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Τροπολογία 1
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να παρέχει 
καινοτόμες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, σε 
καταναλωτές και στον δημόσιο τομέα· 
υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη και η χρήση 
της τεχνητής νοημοσύνης στην εσωτερική 
αγορά θα εξαρτηθούν από ένα 
ισορροπημένο και αποτελεσματικό 
σύστημα δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)·

1. υπενθυμίζει ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να παρέχει 
καινοτόμες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, σε 
καταναλωτές και στον δημόσιο τομέα· 
τονίζει ότι οι τεχνολογίες ΤΝ μπορούν να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
ψηφιοποίηση της οικονομίας σε πολλούς 
τομείς, όπως η βιομηχανία, η υγειονομική 
περίθαλψη, οι κατασκευές και οι 
μεταφορές, οδηγώντας σε νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα· τονίζει ότι η 
Ένωση πρέπει να ενστερνιστεί ενεργά τις 
εξελίξεις στον τομέα αυτό για να 
προωθήσει την ψηφιακή ενιαία αγορά· 
υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη και η χρήση 
της τεχνητής νοημοσύνης στην εσωτερική 
αγορά θα εξαρτηθούν από ένα 
ισορροπημένο και αποτελεσματικό 
σύστημα δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)·

Or. en

Τροπολογία 2
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να παρέχει 
καινοτόμες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, σε 
καταναλωτές και στον δημόσιο τομέα· 
υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη και η χρήση 
της τεχνητής νοημοσύνης στην εσωτερική 
αγορά θα εξαρτηθούν από ένα 
ισορροπημένο και αποτελεσματικό 

1. υπενθυμίζει ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να παρέχει 
καινοτόμες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, σε 
καταναλωτές και στον δημόσιο τομέα· 
υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη και η χρήση 
της τεχνητής νοημοσύνης στην εσωτερική 
αγορά θα εξαρτηθούν από ένα ασφαλές, 
ισορροπημένο και αποτελεσματικό 
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σύστημα δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)·

σύστημα δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)·

Or. ro

Τροπολογία 3
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Karen Melchior, Dita Charanzová, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να παρέχει 
καινοτόμες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, σε 
καταναλωτές και στον δημόσιο τομέα· 
υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη και η χρήση 
της τεχνητής νοημοσύνης στην εσωτερική 
αγορά θα εξαρτηθούν από ένα 
ισορροπημένο και αποτελεσματικό 
σύστημα δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)·

1. υπενθυμίζει ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να παρέχει 
καινοτόμες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, σε 
καταναλωτές και στον δημόσιο τομέα· 
υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη και η χρήση 
της τεχνητής νοημοσύνης στην εσωτερική 
αγορά θα επωφεληθούν από ένα 
ισορροπημένο και αποτελεσματικό 
σύστημα δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)·

Or. en

Τροπολογία 4
Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
ρυθμιστική παρέμβαση στα ΔΔΙ για την 
ΤΝ θα πρέπει να συνδυάζεται με 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην 
προώθηση της πρόσβασης των 
ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων και 
ΜΜΕ, οι οποίες, σε σύγκριση με 
παγκόσμιους παράγοντες, αντιμετωπίζουν 
σήμερα σοβαρές προκλήσεις, σε ποιοτικά 
δεδομένα·
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Or. en

Τροπολογία 5
Clara Aguilera, Maria Grapini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado 
López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
γίνεται διάκριση μεταξύ εφαρμογών ή 
αλγορίθμων ΤΝ, τεχνολογίας και 
προϊόντων που παράγονται από ΤΝ, 
βάσεων δεδομένων και μεμονωμένων 
δεδομένων, καθώς τα στοιχεία αυτά 
απαιτούν διαφορετικές μορφές ΔΔΙ·

Or. en

Τροπολογία 6
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
μοντέλου ανοικτής πηγής, καθώς το 
μοντέλο αυτό παρέχει περισσότερες 
επιλογές στους καταναλωτές και μπορεί 
να αποτρέψει τον εγκλωβισμό τους σε μία 
μεμονωμένη εταιρεία·

Or. en

Τροπολογία 7
Ivan Štefanec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. φρονεί ότι ανατρεπτικές 
τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες τεχνητής 
νοημοσύνης, προσφέρουν σε μικρές και 
μεγάλες εταιρείες την ευκαιρία να 
αναπτύξουν προϊόντα που θα 
κυριαρχήσουν στην αγορά· θεωρεί ότι όλες 
οι εταιρείες θα πρέπει να επωφελούνται 
από ένα εξίσου αποτελεσματικό και 
αποδοτικό σύστημα προστασίας των ΔΔΙ·

2. φρονεί ότι ανατρεπτικές 
τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες τεχνητής 
νοημοσύνης, προσφέρουν σε μικρές και 
μεγάλες εταιρείες την ευκαιρία να 
αναπτύξουν προϊόντα που θα 
κυριαρχήσουν στην αγορά, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η 
ισορροπημένη συνύπαρξη διαφορετικών 
παραγόντων στην ψηφιακή ενιαία αγορά· 
θεωρεί ότι όλες οι εταιρείες θα πρέπει να 
επωφελούνται από ένα εξίσου 
αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα 
προστασίας των ΔΔΙ, το οποίο θα 
διασφαλίζει και θα προωθεί την 
καινοτομία και τη δημιουργικότητα· 
υπογραμμίζει ότι οι τεχνολογίες ΤΝ 
μπορούν να συμβάλουν σε πιο διαφανή, 
αποτελεσματική και αξιόπιστη διαχείριση 
των σχετικών με τα ΔΔΙ πτυχών των 
συναλλαγών, ιδίως μέσω έξυπνων 
συμβάσεων βάσει ΤΝ που μπορούν να 
επιταχύνουν τις σχετικές με τα ΔΔΙ 
συναλλαγές και ελαχιστοποιήσουν το 
κόστος συναλλαγών· θεωρεί ότι, 
δεδομένου του συνεχώς αυξανόμενου 
όγκου των δεδομένων που χρησιμοποιεί η 
ΤΝ, είναι σημαντικό να είναι πάντοτε 
γνωστός ο κύριος των δεδομένων, τονίζει 
δε ότι η ΤΝ θα πρέπει να υπόκειται σε 
ανθρώπινη εποπτεία και ότι οι τελικές 
αποφάσεις θα πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνονται από ανθρώπινο εργατικό 
δυναμικό·

Or. en

Τροπολογία 8
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. φρονεί ότι ανατρεπτικές 
τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες τεχνητής 

2. φρονεί ότι ανατρεπτικές 
τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες τεχνητής 
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νοημοσύνης, προσφέρουν σε μικρές και 
μεγάλες εταιρείες την ευκαιρία να 
αναπτύξουν προϊόντα που θα 
κυριαρχήσουν στην αγορά· θεωρεί ότι όλες 
οι εταιρείες θα πρέπει να επωφελούνται 
από ένα εξίσου αποτελεσματικό και 
αποδοτικό σύστημα προστασίας των ΔΔΙ·

νοημοσύνης, προσφέρουν σε μικρές και 
μεγάλες εταιρείες την ευκαιρία να 
αναπτύξουν προϊόντα που θα 
κυριαρχήσουν στην αγορά· θεωρεί ότι όλες 
οι εταιρείες θα πρέπει να επωφελούνται 
από ένα εξίσου αποτελεσματικό και 
αποδοτικό σύστημα προστασίας των ΔΔΙ 
όσον αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή 
τεχνολογιών ΤΝ, προκειμένου να 
προωθηθεί η σύσταση ευρωπαϊκών ΜΜΕ 
και, επομένως, να αποκτήσει η Ένωση 
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα·

Or. en

Τροπολογία 9
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. φρονεί ότι ανατρεπτικές 
τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες τεχνητής 
νοημοσύνης, προσφέρουν σε μικρές και 
μεγάλες εταιρείες την ευκαιρία να 
αναπτύξουν προϊόντα που θα 
κυριαρχήσουν στην αγορά· θεωρεί ότι 
όλες οι εταιρείες θα πρέπει να 
επωφελούνται από ένα εξίσου 
αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα 
προστασίας των ΔΔΙ·

2. φρονεί ότι ανατρεπτικές 
τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες τεχνητής 
νοημοσύνης, προσφέρουν σε μικρές και 
μεγάλες εταιρείες την ευκαιρία να 
αναπτύξουν προϊόντα που θα 
κυριαρχήσουν στην αγορά· δεδομένου ότι 
όλες οι εταιρείες θα πρέπει να 
επωφελούνται από ένα εξίσου 
αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα 
προστασίας των ΔΔΙ· ζητεί να αναλυθούν 
οι τρέχουσες δαπάνες που απορρέουν από 
την εξασφάλιση προστασίας, καθώς και 
από καταχρηστικές πρακτικές 
κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
(«patent trolls») και στρατηγικές 
δικαστικές διαμάχες που σχετίζονται με 
ΔΔΙ·

Or. en

Τροπολογία 10
Anne-Sophie Pelletier
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. φρονεί ότι ανατρεπτικές 
τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες τεχνητής 
νοημοσύνης, προσφέρουν σε μικρές και 
μεγάλες εταιρείες την ευκαιρία να 
αναπτύξουν προϊόντα που θα 
κυριαρχήσουν στην αγορά· θεωρεί ότι όλες 
οι εταιρείες θα πρέπει να επωφελούνται 
από ένα εξίσου αποτελεσματικό και 
αποδοτικό σύστημα προστασίας των ΔΔΙ·

2. φρονεί ότι ανατρεπτικές 
τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες τεχνητής 
νοημοσύνης, προσφέρουν σε μικρές και 
μεγάλες εταιρείες την ευκαιρία να 
αναπτύξουν προϊόντα που θα 
κυριαρχήσουν στην αγορά· θεωρεί ότι όλες 
οι εταιρείες, οι φορείς ανάπτυξης και οι 
δημιουργοί θα πρέπει να επωφελούνται 
από ένα εξίσου αποτελεσματικό και 
αποδοτικό σύστημα προστασίας των ΔΔΙ·

Or. en

Τροπολογία 11
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. φρονεί ότι ανατρεπτικές 
τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες τεχνητής 
νοημοσύνης, προσφέρουν σε μικρές και 
μεγάλες εταιρείες την ευκαιρία να 
αναπτύξουν προϊόντα που θα 
κυριαρχήσουν στην αγορά· θεωρεί ότι όλες 
οι εταιρείες θα πρέπει να επωφελούνται 
από ένα εξίσου αποτελεσματικό και 
αποδοτικό σύστημα προστασίας των ΔΔΙ·

2. φρονεί ότι ανατρεπτικές 
τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες τεχνητής 
νοημοσύνης, προσφέρουν σε μικρές και 
μεγάλες εταιρείες την ευκαιρία να 
αναπτύξουν προϊόντα που θα 
κυριαρχήσουν στην αγορά· θεωρεί ότι όλες 
οι εταιρείες, ιδίως δε οι ΜΜΕ, θα πρέπει 
να επωφελούνται από ένα εξίσου 
αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα 
προστασίας των ΔΔΙ·

Or. ro

Τροπολογία 12
Svenja Hahn, Karen Melchior, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. φρονεί ότι ανατρεπτικές 
τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες τεχνητής 
νοημοσύνης, προσφέρουν σε μικρές και 
μεγάλες εταιρείες την ευκαιρία να 
αναπτύξουν προϊόντα που θα 
κυριαρχήσουν στην αγορά· θεωρεί ότι όλες 
οι εταιρείες θα πρέπει να επωφελούνται 
από ένα εξίσου αποτελεσματικό και 
αποδοτικό σύστημα προστασίας των ΔΔΙ·

2. φρονεί ότι ανατρεπτικές 
τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες τεχνητής 
νοημοσύνης, προσφέρουν σε μικρές και 
μεγάλες εταιρείες την ευκαιρία να 
αναπτύξουν προϊόντα που θα 
κυριαρχήσουν στην αγορά· θεωρεί ότι όλες 
οι εταιρείες μπορούν να επωφελούνται από 
ένα εξίσου αποτελεσματικό και αποδοτικό 
σύστημα προστασίας των ΔΔΙ·

Or. en

Τροπολογία 13
Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι δεν έχουν όλοι οι 
τομείς συγκρίσιμο ρυθμό καινοτομίας· 
θεωρεί ότι τα μέτρα πνευματικής 
προστασίας υπήρξαν υπερβολικά ευνοϊκά 
για ορισμένους παράγοντες στον τομέα 
του λογισμικού (word, excel...)· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βρουν 
νομικές λύσεις που να επιτρέπουν στους 
καταναλωτές να μην πληρώνουν 
επανειλημμένως και αενάως για ένα 
προϊόν ή για μια κοινή λύση που έχει 
καταστεί κοινό κτήμα·απέχουν από την 
πληρωμή επαναλαμβανόμενων συσκευών 
για ένα προϊόν ή μια τεχνική λύση που 
έχει καταστεί κοινό κτήμα·

Or. fr

Τροπολογία 14
Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι δεν έχουν όλοι 
τομείς συγκρίσιμο ρυθμό καινοτομίας· 
θεωρεί ότι τα μέτρα προστασίας της 
διανοητικής ιδιοκτησίας υπήρξαν 
υπερβολικά ευνοϊκά για ορισμένους 
παρόχους λογισμικού (word, excel...)· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
βρουν νομικές λύσεις που να επιτρέπουν 
στους καταναλωτές να μην πληρώνουν 
επανειλημμένως και αενάως για ένα 
προϊόν ή για μια τεχνική λύση που έχει 
καταστεί κοινόχρηστη·

Or. fr

Τροπολογία 15
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι η χρήση δεδομένων 
που έχουν παραχθεί με δημόσια κονδύλια 
σε τεχνολογίες ΤΝ αποφέρει επίσης 
δημόσιο όφελος με τη μορφή 
υποχρεωτικών αποτελεσμάτων ή 
συμπερασμάτων «ανοικτών δεδομένων» 
στο πλαίσιο της εν λόγω επεξεργασίας 
ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 16
Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί, τυχόν τροποποίηση του 
συστήματος ΔΔΙ για την αντιμετώπιση 
προκλήσεων που συνδέονται με την ΤΝ 
να μην έχει αντίκτυπο στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ όσον αφορά 
την αύξηση του διοικητικού και 
οικονομικού φόρτου·

Or. en

Τροπολογία 17
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την 
ιχνηλασιμότητα των δεδομένων, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη νομιμότητα 
της απόκτησης δεδομένων όσο και την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 18
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρέχουν στήριξη σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ, μέσω του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά και 
κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, για την 
προστασία των προϊόντων τους·

3. τονίζει τη σπουδαιότητα των 
μέτρων και διαύλων ενημέρωσης που 
βοηθούν μικρές και μεσαίες, καθώς και 
νεοφυείς, επιχειρήσεις, να επωφεληθούν 
αποτελεσματικά από την προστασία των 
ΔΔΙ σε τεχνολογίες ΤΝ· καλεί την 
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Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν 
στήριξη σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και 
ΜΜΕ, μέσω του προγράμματος για την 
ενιαία αγορά και κόμβων ψηφιακής 
καινοτομίας, για την προστασία των 
προϊόντων τους και για να τους δοθεί, 
επομένως, η δυνατότητα να αναπτύξουν 
πλήρως το δυναμικό τους για ανάπτυξη 
και απασχόληση στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 19
Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρέχουν στήριξη σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ, μέσω του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά και 
κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, για την 
προστασία των προϊόντων τους·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρέχουν στήριξη σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, ΜΜΕ και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος για 
την ενιαία αγορά και κόμβων ψηφιακής 
καινοτομίας, για την προστασία των 
προϊόντων τους, προκειμένου να 
αποφευχθεί η περιθωριοποίηση των 
ιδεών τους από διεθνείς παράγοντες· 
θεωρεί ότι η ήδη υφιστάμενη δομή των 
κόμβων ψηφιακής καινοτομίας δεν θα 
πρέπει να αλλάξει προκειμένου να μην 
τεθεί σε κίνδυνο η συνέχεια των 
δραστηριοτήτων τους·

Or. en

Τροπολογία 20
Ivan Štefanec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
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μέλη να παρέχουν στήριξη σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ, μέσω του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά και 
κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, για την 
προστασία των προϊόντων τους·

μέλη να παρέχουν στήριξη σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ, μέσω του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά και 
κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, για την 
προστασία των προϊόντων τους· τονίζει 
πόσο σημαντικός είναι ο συντονισμός με 
άλλους σημαντικούς παγκόσμιους 
παράγοντες στον τομέα των ΔΔΙ για την 
ανάπτυξη της ΤΝ, προκειμένου να 
αναπτυχθεί μια ομοιόμορφη προσέγγιση 
της ΤΝ σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία θα 
είναι επωφελής και για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 21
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρέχουν στήριξη σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ, μέσω του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά και 
κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, για την 
προστασία των προϊόντων τους·

3. τονίζει ότι η ευρεία εφαρμογή της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας μπορεί να 
προστατεύσει τις μεγάλες κατεστημένες 
επιχειρήσεις στην αγορά και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν 
στήριξη σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και 
ΜΜΕ, μέσω του προγράμματος για την 
ενιαία αγορά και κόμβων ψηφιακής 
καινοτομίας, για την προστασία των 
προϊόντων τους·

Or. en

Τροπολογία 22
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
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μέλη να παρέχουν στήριξη σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ, μέσω του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά και 
κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, για την 
προστασία των προϊόντων τους·

μέλη να παρέχουν στήριξη σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ, μέσω του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά και 
κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, για την 
προστασία των προϊόντων και των 
υπηρεσιών τους·

Or. ro

Τροπολογία 23
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρέχουν στήριξη σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ, μέσω του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά και 
κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, για την 
προστασία των προϊόντων τους·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρέχουν στήριξη σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ, μέσω του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά και 
κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, για την 
ανάπτυξη και προστασία των προϊόντων 
τους·

Or. en

Τροπολογία 24
Petra Kammerevert, Evelyne Gebhardt, Clara Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της προστασίας 
των ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένου του 
εμπορικού απορρήτου, σε κάθε 
κανονιστικό πλαίσιο για την τεχνητή 
νοημοσύνη, ιδίως όσον αφορά τυχόν 
λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με το 
περιορισμένο σύνολο εφαρμογών που 
θεωρούνται «υψηλού κινδύνου»·

4. τονίζει τη σημασία της προστασίας 
των ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένου του 
εμπορικού απορρήτου, σε κάθε 
κανονιστικό πλαίσιο για την τεχνητή 
νοημοσύνη, ιδίως όσον αφορά τυχόν 
λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με το 
περιορισμένο σύνολο εφαρμογών που 
θεωρούνται «υψηλού κινδύνου»· τονίζει, 
ωστόσο, ότι η προστασία της 
διανοητικής ιδιοκτησίας και του 
εμπορικού απορρήτου πρέπει πάντοτε να 
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εναρμονίζεται με άλλα θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες, ιδίως με το 
δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης 
και την ελευθερία του Τύπου· ζητεί, 
επομένως, να προστατεύονται επαρκώς οι 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και οι 
ερευνητές δημοσιογράφοι που 
αποκαλύπτουν σχετικές με την ΤΝ 
παρατυπίες που έχουν σημαντικό 
κοινωνικό και μακροοικονομικό 
αντίκτυπο·

Or. de

Τροπολογία 25
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της προστασίας 
των ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένου του 
εμπορικού απορρήτου, σε κάθε 
κανονιστικό πλαίσιο για την τεχνητή 
νοημοσύνη, ιδίως όσον αφορά τυχόν 
λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με το 
περιορισμένο σύνολο εφαρμογών που 
θεωρούνται «υψηλού κινδύνου»·

4. τονίζει τη σημασία της προστασίας 
των ΔΔΙ σε κάθε κανονιστικό πλαίσιο για 
την τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως όσον αφορά 
τυχόν λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με 
το σύνολο εφαρμογών που θεωρούνται 
«υψηλού κινδύνου», και επισημαίνει ότι η 
προστασία του εμπορικού απορρήτου δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
εμποδίζει τους μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος να αναφέρουν τους 
πιθανούς κινδύνους των εφαρμογών 
υψηλού κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 26
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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4. τονίζει τη σημασία της προστασίας 
των ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένου του 
εμπορικού απορρήτου, σε κάθε 
κανονιστικό πλαίσιο για την τεχνητή 
νοημοσύνη, ιδίως όσον αφορά τυχόν 
λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με το 
περιορισμένο σύνολο εφαρμογών που 
θεωρούνται «υψηλού κινδύνου»·

4. τονίζει τη σημασία της προστασίας 
των ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένου του 
εμπορικού απορρήτου, σε κάθε 
κανονιστικό πλαίσιο για την τεχνητή 
νοημοσύνη, ιδίως όσον αφορά τυχόν 
λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με το 
περιορισμένο σύνολο εφαρμογών που 
θεωρούνται «υψηλού κινδύνου»· 
υπογραμμίζει ότι το εμπορικό απόρρητο 
δεν θα πρέπει ποτέ να περιορίζει την 
ικανότητα των αρχών να αναλύουν 
αλγορίθμους και προϊόντα, ενώ θα πρέπει 
πάντα να προβλέπονται μέτρα διαφάνειας 
για τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 27
Ivan Štefanec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της προστασίας 
των ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένου του 
εμπορικού απορρήτου, σε κάθε 
κανονιστικό πλαίσιο για την τεχνητή 
νοημοσύνη, ιδίως όσον αφορά τυχόν 
λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με το 
περιορισμένο σύνολο εφαρμογών που 
θεωρούνται «υψηλού κινδύνου»·

4. τονίζει τη σημασία της προστασίας 
των ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένου του 
εμπορικού απορρήτου, σε κάθε 
κανονιστικό πλαίσιο για την τεχνητή 
νοημοσύνη, ιδίως όσον αφορά τυχόν 
λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με το 
περιορισμένο σύνολο εφαρμογών που 
θεωρούνται «υψηλού κινδύνου»· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να ερμηνεύονται 
ορθά οι διατάξεις του κανονισμού της ΕΕ 
για την προστασία των δεδομένων όσον 
αφορά την κατάρτιση προφίλ και την 
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων· 

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι, εκτός από την 
προστασία των ΔΔΙ, είναι προς το 
συμφέρον των καταναλωτών να υπάρχει 
ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων 
έργων, ιδίως εάν πρόκειται για 
πολύπλοκα αλγοριθμικά προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 29
Svenja Hahn, Karen Melchior, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. πιστεύει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ανάπτυξη 
ανθρωποκεντρικής και αξιόπιστης ΤΝ, 
χρειάζεται να θεσπιστεί ένα ισχυρό 
εναρμονισμένο καθεστώς για τους 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, το 
οποίο θα διασφαλίζει ότι οι αλγόριθμοι 
και τα σύνολα δεδομένων δεν 
μεροληπτούν, δεν εισάγουν διακρίσεις και 
συμμορφώνονται με τα ισχύοντα 
δεοντολογικά πρότυπα· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει, στην 
έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο 
σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 
της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937, την ανάγκη 
αναθεώρησης του παραρτήματός της, 
ώστε να συμπεριληφθεί τυχόν 
κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 30
Ivan Štefanec
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η πρόκληση της 
αξιολόγησης των εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης απαιτεί την ανάπτυξη νέων 
μεθόδων· σημειώνει, για παράδειγμα, ότι 
τα προσαρμοστικά συστήματα μάθησης 
μπορούν να αναπροσαρμόζονται μετά από 
κάθε καταχώριση, με αποτέλεσμα η εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση ορισμένων 
πληροφοριών να καθίσταται αλυσιτελής·

5. πιστεύει ότι η πρόκληση της 
αξιολόγησης των εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης απαιτεί την ανάπτυξη νέων 
μεθόδων· σημειώνει, για παράδειγμα, ότι 
τα προσαρμοστικά συστήματα μάθησης 
μπορούν να αναπροσαρμόζονται μετά από 
κάθε καταχώριση, με αποτέλεσμα η εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση ορισμένων 
πληροφοριών να καθίσταται αλυσιτελής· 
θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως 
παράδειγμα λογισμικού στο οποίο οι 
αλγόριθμοι βελτιστοποιούν το 
περιεχόμενο ώστε αυτό να 
προσαρμόζεται στους στόχους των 
μαθητών και τις υπάρχουσες γνώσεις·

Or. en

Τροπολογία 31
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η πρόκληση της 
αξιολόγησης των εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης απαιτεί την ανάπτυξη νέων 
μεθόδων· σημειώνει, για παράδειγμα, ότι 
τα προσαρμοστικά συστήματα μάθησης 
μπορούν να αναπροσαρμόζονται μετά από 
κάθε καταχώριση, με αποτέλεσμα η εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση ορισμένων 
πληροφοριών να καθίσταται αλυσιτελής·

5. πιστεύει ότι η πρόκληση της 
αξιολόγησης των εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης απαιτεί την ανάπτυξη νέων 
μεθόδων· σημειώνει, για παράδειγμα, ότι 
τα προσαρμοστικά συστήματα μάθησης 
μπορούν να αναπροσαρμόζονται μετά από 
κάθε καταχώριση, κάτι που απαιτεί εκ 
των υστέρων καθώς και εκ των προτέρων 
γνωστοποίηση πληροφοριών και επαρκή 
διοικητική ικανότητα των αρχών 
εποπτείας της αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 32
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η πρόκληση της 
αξιολόγησης των εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης απαιτεί την ανάπτυξη νέων 
μεθόδων· σημειώνει, για παράδειγμα, ότι 
τα προσαρμοστικά συστήματα μάθησης 
μπορούν να αναπροσαρμόζονται μετά από 
κάθε καταχώριση, με αποτέλεσμα η εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση ορισμένων 
πληροφοριών να καθίσταται αλυσιτελής·

5. πιστεύει ότι η πρόκληση της 
αξιολόγησης των εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης απαιτεί την ανάπτυξη νέων 
μεθόδων· σημειώνει, για παράδειγμα, ότι 
τα προσαρμοστικά συστήματα μάθησης 
μπορούν να αναπροσαρμόζονται μετά από 
κάθε καταχώριση·

Or. en

Τροπολογία 33
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η πρόκληση της 
αξιολόγησης των εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης απαιτεί την ανάπτυξη νέων 
μεθόδων· σημειώνει, για παράδειγμα, ότι 
τα προσαρμοστικά συστήματα μάθησης 
μπορούν να αναπροσαρμόζονται μετά από 
κάθε καταχώριση, με αποτέλεσμα η εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση ορισμένων 
πληροφοριών να καθίσταται αλυσιτελής·

5. πιστεύει ότι η πρόκληση της 
αξιολόγησης των εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης απαιτεί την ανάπτυξη νέων 
μεθόδων· σημειώνει, για παράδειγμα, ότι 
τα προσαρμοστικά συστήματα μάθησης 
μπορούν να αναπροσαρμόζονται μετά από 
κάθε καταχώριση, με αποτέλεσμα η εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση ορισμένων μόνο 
πληροφοριών να καθίσταται αλυσιτελής·

Or. en

Τροπολογία 34
Clara Aguilera, Maria Grapini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado 
López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. λαμβάνει υπό σημείωση τον 
διάλογο σχετικά με ζητήματα που 
αφορούν την ιδιοκτησία δεδομένων και 
την αποκλειστική πρόσβαση πλατφορμών 
σε δεδομένα, θεωρεί δε ότι οι υπερβολικά 
αυστηροί κανόνες προστασίας των 
δεδομένων στο πλαίσιο των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας μπορούν να 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους 
καταναλωτές και τις αγορές, να 
παρεμποδίζουν την ελεύθερη ροή 
δεδομένων και να βλάπτουν την 
ανταγωνιστικότητα των νέων 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 35
Clara Aguilera, Maria Grapini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado 
López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει τη σημασία των 
συμφωνιών άδειας χρήσης τελικού 
χρήστη (EULA) στο πλαίσιο της 
μεταβίβασης δικαιωμάτων σε δεδομένα 
και ζητεί να εκπονηθούν στο μέλλον 
νομοθετικές προτάσεις που θα 
προβλέπουν κατάλληλες και σαφείς 
υποχρεώσεις για τις συμφωνίες άδειας 
χρήσης τελικού χρήστη όσον αφορά την 
προστασία των καταναλωτών, όπως η 
δυνατότητα επιλογής των ρητρών που δεν 
είναι απολύτως απαραίτητες για τη 
λειτουργία των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 36
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Svenja Hahn, Karen Melchior, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί ότι οι πιστοποιημένες 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει 
να είναι διαφανείς, να μπορούν να 
εξηγηθούν και να τηρούν πρότυπα 
δεοντολογίας, αλλά σημειώνει ότι ο 
στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται 
απαραίτητα μόνο, ή ουδόλως 
επιτυγχάνεται, με την απλή γνωστοποίηση 
του αλγορίθμου ή κωδικού·

6. φρονεί ότι οι πιστοποιημένες 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει 
να αποδεικνύουν ότι τηρούν πρότυπα 
δεοντολογίας, οι διαδικασίες τους 
χρειάζεται να είναι διαφανείς και οι 
αποφάσεις τους θα πρέπει να μπορούν να 
εξηγηθούν στο μέτρο του δυνατού, αλλά 
σημειώνει ότι οι στόχοι αυτοί δεν 
επιτυγχάνονται μόνο με την απλή 
γνωστοποίηση του αλγορίθμου ή κωδικού·

Or. en

Τροπολογία 37
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί ότι οι πιστοποιημένες 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει 
να είναι διαφανείς, να μπορούν να 
εξηγηθούν και να τηρούν πρότυπα 
δεοντολογίας, αλλά σημειώνει ότι ο 
στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται 
απαραίτητα μόνο, ή ουδόλως 
επιτυγχάνεται, με την απλή 
γνωστοποίηση του αλγορίθμου ή 
κωδικού·

6. φρονεί ότι οι πιστοποιημένες 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει 
να τηρούν πρότυπα δεοντολογίας πέραν 
των νομικών υποχρεώσεων όσον αφορά 
την προστασία των δεδομένων, τη 
διαφάνεια, την απαγόρευση των 
διακρίσεων και την εξηγησιμότητα· οι 
κωδικοί των αλγορίθμων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να γνωστοποιούνται και να 
εξηγούνται με κατανοητό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 38
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί ότι οι πιστοποιημένες 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει 
να είναι διαφανείς, να μπορούν να 
εξηγηθούν και να τηρούν πρότυπα 
δεοντολογίας, αλλά σημειώνει ότι ο στόχος 
αυτός δεν επιτυγχάνεται απαραίτητα μόνο, 
ή ουδόλως επιτυγχάνεται, με την απλή 
γνωστοποίηση του αλγορίθμου ή κωδικού·

6. φρονεί ότι οι πιστοποιημένες 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει 
να είναι διαφανείς, να μπορούν να 
εξηγηθούν και να τηρούν πρότυπα 
δεοντολογίας, αλλά σημειώνει ότι ο στόχος 
αυτός δεν επιτυγχάνεται απαραίτητα μόνο, 
ή ουδόλως επιτυγχάνεται, με την απλή 
γνωστοποίηση του αλγορίθμου ή κωδικού 
και καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή 
να θεσπίσει αυστηρότερα και πιο 
αποτελεσματικά κριτήρια τα οποία θα 
πρέπει να τηρούν οι εφαρμογές ΤΝ μετά 
την πιστοποίησή τους·

Or. ro

Τροπολογία 39
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί ότι οι πιστοποιημένες 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει 
να είναι διαφανείς, να μπορούν να 
εξηγηθούν και να τηρούν πρότυπα 
δεοντολογίας, αλλά σημειώνει ότι ο στόχος 
αυτός δεν επιτυγχάνεται απαραίτητα μόνο, 
ή ουδόλως επιτυγχάνεται, με την απλή 
γνωστοποίηση του αλγορίθμου ή κωδικού·

6. φρονεί ότι οι πιστοποιημένες 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει 
να είναι διαφανείς, να μπορούν να 
εξηγηθούν και να τηρούν πρότυπα 
δεοντολογίας, αλλά σημειώνει ότι ο στόχος 
αυτός δεν επιτυγχάνεται απαραίτητα μόνο, 
ή ουδόλως επιτυγχάνεται, με την απλή 
γνωστοποίηση του αλγορίθμου ή κωδικού· 
υπενθυμίζει ότι τα σύνολα δεδομένων 
είναι εξίσου σημαντικά στο πλαίσιο αυτό 
και ότι, ανεξάρτητα από τον κωδικό, θα 
μπορούσαν να υπάρχουν διακρίσεις και 
μεροληψία·

Or. en

Τροπολογία 40
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Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει 
τη δημοσιοποίηση του κώδικα ή του 
αλγορίθμου σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις· θεωρεί ότι τα ΔΔΙ δεν θα 
πρέπει να αποτελούν εμπόδιο για τις 
επιχειρήσεις, όταν πρόκειται για 
ελαττώματα που σχετίζονται με 
εφευρέσεις ΤΝ, έτσι ώστε να μην 
αποθαρρύνονται οι επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 41
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δυνατότητα αξιολόγησης των προϊόντων 
βάσει δομοστοιχείων ή με τη χρήση 
εργαλείων επαλήθευσης, χάρη στα οποία 
τα προϊόντα θα μπορούν να δοκιμάζονται 
επαρκώς, χωρίς να δημιουργούνται 
κίνδυνοι για τους κατόχους ΔΔΙ λόγω της 
ευρείας προβολής προϊόντων που 
αντιγράφονται εύκολα.

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δυνατότητα αξιολόγησης των προϊόντων 
σε κάθε στάδιο της ζωής τους και να 
θεσπίσει ολοκληρωμένους μηχανισμούς 
υποβολής καταγγελιών·

Or. en

Τροπολογία 42
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δυνατότητα αξιολόγησης των προϊόντων 
βάσει δομοστοιχείων ή με τη χρήση 
εργαλείων επαλήθευσης, χάρη στα οποία 
τα προϊόντα θα μπορούν να δοκιμάζονται 
επαρκώς, χωρίς να δημιουργούνται 
κίνδυνοι για τους κατόχους ΔΔΙ λόγω της 
ευρείας προβολής προϊόντων που 
αντιγράφονται εύκολα.

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δυνατότητα αξιολόγησης των προϊόντων 
με τρόπους που θα επιτρέπουν την 
υποβολή τους σε επαρκείς δοκιμές, χωρίς 
να δημιουργούνται δυσανάλογοι κίνδυνοι 
ενδεχομένης δημοσιοποίησης για τους 
κατόχους ΔΔΙ·

Or. en

Τροπολογία 43
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. σημειώνει ότι τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελούν ένα 
μονοπώλιο που δημιουργήθηκε υπέρ ενός 
περιορισμένου αριθμού ενδιαφερόμενων 
μερών, προκειμένου να υπάρξουν οφέλη 
για το σύνολο της κοινωνίας, πιστεύει δε 
ότι η τρέχουσα πανδημία έχει δείξει ότι 
τα μονοπώλια αυτού του είδους θα πρέπει 
πάντοτε να συνοδεύονται από κατάλληλες 
εξαιρέσεις· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η μελλοντική νομοθεσία 
θα περιλαμβάνει πρόσθετες εξαιρέσεις 
από τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, προς όφελος του δημόσιου 
συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 44
Brando Benifei, Clara Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι η διάθεση στην 
αγορά έργων που δημιουργούνται από ΤΝ 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρεβλώσεις 
στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 
επηρεάζοντας τις τιμές και τις αμοιβές σε 
βάρος των ανθρώπων-δημιουργών·

Or. en

Τροπολογία 45
Ivan Štefanec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
θεσπιστούν επικαιροποιημένα εργαλεία 
που θα επιτρέπουν στις εταιρείες να 
εξασφαλίζουν τα ΔΔΙ τους, για 
παράδειγμα τοποθετώντας ψηφιακές 
κλειδαριές στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους·

Or. en

Τροπολογία 46
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει περαιτέρω το νομικό πλαίσιο 
και τις τεχνολογικές εξελίξεις 
προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον 
οι ισχύουσες νομικές διατάξεις καλύπτουν 
επαρκώς τις τεχνολογίες τεχνητής 
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νοημοσύνης και ανταποκρίνονται 
δεόντως σε αυτές·

Or. en

Τροπολογία 47
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. ζητεί να συσταθεί ένας 
οργανισμός της ΕΕ που θα είναι 
επιφορτισμένος με το καθήκον να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις 
σχετικά με την εφαρμογή τεχνολογιών 
τεχνητής νοημοσύνης·

Or. en


