψηφιακό 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο·

Or. fr

Τροπολογία 64
Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι είναι απαραίτητο οι 
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κυβερνήσεις και τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα να επανεξετάσουν και να 
επεξεργαστούν εκ νέου εκπαιδευτικά 
προγράμματα τα οποία θα προετοιμάζουν 
τους εκπαιδευόμενους και τους 
καταναλωτές για την αυξανόμενη 
παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης σε 
όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 
δραστηριότητας·

Or. en

Τροπολογία 65
Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. προτρέπει την Επιτροπή να 
καταπολεμήσει τις πρακτικές της αγοράς 
που οδηγούν σε αδικαιολόγητη 
μονοπώληση της συλλογής δεδομένων 
και σε περιορισμούς όσον αφορά την 
πρόσβαση στα δεδομένα στον τομέα των 
υπηρεσιών εκπαιδευτικής τεχνολογίας· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
δίκαιη πρόσβαση όλων των εταιρειών 
στα δεδομένα, ιδίως των ΜΜΕ και των 
εταιρειών των κλάδων του πολιτισμού 
και της δημιουργικότητας, οι οποίες 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και 
της πολιτιστικής πολυμορφίας καθώς και 
των δημοκρατικών αξιών στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 66
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. θεωρεί ως εκ τούτου ότι η χρήση 
της τεχνητής νοημοσύνης για την 
απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων 
αποτελεί εργαλείο, η πρόσβαση στο οποίο 
πρέπει να παρέχεται σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους ανθρώπους ούτως ώστε 
να μην επιδεινωθούν περαιτέρω οι 
υφιστάμενες ανισότητες·

Or. fr

Τροπολογία 67
Geoffroy Didier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, που να 
καλύπτει και τους παρόχους υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζονται η 
επιλογή των καταναλωτών και ο σεβασμός 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
οι αγοραστές του δημόσιου τομέα 
χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη ειδικά 
κριτήρια, όπως η μη διακριτική 
μεταχείριση και η προστασία των 
δεδομένων, και, ιδίως κατά την αγορά 
υπηρεσιών για παρόχους δημόσιων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η συμμετοχή 
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων·

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, που να 
καλύπτει και τους παρόχους υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζονται η 
επιλογή των καταναλωτών και ο σεβασμός 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
οι αγοραστές του δημόσιου τομέα 
χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη ειδικά 
κριτήρια, όπως η μη διακριτική 
μεταχείριση και η προστασία των 
δεδομένων, και, ιδίως κατά την αγορά 
υπηρεσιών για παρόχους δημόσιων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η συμμετοχή 
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων· ζητεί 
την εφαρμογή ενός σχεδίου έρευνας και 
ανάπτυξης για την τεχνητή νοημοσύνη με 
επίκεντρο την εκπαίδευση, τις γνώσεις 
και τον πολιτισμό που θα μπορεί να 
σταματήσει τη διαρροή εγκεφάλων και 
ικανοτήτων εκτός Ευρώπης· ζητεί επίσης 
να διευκολυνθεί η απόκτηση ικανοτήτων 
και να μειωθεί το χάσμα στις κοινωνίες 
μας όσον αφορά την κατοχή μέσων για 
την απόκτηση των εν λόγω ικανοτήτων·
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Or. fr

Τροπολογία 68
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, που να 
καλύπτει και τους παρόχους υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζονται η 
επιλογή των καταναλωτών και ο σεβασμός 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
οι αγοραστές του δημόσιου τομέα 
χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη ειδικά 
κριτήρια, όπως η μη διακριτική 
μεταχείριση και η προστασία των 
δεδομένων, και, ιδίως κατά την αγορά 
υπηρεσιών για παρόχους δημόσιων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η συμμετοχή 
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων·

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, που να 
καλύπτει και τους παρόχους υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζονται η 
επιλογή των καταναλωτών και ο σεβασμός 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
οι αγοραστές του δημόσιου τομέα 
χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη ειδικά 
κριτήρια, όπως η μη διακριτική 
μεταχείριση και η προστασία των 
δεδομένων, και, ιδίως κατά την αγορά 
υπηρεσιών για παρόχους δημόσιων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η συμμετοχή 
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων· τονίζει 
ότι είναι αναγκαίο να απαιτείται η 
συμμετοχή τεχνολογικών εταιρειών κάθε 
μεγέθους στον τομέα προκειμένου να 
διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 69
Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, που να 

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, που να 
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καλύπτει και τους παρόχους υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζονται η 
επιλογή των καταναλωτών και ο σεβασμός 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
οι αγοραστές του δημόσιου τομέα 
χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη ειδικά 
κριτήρια, όπως η μη διακριτική 
μεταχείριση και η προστασία των 
δεδομένων, και, ιδίως κατά την αγορά 
υπηρεσιών για παρόχους δημόσιων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η συμμετοχή 
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων·

καλύπτει και τους παρόχους υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζονται η 
επιλογή των καταναλωτών και ο σεβασμός 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
οι αγοραστές του δημόσιου τομέα 
χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη ειδικά 
κριτήρια, όπως η μη διακριτική 
μεταχείριση, τα υψηλότατα πρότυπα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων, η προσβασιμότητα των 
εκπαιδευομένων με ειδικές ανάγκες και, 
ιδίως κατά την αγορά υπηρεσιών για 
παρόχους δημόσιων εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών, η συμμετοχή εκπαιδευτών και 
εκπαιδευομένων·

Or. en

Τροπολογία 70
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για 
τις δημόσιες συμβάσεις παροχής των εν 
λόγω υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, 
που να καλύπτει και τους παρόχους 
υπηρεσιών εκπαίδευσης, ώστε να 
διασφαλίζονται η επιλογή των 
καταναλωτών και ο σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι 
αγοραστές του δημόσιου τομέα χρειάζεται 
να λαμβάνουν υπόψη ειδικά κριτήρια, 
όπως η μη διακριτική μεταχείριση και η 
προστασία των δεδομένων, και, ιδίως κατά 
την αγορά υπηρεσιών για παρόχους 
δημόσιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η 
συμμετοχή εκπαιδευτών και 
εκπαιδευομένων·

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκδοθούν κατευθυντήριες γραμμές για τις 
δημόσιες συμβάσεις παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, που να 
καλύπτει και τους παρόχους υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζονται οι 
σχετικοί εκπαιδευτικοί στόχοι, η επιλογή 
των καταναλωτών και ο σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι 
αγοραστές του δημόσιου τομέα χρειάζεται 
να λαμβάνουν υπόψη ειδικά κριτήρια τα 
οποία συνδέονται με τους σχετικούς 
εκπαιδευτικούς στόχους και 
περιλαμβάνουν τη μη διακριτική 
μεταχείριση και την προστασία των 
δεδομένων, και, ιδίως κατά την αγορά 
υπηρεσιών για παρόχους δημόσιων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τη συμμετοχή 
εκπαιδευτών, γονέων και εκπαιδευομένων·

Or. en
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Τροπολογία 71
Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για 
τις δημόσιες συμβάσεις παροχής των εν 
λόγω υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, 
που να καλύπτει και τους παρόχους 
υπηρεσιών εκπαίδευσης, ώστε να 
διασφαλίζονται η επιλογή των 
καταναλωτών και ο σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι 
αγοραστές του δημόσιου τομέα χρειάζεται 
να λαμβάνουν υπόψη ειδικά κριτήρια, 
όπως η μη διακριτική μεταχείριση και η 
προστασία των δεδομένων, και, ιδίως κατά 
την αγορά υπηρεσιών για παρόχους 
δημόσιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η 
συμμετοχή εκπαιδευτών και 
εκπαιδευομένων·

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αναπτυχθεί το πλαίσιο για τις δημόσιες 
συμβάσεις παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, που να 
καλύπτει και τους παρόχους υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζονται η 
επιλογή των καταναλωτών και να 
αναπτυχθεί σε βάθος η αγορά, 
παρέχοντας στις ΜΜΕ την ευκαιρία να 
συμμετέχουν σε συμβάσεις παροχής 
εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης· τονίζει 
ότι οι αγοραστές του δημόσιου τομέα 
χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη ειδικά 
κριτήρια, όπως η μη διακριτική 
μεταχείριση και η προστασία των 
δεδομένων, και, ιδίως κατά την αγορά 
υπηρεσιών για παρόχους δημόσιων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η συμμετοχή 
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων·

Or. en

Τροπολογία 72
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Claudia Gamon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για 
τις δημόσιες συμβάσεις παροχής των εν 
λόγω υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, 
που να καλύπτει και τους παρόχους 
υπηρεσιών εκπαίδευσης, ώστε να 
διασφαλίζονται η επιλογή των 

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αξιοποιηθούν πλήρως οι οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις και να εκπαιδευτούν 
κατάλληλα οι αγοραστές του δημόσιου 
τομέα, ώστε να διασφαλίζονται η επιλογή 
των καταναλωτών και ο σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων για την παροχή 
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καταναλωτών και ο σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι 
αγοραστές του δημόσιου τομέα χρειάζεται 
να λαμβάνουν υπόψη ειδικά κριτήρια, 
όπως η μη διακριτική μεταχείριση και η 
προστασία των δεδομένων, και, ιδίως κατά 
την αγορά υπηρεσιών για παρόχους 
δημόσιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η 
συμμετοχή εκπαιδευτών και 
εκπαιδευομένων·

των εν λόγω υπηρεσιών στον δημόσιο 
τομέα· τονίζει, εν προκειμένω, ότι οι 
αγοραστές του δημόσιου τομέα χρειάζεται 
να λαμβάνουν υπόψη ειδικά κριτήρια, 
όπως η μη διακριτική μεταχείριση και η 
προστασία των δεδομένων, και, ιδίως κατά 
την αγορά υπηρεσιών για παρόχους 
δημόσιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η 
συμμετοχή εκπαιδευτών και 
εκπαιδευομένων·

Or. en

Τροπολογία 73
Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, που να 
καλύπτει και τους παρόχους υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζονται η 
επιλογή των καταναλωτών και ο σεβασμός 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
οι αγοραστές του δημόσιου τομέα 
χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη ειδικά 
κριτήρια, όπως η μη διακριτική 
μεταχείριση και η προστασία των 
δεδομένων, και, ιδίως κατά την αγορά 
υπηρεσιών για παρόχους δημόσιων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η συμμετοχή 
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων·

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, που να 
καλύπτει και τους παρόχους υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, προκειμένου να 
δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
μεταξύ των παρόχων λύσεων τεχνητής 
νοημοσύνης ώστε να διασφαλίζονται η 
επιλογή των καταναλωτών και ο σεβασμός 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
οι αγοραστές του δημόσιου τομέα 
χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη ειδικά 
κριτήρια, όπως η μη διακριτική 
μεταχείριση και η προστασία των 
δεδομένων, και, ιδίως κατά την αγορά 
υπηρεσιών για παρόχους δημόσιων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η συμμετοχή 
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων·

Or. en

Τροπολογία 74
Marco Zullo
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, που να 
καλύπτει και τους παρόχους υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζονται η 
επιλογή των καταναλωτών και ο σεβασμός 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
οι αγοραστές του δημόσιου τομέα 
χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη ειδικά 
κριτήρια, όπως η μη διακριτική 
μεταχείριση και η προστασία των 
δεδομένων, και, ιδίως κατά την αγορά 
υπηρεσιών για παρόχους δημόσιων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η συμμετοχή 
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων·

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, που να 
καλύπτει και τους παρόχους υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζονται η 
μέγιστη διαφάνεια, η επιλογή των 
καταναλωτών και ο σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι 
αγοραστές του δημόσιου τομέα χρειάζεται 
να λαμβάνουν υπόψη ειδικά κριτήρια, 
όπως η μη διακριτική μεταχείριση, η 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η 
προστασία των δεδομένων, και, ιδίως κατά 
την αγορά υπηρεσιών για παρόχους 
δημόσιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η 
συμμετοχή εκπαιδευτών και 
εκπαιδευομένων·

Or. it

Τροπολογία 75
Adriana Maldonado López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, που να 
καλύπτει και τους παρόχους υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζονται η 
επιλογή των καταναλωτών και ο σεβασμός 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
οι αγοραστές του δημόσιου τομέα 
χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη ειδικά 
κριτήρια, όπως η μη διακριτική 
μεταχείριση και η προστασία των 

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, που να 
καλύπτει και τους παρόχους υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζονται η 
επιλογή των καταναλωτών και ο σεβασμός 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
οι αγοραστές του δημόσιου τομέα 
χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη ειδικά 
κριτήρια, όπως η μη διακριτική 
μεταχείριση, η ρύθμιση των ζητημάτων 
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δεδομένων, και, ιδίως κατά την αγορά 
υπηρεσιών για παρόχους δημόσιων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η συμμετοχή 
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων·

δεοντολογίας όσον αφορά την προστασία 
των δεδομένων και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, και, ιδίως κατά την αγορά 
υπηρεσιών για παρόχους δημόσιων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η συμμετοχή 
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων·

Or. es

Τροπολογία 76
Monika Beňová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, που να 
καλύπτει και τους παρόχους υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζονται η 
επιλογή των καταναλωτών και ο σεβασμός 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
οι αγοραστές του δημόσιου τομέα 
χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη ειδικά 
κριτήρια, όπως η μη διακριτική 
μεταχείριση και η προστασία των 
δεδομένων, και, ιδίως κατά την αγορά 
υπηρεσιών για παρόχους δημόσιων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η συμμετοχή 
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων·

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, που να 
καλύπτει και τους παρόχους υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζονται η 
επιλογή των καταναλωτών και ο σεβασμός 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
οι αγοραστές του δημόσιου τομέα 
χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη ειδικά 
κριτήρια, όπως η ποικιλομορφία, η μη 
διακριτική μεταχείριση και η προστασία 
των δεδομένων, και, ιδίως κατά την αγορά 
υπηρεσιών για παρόχους δημόσιων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η συμμετοχή 
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων·

Or. en

Τροπολογία 77
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. Όσον αφορά την αύξηση των 
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«deep fakes» και άλλου επιβλαβούς και 
παράνομου περιεχομένου με τη βοήθεια 
της τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζει 
την ανάγκη να ολοκληρωθεί η οδηγία για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο και, με βάση τα 
στέρεα θεμέλια που θέτει, να 
διευκρινιστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο και 
να θεσπιστούν, μεταξύ άλλων, πιο 
αποτελεσματικοί κανόνες για την 
καταπολέμηση επιβλαβούς και 
παράνομου περιεχομένου, πιο αποδοτικές 
στρατηγικές για την προστασία των 
ανηλίκων, προληπτικά και κατάλληλα 
μέτρα για τους παρόχους υπηρεσιών με 
στόχο τη συστημική πρόληψη 
παραβιάσεων από τους χρήστες, ιδίως 
την καταπολέμηση της διάδοσης τέτοιου 
είδους περιεχομένου στο κοινό·

Or. en

Τροπολογία 78
Kim Van Sparrentak
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
προωθείται, να ενθαρρύνεται και να 
υποστηρίζεται με τρόπο εξατομικευμένο 
και χωρίς αποκλεισμούς ένα επίπεδο 
γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, τα 
ψηφιακά μέσα και τις πληροφορίες το 
οποίο θα καθιστά δυνατή την επαρκή και 
κριτική εξέταση και χρήση αλγοριθμικών 
συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 79
Maria da Graça Carvalho
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ενθαρρύνει τη θέσπιση 
κατευθυντήριων γραμμών για τις 
δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να 
διασφαλιστεί η λογοδοσία, η διαφάνεια 
και η βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 80
Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία 
του υφιστάμενου αυτόματου μέσου για 
την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου 
από τις επιγραμμικές πλατφόρμες στις 
οποίες διανέμεται οπτικοακουστικό 
περιεχόμενο· ζητεί την απαγόρευση του 
γενικευμένου ελέγχου και της αυτόματης 
διαλογής περιεχομένου·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 81
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία 
του υφιστάμενου αυτόματου μέσου για 
την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου 
από τις επιγραμμικές πλατφόρμες στις 

διαγράφεται
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οποίες διανέμεται οπτικοακουστικό 
περιεχόμενο· ζητεί την απαγόρευση του 
γενικευμένου ελέγχου και της αυτόματης 
διαλογής περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 82
Monika Beňová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία του 
υφιστάμενου αυτόματου μέσου για την 
αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο· 
ζητεί την απαγόρευση του γενικευμένου 
ελέγχου και της αυτόματης διαλογής 
περιεχομένου·

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία του 
υφιστάμενου αυτόματου μέσου για την 
αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο· 
ζητεί την απαγόρευση του γενικευμένου 
ελέγχου και της αυτόματης διαλογής 
περιεχομένου· υπογραμμίζει τις βασικές 
απαιτήσεις εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η λογοδοσία, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
ελέγχου και της αναφοράς 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 εσωτερικά 
και εξωτερικά πρωτόκολλα ασφάλειας, τα 
οποία θα πρέπει να είναι τεχνικά ακριβή 
και ισχυρά· το χαρακτηριστικό αυτό θα 
πρέπει να επεκταθεί τόσο σε κανονικές 
όσο και σε άγνωστες και απρόβλεπτες 
καταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 83
Dominik Tarczyński
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία του 
υφιστάμενου αυτόματου μέσου για την 
αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο· 
ζητεί την απαγόρευση του γενικευμένου 
ελέγχου και της αυτόματης διαλογής 
περιεχομένου·

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία του 
υφιστάμενου αυτόματου μέσου για την 
αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο, 
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 
ακούσια αφαίρεση νόμιμου περιεχομένου· 
επισημαίνει ότι, αν τα εν λόγω συστήματα 
δεν ενσωματώνουν ικανοποιητικές 
μεθόδους διαφάνειας και πλήρως 
προσβάσιμα συστήματα λογοδοσίας, τότε 
τα αυτόματα συστήματα δεν θα 
προστατεύουν επαρκώς τα δικαιώματα 
των χρηστών·

Or. en

Τροπολογία 84
Geoffroy Didier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία του 
υφιστάμενου αυτόματου μέσου για την 
αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο· 
ζητεί την απαγόρευση του γενικευμένου 
ελέγχου και της αυτόματης διαλογής 
περιεχομένου·

5. υπογραμμίζει ότι τα αυτόματα 
μέσα αφαίρεσης των προστατευόμενων 
έργων πνευματικής ιδιοκτησίας που 
αναρτώνται χωρίς άδεια στις 
επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο 
πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή 
λειτουργία τους τόσο ως προς τους 
χρήστες όσο και ως προς τους 
δικαιούχους·

Or. fr



AM\1202442EL.docx 57/76 PE650.362v01-00

EL

Τροπολογία 85
Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία του 
υφιστάμενου αυτόματου μέσου για την 
αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο· 
ζητεί την απαγόρευση του γενικευμένου 
ελέγχου και της αυτόματης διαλογής 
περιεχομένου·

5. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές διατάξεις, οι 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τεχνητή 
νοημοσύνη μπορούν να αποτελέσουν 
σημαντικό και αποτελεσματικό εργαλείο 
για την καταπολέμηση του  παράνομου 
επιγραμμικού περιεχομένου· τονίζει ότι οι 
τεχνολογίες αυτές πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο αναλογικό, 
με διασφαλίσεις, και να διασφαλίζουν τον 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 86
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία του 
υφιστάμενου αυτόματου μέσου για την 
αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο· 
ζητεί την απαγόρευση του γενικευμένου 
ελέγχου και της αυτόματης διαλογής 
περιεχομένου·

5. υπογραμμίζει ότι το αυτόματο 
μέσο για την αφαίρεση παράνομου 
περιεχομένου από τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες στις οποίες διανέμεται 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο δεν πρέπει 
να παρεμποδίζει νόμιμες χρήσεις υλικού 
που προστατεύεται από δικαιώματα 
δημιουργού· υπενθυμίζει την επί μακρόν 
θεσπισμένη αρχή που απαγορεύει τη 
γενική υποχρέωση ελέγχου βάσει του 
άρθρου 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 87
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Alex Agius Saliba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία 
του υφιστάμενου αυτόματου μέσου για 
την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου 
από τις επιγραμμικές πλατφόρμες στις 
οποίες διανέμεται οπτικοακουστικό 
περιεχόμενο· ζητεί την απαγόρευση του 
γενικευμένου ελέγχου και της αυτόματης 
διαλογής περιεχομένου·

5. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 15 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, αφενός, δεν θα πρέπει να 
υπάρχει γενικός έλεγχος, και, αφετέρου, ο 
έλεγχος ειδικού περιεχομένου για τις 
οπτικοακουστικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις που 
ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 88
Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία 
του υφιστάμενου αυτόματου μέσου για 
την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου 
από τις επιγραμμικές πλατφόρμες στις 
οποίες διανέμεται οπτικοακουστικό 
περιεχόμενο· ζητεί την απαγόρευση του 
γενικευμένου ελέγχου και της αυτόματης 
διαλογής περιεχομένου·

5. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 15 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο1α, δεν θα πρέπει να υπάρχει 
γενικός έλεγχος οπτικοακουστικού 
περιεχομένου·

_________________
1α Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά 
(«οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») 
(ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).

Or. en
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Τροπολογία 89
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία του 
υφιστάμενου αυτόματου μέσου για την 
αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο· 
ζητεί την απαγόρευση του γενικευμένου 
ελέγχου και της αυτόματης διαλογής 
περιεχομένου·

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα 
υφιστάμενα αυτόματα μέσα για την 
αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο 
δεν είναι πάντοτε επαρκή·

Or. sv

Τροπολογία 90
Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία του 
υφιστάμενου αυτόματου μέσου για την 
αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο· 
ζητεί την απαγόρευση του γενικευμένου 
ελέγχου και της αυτόματης διαλογής 
περιεχομένου·

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία του 
υφιστάμενου αυτόματου μέσου για την 
αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 91
Pilar del Castillo Vera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία του 
υφιστάμενου αυτόματου μέσου για την 
αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο· 
ζητεί την απαγόρευση του γενικευμένου 
ελέγχου και της αυτόματης διαλογής 
περιεχομένου·

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συνεχούς βελτίωσης του υφιστάμενου 
αυτόματου μέσου για την αφαίρεση 
παράνομου περιεχομένου από τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 92
Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία του 
υφιστάμενου αυτόματου μέσου για την 
αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο· 
ζητεί την απαγόρευση του γενικευμένου 
ελέγχου και της αυτόματης διαλογής 
περιεχομένου·

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία του 
υφιστάμενου αυτόματου μέσου για την 
αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο· 
επισημαίνει ότι ούτε η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο1α ούτε η 
αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων2α σχετικά με 
τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο 
επιβάλλουν γενική υποχρέωση ελέγχου· 
για τον σκοπό αυτόν, ζητεί την περαιτέρω 
διατήρηση της απαγόρευσης του 
γενικευμένου ελέγχου και της αυτόματης 
διαλογής περιεχομένου·

_________________
1α Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά 
(«οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»).
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2α Οδηγία (EE) 2018/1808 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) 
ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών 
της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 93
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία του 
υφιστάμενου αυτόματου μέσου για την 
αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο· 
ζητεί την απαγόρευση του γενικευμένου 
ελέγχου και της αυτόματης διαλογής 
περιεχομένου·

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία του 
υφιστάμενου αυτόματου μέσου για την 
αφαίρεση παράνομου και ψευδούς 
περιεχομένου το οποίο μπορεί εσφαλμένα 
να εμποδίσει την εμφάνιση νόμιμου 
περιεχομένου· ζητεί την απαγόρευση του 
γενικευμένου ελέγχου και της αυτόματης 
διαλογής περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 94
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία του 
υφιστάμενου αυτόματου μέσου για την 
αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από τις 

5. υπογραμμίζει την αναξιοπιστία του 
υφιστάμενου αυτόματου μέσου για την 
αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από τις 
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επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο· 
ζητεί την απαγόρευση του γενικευμένου 
ελέγχου και της αυτόματης διαλογής 
περιεχομένου·

επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες 
διανέμεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο· 
ζητεί την απαγόρευση του γενικευμένου 
ελέγχου και της αυτόματης διαλογής 
περιεχομένου για την πρόληψη της 
διάδοσης παράνομου περιεχομένου σε 
επιγραμμικές πλατφόρμες·

Or. ro

Τροπολογία 95
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι τα 
αυτοματοποιημένα μέσα αφαίρεσης 
επιβλαβούς ή παράνομου περιεχομένου 
από επιγραμμικές πλατφόρμες αποτελούν 
αποτελεσματικό εργαλείο προστασίας 
έναντι τέτοιου είδους περιεχομένου, 
συνεπώς, προτρέπει τους διαχειριστές 
πλατφορμών να αφαιρούν αμέσως το 
παράνομο περιεχόμενο και να το 
διαβιβάζουν σταθερά στις αρχές επιβολής 
του νόμου για περαιτέρω δίωξη, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταδεδομένων που απαιτούνται για τον 
σκοπό αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 96
Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί ίσους όρους ανταγωνισμού 
και δίκαιη ισορροπία μεταξύ των 
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παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών 
και των επιγραμμικών πλατφορμών·

Or. en

Τροπολογία 97
Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει τη σημασία της 
ανθρώπινης εποπτείας για την ανάπτυξη 
τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης 
προκειμένου να διασφαλιστούν ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
οι δεοντολογικές αρχές και η ορθή χρήση 
αλγορίθμων για την αποφυγή αθέμιτων 
μεροληπτικών προκαταλήψεων· 
υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ 
θα πρέπει, ειδικότερα, να υποστηρίζει 
λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που 
συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες 
γραμμές δεοντολογίας·

Or. en

Τροπολογία 98
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να υπάρχει διαφάνεια όσον 
αφορά τους αλγορίθμους που προτείνουν 
περιεχόμενο και την εξατομικευμένη 
διαφήμιση στις οπτικοακουστικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατφορμών βίντεο συνεχούς ροής και των 
πλατφορμών ειδήσεων, ώστε να μπορούν 
οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις εν λόγω 

6. ζητεί να υπάρχει διαφάνεια όσον 
αφορά τους αλγορίθμους που προτείνουν 
περιεχόμενο και την εξατομικευμένη 
διαφήμιση στις οπτικοακουστικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατφορμών βίντεο συνεχούς ροής και των 
πλατφορμών ειδήσεων, ώστε να μπορούν 
οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις εν λόγω 
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διαδικασίες και να διασφαλίζεται ότι οι 
εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν εισάγουν 
διακρίσεις· τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί και να εφαρμοστεί σωστά το 
δικαίωμα των χρηστών να μην λαμβάνουν 
προτάσεις περιεχομένου και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες.

διαδικασίες και να διασφαλίζεται ότι οι 
εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν εισάγουν 
διακρίσεις· 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 
παρέχονται σαφείς και κατανοητές 
εξηγήσεις στους χρήστες, ιδίως σχετικά 
με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, 
τον σκοπό του αλγορίθμου, την 
εξατομίκευση, τα αποτελέσματά της και 
τους πιθανούς κινδύνους, με σεβασμό 
προς τις αρχές της εξηγησιμότητας, της 
δικαιοσύνης και της ευθύνης· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει ειδικά 
σχεδιασμένους κανόνες ασφάλειας των 
προϊόντων και ευθύνης για αυτά όταν οι 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης 
αναπτύσσονται για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς, λαμβάνοντας υπόψη τους 
υψηλούς κινδύνους στους οποίους 
εκτίθενται αποδέκτες όπως μαθητές, 
σπουδαστές και άλλοι διδασκόμενοι·

Or. en

Τροπολογία 99
Monika Beňová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να υπάρχει διαφάνεια όσον 
αφορά τους αλγορίθμους που προτείνουν 
περιεχόμενο και την εξατομικευμένη 
διαφήμιση στις οπτικοακουστικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατφορμών βίντεο συνεχούς ροής και των 
πλατφορμών ειδήσεων, ώστε να μπορούν 
οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες και να διασφαλίζεται ότι οι 
εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν εισάγουν 
διακρίσεις· τονίζει την ανάγκη να 

6. ζητεί να υπάρχει διαφάνεια όσον 
αφορά τους αλγορίθμους που προτείνουν 
περιεχόμενο και την εξατομικευμένη 
διαφήμιση στις οπτικοακουστικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατφορμών βίντεο συνεχούς ροής και των 
πλατφορμών ειδήσεων, ώστε να μπορούν 
οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες και να διασφαλίζεται ότι οι 
εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν εισάγουν 
διακρίσεις· τονίζει την ανάγκη να 
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διασφαλιστεί και να εφαρμοστεί σωστά το 
δικαίωμα των χρηστών να μην λαμβάνουν 
προτάσεις περιεχομένου και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες.

διασφαλιστεί και να εφαρμοστεί σωστά το 
δικαίωμα των χρηστών να μην λαμβάνουν 
προτάσεις περιεχομένου και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες· αναγνωρίζει 
τη σημασία της ιδιωτικής ζωής των 
καταναλωτών στην ΕΕ· ζητεί την 
ανάπτυξη μηχανισμών που θα παρέχουν 
δυνατότητες ελέγχου του δικαιώματος 
των καταναλωτών σε συναίνεση κατόπιν 
ενημέρωσης και στην ελευθερία επιλογής 
κατά την υποβολή δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 100
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να υπάρχει διαφάνεια όσον 
αφορά τους αλγορίθμους που προτείνουν 
περιεχόμενο και την εξατομικευμένη 
διαφήμιση στις οπτικοακουστικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατφορμών βίντεο συνεχούς ροής και των 
πλατφορμών ειδήσεων, ώστε να μπορούν 
οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες και να διασφαλίζεται ότι οι 
εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν εισάγουν 
διακρίσεις· τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί και να εφαρμοστεί σωστά 
το δικαίωμα των χρηστών να μην 
λαμβάνουν προτάσεις περιεχομένου και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες.

6. τονίζει τη σημασία της 
πρόσβασης στις πληροφορίες των 
καταναλωτών για ένα σύστημα που 
προτείνει περιεχόμενο και εξατομικευμένη 
διαφήμιση στις οπτικοακουστικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατφορμών βίντεο συνεχούς ροής και των 
πλατφορμών ειδήσεων· τονίζει την ανάγκη 
να διασφαλιστεί και να εφαρμοστεί 
σωστά το δικαίωμα των χρηστών να μην 
λαμβάνουν προτάσεις περιεχομένου και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες· τονίζει ότι τα 
μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 
και της δυνατότητας εξαίρεσης από τις 
εξατομικευμένες προτάσεις πρέπει να 
είναι αναλογικά και να λαμβάνουν υπόψη 
το κόστος εφαρμογής για τις ΜΜΕ.

Or. sv

Τροπολογία 101
Dominik Tarczyński
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να υπάρχει διαφάνεια όσον 
αφορά τους αλγορίθμους που προτείνουν 
περιεχόμενο και την εξατομικευμένη 
διαφήμιση στις οπτικοακουστικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατφορμών βίντεο συνεχούς ροής και των 
πλατφορμών ειδήσεων, ώστε να μπορούν 
οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες και να διασφαλίζεται ότι οι 
εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν εισάγουν 
διακρίσεις· τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί και να εφαρμοστεί σωστά 
το δικαίωμα των χρηστών να μην 
λαμβάνουν προτάσεις περιεχομένου και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες.

6. ζητεί να υπάρχει διαφάνεια όσον 
αφορά τους αλγορίθμους που προτείνουν 
περιεχόμενο και την εξατομικευμένη 
διαφήμιση στις οπτικοακουστικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατφορμών βίντεο συνεχούς ροής και των 
πλατφορμών ειδήσεων, ώστε να μπορούν 
οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες και να διασφαλίζεται ότι οι 
εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν εισάγουν 
διακρίσεις, σύμφωνα με τον εκδοθέντα 
κανονισμό για τις σχέσεις μεταξύ 
πλατφορμών και επιχειρήσεων και της 
οδηγίας Omnibus σχετικά με τη νέα 
συμφωνία για τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 102
Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να υπάρχει διαφάνεια όσον 
αφορά τους αλγορίθμους που προτείνουν 
περιεχόμενο και την εξατομικευμένη 
διαφήμιση στις οπτικοακουστικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατφορμών βίντεο συνεχούς ροής και των 
πλατφορμών ειδήσεων, ώστε να μπορούν 
οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες και να διασφαλίζεται ότι οι 
εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν εισάγουν 
διακρίσεις· τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί και να εφαρμοστεί σωστά το 
δικαίωμα των χρηστών να μην λαμβάνουν 
προτάσεις περιεχομένου και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες.

6. ζητεί να υπάρχει διαφάνεια όσον 
αφορά τους αλγορίθμους που προτείνουν 
περιεχόμενο και την εξατομικευμένη 
διαφήμιση στις οπτικοακουστικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατφορμών βίντεο συνεχούς ροής και των 
πλατφορμών ειδήσεων, καθώς και στις 
πλατφόρμες που διαδίδουν πολιτιστικό 
και δημιουργικό περιεχόμενο, ώστε να 
μπορούν οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις 
εν λόγω διαδικασίες και να διασφαλίζεται 
ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν 
εισάγουν διακρίσεις· τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί και να εφαρμοστεί σωστά το 
δικαίωμα των χρηστών να αποφασίζουν 
εύκολα και αναστρέψιμα να μην 
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λαμβάνουν προτάσεις περιεχομένου και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 103
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να υπάρχει διαφάνεια όσον 
αφορά τους αλγορίθμους που προτείνουν 
περιεχόμενο και την εξατομικευμένη 
διαφήμιση στις οπτικοακουστικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατφορμών βίντεο συνεχούς ροής και των 
πλατφορμών ειδήσεων, ώστε να μπορούν 
οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες και να διασφαλίζεται ότι οι 
εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν εισάγουν 
διακρίσεις· τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί και να εφαρμοστεί σωστά το 
δικαίωμα των χρηστών να μην λαμβάνουν 
προτάσεις περιεχομένου και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες.

6. ζητεί να υπάρχει διαφάνεια όσον 
αφορά τους αλγορίθμους που προτείνουν 
περιεχόμενο και την εξατομικευμένη 
διαφήμιση στις οπτικοακουστικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατφορμών βίντεο συνεχούς ροής και των 
πλατφορμών ειδήσεων, ώστε να έχουν οι 
καταναλωτές ακριβή και ολοκληρωμένη 
εικόνα των εν λόγω διαδικασιών και να 
διασφαλίζεται ότι οι εξατομικευμένες 
υπηρεσίες δεν εισάγουν διακρίσεις και δεν 
είναι ελλιπείς· τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί και να εφαρμοστεί σωστά το 
δικαίωμα των χρηστών να μην λαμβάνουν 
προτάσεις περιεχομένου και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Or. ro

Τροπολογία 104
Adriana Maldonado López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να υπάρχει διαφάνεια όσον 
αφορά τους αλγορίθμους που προτείνουν 
περιεχόμενο και την εξατομικευμένη 
διαφήμιση στις οπτικοακουστικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 

6. ζητεί να υπάρχει διαφάνεια όσον 
αφορά τους αλγορίθμους που προτείνουν 
περιεχόμενο και την εξατομικευμένη 
διαφήμιση στις οπτικοακουστικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 
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πλατφορμών βίντεο συνεχούς ροής και των 
πλατφορμών ειδήσεων, ώστε να μπορούν 
οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες και να διασφαλίζεται ότι οι 
εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν εισάγουν 
διακρίσεις· τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί και να εφαρμοστεί σωστά το 
δικαίωμα των χρηστών να μην λαμβάνουν 
προτάσεις περιεχομένου και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες.

πλατφορμών βίντεο συνεχούς ροής και των 
πλατφορμών ειδήσεων, ώστε να μπορούν 
οι καταναλωτές να γνωρίζουν πραγματικά 
τις εν λόγω διαδικασίες και το 
περιεχόμενο και να διασφαλίζεται 
επιπλέον ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες 
δεν εισάγουν διακρίσεις· τονίζει την 
ανάγκη να διασφαλιστεί και να εφαρμοστεί 
σωστά το δικαίωμα των χρηστών να μην 
λαμβάνουν προτάσεις περιεχομένου και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Or. es

Τροπολογία 105
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να υπάρχει διαφάνεια όσον 
αφορά τους αλγορίθμους που προτείνουν 
περιεχόμενο και την εξατομικευμένη 
διαφήμιση στις οπτικοακουστικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατφορμών βίντεο συνεχούς ροής και των 
πλατφορμών ειδήσεων, ώστε να μπορούν 
οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες και να διασφαλίζεται ότι οι 
εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν εισάγουν 
διακρίσεις· τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί και να εφαρμοστεί σωστά το 
δικαίωμα των χρηστών να μην λαμβάνουν 
προτάσεις περιεχομένου και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες.

6. ζητεί να υπάρχει διαφάνεια και 
εύκολη αναγνωρισιμότητα όσον αφορά 
τους αλγορίθμους που προτείνουν 
περιεχόμενο και την εξατομικευμένη 
διαφήμιση στις οπτικοακουστικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατφορμών βίντεο συνεχούς ροής και των 
πλατφορμών ειδήσεων, ώστε να μπορούν 
οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες και να διασφαλίζεται ότι οι 
εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν εισάγουν 
διακρίσεις· τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί και να εφαρμοστεί σωστά το 
δικαίωμα των χρηστών να μην λαμβάνουν 
προτάσεις περιεχομένου και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 106
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να υπάρχει διαφάνεια όσον 
αφορά τους αλγορίθμους που προτείνουν 
περιεχόμενο και την εξατομικευμένη 
διαφήμιση στις οπτικοακουστικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατφορμών βίντεο συνεχούς ροής και των 
πλατφορμών ειδήσεων, ώστε να μπορούν 
οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες και να διασφαλίζεται ότι οι 
εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν εισάγουν 
διακρίσεις· τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί και να εφαρμοστεί σωστά το 
δικαίωμα των χρηστών να μην λαμβάνουν 
προτάσεις περιεχομένου και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες.

6. ζητεί να υπάρχει δυνατότητα 
επεξήγησης όσον αφορά τους αλγορίθμους 
που προτείνουν περιεχόμενο και την 
εξατομικευμένη διαφήμιση στις 
οπτικοακουστικές πλατφόρμες, 
συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών 
βίντεο συνεχούς ροής και των πλατφορμών 
ειδήσεων, ώστε να μπορούν οι 
καταναλωτές να γνωρίζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες και να διασφαλίζεται ότι οι 
εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν εισάγουν 
διακρίσεις· τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί και να εφαρμοστεί σωστά το 
δικαίωμα των χρηστών να μην λαμβάνουν 
προτάσεις περιεχομένου και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 107
Adriana Maldonado López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί οι οπτικοακουστικές 
πλατφόρμες να είναι υπεύθυνες για το 
περιεχόμενο που μεταδίδουν, με σκοπό να 
αποφεύγονται οι παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών και των 
μαθητών, μεριμνώντας για την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους, και με σκοπό να αποφεύγονται οι 
ψευδείς ειδήσεις και η 
παραπληροφόρηση των χρηστών.

Or. es

Τροπολογία 108
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Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι καθώς τα εργαλεία 
αυτόματης μετάφρασης έχουν εξελιχθεί 
σε σημαντικό βαθμό, πρέπει να 
παρακινηθούν οι προμηθευτές 
περιεχομένου και οι συνδρομητικές 
ψηφιακές πλατφόρμες να προβαίνουν 
στον υποτιτλισμό των εκπαιδευτικών και 
πολιτιστικών προγραμμάτων στις 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 109
Kim Van Sparrentak
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
δεδομένα αποτελεί πρόκληση την οποία 
αντιμετωπίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος τεχνητής 
νοημοσύνης· επισημαίνει την 
αναχρονιστική νομοθεσία, όπως η οδηγία 
96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 
1996, σχετικά με τη νομική προστασία 
των βάσεων δεδομένων και ζητεί την 
κατάργησή της·

Or. en

Τροπολογία 110
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει 
ιδανικό εργαλείο το οποίο θα επιτρέπει σε 
ένα ευρύ κοινό χρηστών να απολαμβάνει 
από απόσταση τη δημόσια πολιτιστική 
κληρονομιά (π.χ. εκθέσεις ή μουσεία) για 
ενημερωτικούς σκοπούς, «τουρισμό» 
αλλά και έρευνα· ως εκ τούτου, 
ενθαρρύνει τα πολιτιστικά ιδρύματα να 
αξιοποιήσουν το δυναμικό της τεχνητής 
νοημοσύνης για να καταστήσουν το 
περιεχόμενό τους ευρέως προσβάσιμο·

Or. en

Τροπολογία 111
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. προτείνει την καταλογογράφηση 
και ταξινόμηση του οπτικοακουστικού 
περιεχομένου για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς σύμφωνα με τις ηλικιακές 
ομάδες, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
αποτελεσματική επιλογή των 
καταλληλότερων περιεχομένων·

Or. en

Τροπολογία 112
Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της 
τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες 
ελέγχου των τελωνείων μπορεί να 
στηρίξει τις προσπάθειες για πρόληψη 
της παράνομης διακίνησης πολιτιστικής 
κληρονομιάς, ιδίως για την ενίσχυση 
συστημάτων που επιτρέπουν στις 
τελωνειακές αρχές να κατευθύνουν τις 
προσπάθειες και τους πόρους τους στα 
ζητήματα που παρουσιάζουν τον 
υψηλότερο κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 113
Monika Beňová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των 
ψηφιακών δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτικών, των εκπαιδευομένων και 
της ευρύτερης κοινωνίας, λαμβανομένης 
παράλληλα υπόψη της στρατηγικής 
«Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή 
εποχή»· υπογραμμίζει ότι οι λύσεις, τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες τεχνητής 
νοημοσύνης για τον δημόσιο τομέα και, 
ειδικότερα, για την εκπαίδευση, πρέπει να 
είναι ανθρωποκεντρικά ή να έχουν 
προσέγγιση «ελέγχου από τον άνθρωπο»· 
αναγνωρίζει ότι η αγορά της τεχνητής 
νοημοσύνης ανέρχεται περίπου στα 664 
εκατ. δολάρια ΗΠΑ και εκτιμάται ότι έως 
το έτος 2025 θα έχει ανέλθει περίπου στα 
38,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ· αναμένει ότι η 
ΕΕ θα ενισχύσει την προσέγγισή της για 
την προώθηση επενδύσεων και τη 
χρηματοδότηση νέων λύσεων τεχνητής 
νοημοσύνης· υπογραμμίζει την ανάγκη 
για συνεχή ενίσχυση της ενιαίας αγοράς 
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και αποφυγή του κατακερματισμού της· 
τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης των 
υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης στη 
στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 114
Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές 
πρέπει να ενημερώνονται όταν 
αλληλεπιδρούν με μια αυτοματοποιημένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και ότι οι 
επιλογές και η απόδοσή τους δεν 
περιορίζονται· τονίζει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί η χρήση μηχανισμών 
τεχνητής νοημοσύνης για την εμπορική 
παρακολούθηση των καταναλωτών, 
ακόμη και αν αφορά «δωρεάν 
υπηρεσίες», διασφαλίζοντας ότι 
συμμορφώνεται αυστηρά με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τον ΓΚΠΔ· 
όλες οι ρυθμιστικές αλλαγές πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο στους 
ευάλωτους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 115
Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
δημιουργίες μέσω τεχνητής νοημοσύνης, 
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εφόσον διατεθούν στην αγορά, θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν 
στρεβλώσεις στον πολιτιστικό και 
δημιουργικό τομέα, επηρεάζοντας τις 
τιμές και τις αμοιβές εις βάρος των 
ανθρώπων δημιουργών·

Or. en

Τροπολογία 116
Adriana Maldonado López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει ότι ο σχεδιασμός, η 
ανάπτυξη και η εφαρμογή της ΤΝ πρέπει 
να διευκολύνει τη χρήση εργαλείων για 
την πρόσβαση καταναλωτών και 
μαθητών με αναπηρία στο 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

Or. es

Τροπολογία 117
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. θεωρεί ότι οι συνδρομητικές 
ψηφιακές πλατφόρμες πρέπει να 
παρακινηθούν να παρέχουν πρόσβαση 
στα προγράμματά τους σε όλες τις 
γλώσσες στις οποίες διαδίδεται το 
περιεχόμενό τους στην Ευρώπη, δηλαδή 
χωρίς να απενεργοποιούν την πρόσβαση 
σε ορισμένες γλώσσες ανάλογα με τη 
γεωγραφική θέση του καταναλωτή ενώ 
διαθέτουν την προφορική ή γραπτή 
έκδοση σε άλλες χώρες διάδοσης.
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Τροπολογία 118
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υποστηρίζει τη χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης που σχετίζεται με 
τη διάδοση κειμένων και χειρογράφων, 
ιδίως αρχαίων, μέσω του διαδικτύου, με 
σκοπό τη διάσωση τους από την 
καταστροφή, αλλά ταυτόχρονα και για να 
καταστούν προσβάσιμα σε μια ευρεία 
μάζα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων 
ερευνητών, εμπειρογνωμόνων και 
επιστημόνων·

Or. en

Τροπολογία 119
Monika Beňová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. καλεί τις αρχές και τους παρόχους 
ιδιωτικής εκπαίδευσης να συμπεριλάβουν 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμά τους 
περιεχόμενο για την ανάπτυξη ψηφιακών 
δεξιοτήτων σε μια ολοένα και πιο 
ψηφιακή κοινωνία, και υπογραμμίζει την 
ανάγκη για αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
του μελλοντικού εργατικού δυναμικού· 
αναγνωρίζει το όφελος που προκύπτει 
από την πρόβλεψη των θέσεων εργασίας 
που θα επηρεαστούν αρνητικά από 
ψηφιακές τεχνολογίες όπως ο 
αυτοματισμός, η ψηφιοποίηση και η ΤΝ.
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Τροπολογία 120
Adriana Maldonado López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. επισημαίνει ότι τα συστήματα ΤΝ 
που αναπτύσσονται, εφαρμόζονται και 
χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σε οποιονδήποτε από τους τρεις 
τομείς στους οποίους αναφέρεται η 
παρούσα έκθεση, πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική 
ποικιλομορφία και την πολυγλωσσία τους.

Or. es


