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Τροπολογία 1
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σοβαρές ανησυχίες ότι το τρέχον νομικό 
πλαίσιο της Ένωσης, μεταξύ άλλων το 
κεκτημένο στον τομέα του δικαίου για 
την προστασία των καταναλωτών, η 
νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων 
και η νομοθεσία για την ασφάλεια των 
προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, 
δεν είναι κατάλληλο για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
κινδύνων που δημιουργούνται από την 
τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τις 
συναφείς τεχνολογίες και δεν παρέχει 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών, όπως απαιτείται στο 
άρθρο 38 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 2
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 3
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη, η ρομποτική και οι συναφείς 
τεχνολογίες μπορεί να θέσουν τους 
καταναλωτές στον κίνδυνο να 
χειραγωγηθούν και να πέσουν θύματα 
διακριτικής μεταχείρισης και 
αυθαίρετων, αδιαφανών αποφάσεων, 
γεγονός που εντείνει την ασυμμετρία της 
εξουσίας μεταξύ των επιχειρήσεων και 
των καταναλωτών και φέρνει τους 
καταναλωτές σε ακόμη πιο ευάλωτη 
θέση·

Or. en

Τροπολογία 4
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από 
διαφάνεια και λογοδοσία και είναι 
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ανοικτές σε όλους, για την κατάρτιση, την 
εφαρμογή και την αξιολόγηση των 
πολιτικών και των νόμων που ισχύουν για 
τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή αλγοριθμικών συστημάτων 
είναι ύψιστης σημασίας για να 
διασφαλιστεί ότι όλα τα άτομα που 
επηρεάζονται άμεσα έχουν ουσιαστικό 
λόγο στον βαθμό και στον τρόπο χρήσης 
αυτών των συστημάτων, καθώς και στο 
ποια συμφέροντα θα εξυπηρετούν·

Or. en

Τροπολογία 5
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, 
Brando Benifei, Andreas Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να εφαρμόζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο 
της ΕΕ στις περιπτώσεις όπου οι 
καταναλωτές εντός της Ένωσης είναι 
χρήστες αλγοριθμικού συστήματος ή 
υπόκεινται σε τέτοιο σύστημα, ανεξάρτητα 
από τον τόπο εγκατάστασης των 
οντοτήτων που αναπτύσσουν, πωλούν ή 
χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό·

1. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να εφαρμόζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο 
της ΕΕ στις περιπτώσεις όπου οι 
καταναλωτές εντός της Ένωσης είναι 
χρήστες αλγοριθμικού συστήματος ή 
υπόκεινται σε τέτοιο σύστημα, ανεξάρτητα 
από τον τόπο εγκατάστασης των 
οντοτήτων που αναπτύσσουν, πωλούν ή 
χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό· 
επιπλέον, πιστεύει ότι οι κανόνες που 
ορίζονται θα πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
συγκεκριμένα στην ανάπτυξη, την 
εφαρμογή και τη χρήση των σχετικών 
τεχνολογιών και των συνιστωσών τους 
και για όλους τους προγραμματιστές, θα 
πρέπει δε να εγγυώνται το ανώτατο 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών· 
προτείνει αυτοί οι κανόνες να λαμβάνουν 
υπόψη τα διδάγματα που αντλούνται από 
την προσαρμογή στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 2016/6791α (ΓΚΠΔ), ο οποίος 
θεωρείται παγκόσμιο μέτρο σύγκρισης· 
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θεωρεί ότι ο ορισμός ενός υπεύθυνου 
φορέα στην Ένωση (για παράδειγμα ενός 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) είναι 
σημαντικός για την επιβολή του·
__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 6
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann, Pascal 
Arimont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να εφαρμόζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο 
της ΕΕ στις περιπτώσεις όπου οι 
καταναλωτές εντός της Ένωσης είναι 
χρήστες αλγοριθμικού συστήματος ή 
υπόκεινται σε τέτοιο σύστημα, ανεξάρτητα 
από τον τόπο εγκατάστασης των 
οντοτήτων που αναπτύσσουν, πωλούν ή 
χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό·

1. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να εφαρμόζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο 
της ΕΕ για τις δεοντολογικές πτυχές της 
τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής 
και των συναφών τεχνολογιών στις 
περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές εντός 
της Ένωσης είναι χρήστες αλγοριθμικού 
συστήματος ή υπόκεινται σε τέτοιο 
σύστημα, ανεξάρτητα από τον τόπο 
εγκατάστασης των οντοτήτων που 
αναπτύσσουν, πωλούν ή χρησιμοποιούν το 
σύστημα αυτό, προκειμένου να παρέχεται 
ασφάλεια δικαίου τόσο στις επιχειρήσεις 
όσο και στους πολίτες·

Or. en
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Τροπολογία 7
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να εφαρμόζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο 
της ΕΕ στις περιπτώσεις όπου οι 
καταναλωτές εντός της Ένωσης είναι 
χρήστες αλγοριθμικού συστήματος ή 
υπόκεινται σε τέτοιο σύστημα, ανεξάρτητα 
από τον τόπο εγκατάστασης των 
οντοτήτων που αναπτύσσουν, πωλούν ή 
χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό·

1. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να εφαρμόζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο 
της ΕΕ για τις δεοντολογικές πτυχές στις 
περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές εντός 
της Ένωσης είναι χρήστες αλγοριθμικού 
συστήματος ή υπόκεινται σε τέτοιο 
σύστημα, ανεξάρτητα από τον τόπο 
εγκατάστασης των οντοτήτων που 
αναπτύσσουν, πωλούν ή χρησιμοποιούν το 
σύστημα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 8
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να εφαρμόζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο 
της ΕΕ στις περιπτώσεις όπου οι 
καταναλωτές εντός της Ένωσης είναι 
χρήστες αλγοριθμικού συστήματος ή 
υπόκεινται σε τέτοιο σύστημα, ανεξάρτητα 
από τον τόπο εγκατάστασης των 
οντοτήτων που αναπτύσσουν, πωλούν ή 
χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό·

1. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να εφαρμόζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο 
της ΕΕ στις περιπτώσεις όπου οι 
καταναλωτές εντός της Ένωσης 
κατευθύνονται προς ένα αλγοριθμικό 
σύστημα ή στοχεύονται από τέτοιο 
σύστημα, ανεξάρτητα από τον τόπο 
εγκατάστασης των οντοτήτων που 
αναπτύσσουν, πωλούν ή χρησιμοποιούν το 
σύστημα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 9
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
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Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι το πλαίσιο θα πρέπει 
να ισχύει για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
μεταξύ άλλων στους τομείς της τεχνητής 
νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, της 
βαθιάς μάθησης, των αυτοματοποιημένων 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της 
ρομποτικής·

2. σημειώνει ότι το πλαίσιο θα πρέπει 
να ισχύει για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
μεταξύ άλλων στους τομείς της τεχνητής 
νοημοσύνης, του διαδικτύου των 
πραγμάτων (ΙοΤ), της μηχανικής μάθησης, 
της βαθιάς μάθησης, των 
αυτοματοποιημένων διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων και της ρομποτικής· επιπλέον, 
σημειώνει ότι θα πρέπει να σχεδιαστούν 
συστήματα παραπομπής τα οποία θα 
επεξηγούν τα εν λόγω συστήματα στους 
καταναλωτές όταν αυτά είναι περίπλοκα 
ή συνιστούν αποφάσεις που επηρεάζουν 
σημαντικά τη ζωή τους·

Or. en

Τροπολογία 10
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι το πλαίσιο θα πρέπει 
να ισχύει για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
μεταξύ άλλων στους τομείς της τεχνητής 
νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, της 
βαθιάς μάθησης, των αυτοματοποιημένων 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της 
ρομποτικής·

2. σημειώνει ότι το πλαίσιο θα πρέπει 
να ισχύει για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
μεταξύ άλλων στους τομείς της τεχνητής 
νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, της 
βαθιάς μάθησης, των αυτοματοποιημένων 
και υποβοηθούμενων διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων και της ρομποτικής·

Or. en
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Τροπολογία 11
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι το πλαίσιο θα πρέπει 
να ισχύει για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
μεταξύ άλλων στους τομείς της τεχνητής 
νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, της 
βαθιάς μάθησης, των αυτοματοποιημένων 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της 
ρομποτικής·

2. σημειώνει ότι το κανονιστικό 
πλαίσιο θα πρέπει να ισχύει για τα 
αλγοριθμικά συστήματα, μεταξύ άλλων 
στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της 
μηχανικής μάθησης, της βαθιάς μάθησης, 
των αυτοματοποιημένων διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων και της ρομποτικής·

Or. en

Τροπολογία 12
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι το πλαίσιο θα πρέπει 
να ισχύει για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
μεταξύ άλλων στους τομείς της τεχνητής 
νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, της 
βαθιάς μάθησης, των αυτοματοποιημένων 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της 
ρομποτικής·

2. σημειώνει ότι το πλαίσιο θα πρέπει 
να ισχύει για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
μεταξύ άλλων στους τομείς της τεχνητής 
νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, των 
συστημάτων που βασίζονται σε κανόνες, 
των αυτοματοποιημένων διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων και της ρομποτικής·

Or. en

Τροπολογία 13
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
να ολοκληρώσει μια πλήρη αναθεώρηση 
της υφιστάμενης νομοθεσίας προκειμένου 
να εντοπιστούν νομοθετικά κενά· 
υπογραμμίζει ότι σε αυτό το πλαίσιο, η 
εκτενής ήδη ισχύουσα νομοθεσία που 
εγγυάται, για παράδειγμα, ότι τα προϊόντα 
και οι υπηρεσίες που διατίθενται στην 
αγορά της Ένωσης είναι ασφαλή και δεν 
βλάπτουν τους ανθρώπους, σέβονται την 
ιδιωτικότητά τους και τηρούν αυστηρούς 
περιβαλλοντικούς κανόνες· καλεί την 
Επιτροπή να αποφύγει την έγκριση 
νομοθετικής πράξης που θα μπορούσε να 
ισχύσει σωρευτικά, να επικαλύψει ή να 
αντικρούσει τις ειδικές νομοθεσίες που 
αφορούν συγκεκριμένους κλάδους·

Or. en

Τροπολογία 14
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι το κανονιστικό πλαίσιο 
της ΕΕ για την ΤΝ θα πρέπει να έχει 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση και να 
οδηγεί στην ανάπτυξη συστημάτων που 
ενσωματώνουν εξ ορισμού τις 
ευρωπαϊκές αξίες της ηθικής 
δεοντολογίας· θεωρεί ότι το κανονιστικό 
πλαίσιο της ΕΕ που εστιάζει στις 
ευρωπαϊκές αξίες θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμο, καθώς θα παρείχε στην Ευρώπη 
ένα μοναδικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα και θα συνέβαλε σημαντικά 
στην ευημερία και την ευμάρεια των 
Ευρωπαίων πολιτών και των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ενώ 
παράλληλα θα τόνωνε και την εσωτερικά 
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αγορά·

Or. en

Τροπολογία 15
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. επισημαίνει ότι το νομοθετικό 
πλαίσιο που θεσπίστηκε με την απόφαση 
αριθ. 768/2008/ΕΚ1α προβλέπει έναν 
εναρμονισμένο κατάλογο των 
υποχρεώσεων για τους παραγωγούς, τους 
εισαγωγείς και τους διανομείς, 
ενθαρρύνει τη χρήση προτύπων και 
προβλέπει διάφορα επίπεδα ελέγχου, 
ανάλογα με την επικινδυνότητα του 
προϊόντος· θεωρεί ότι αυτό το πλαίσιο θα 
πρέπει να ισχύει και για τα προϊόντα με 
ενσωματωμένη ΤΝ·
__________________
1α Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για 
κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων 
και για την κατάργηση της απόφασης 
93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 
της 13.8.2008, σ. 82).

Or. en

Τροπολογία 16
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπογραμμίζει ότι το δεοντολογικό 
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πλαίσιο της ΤΝ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 
για την προώθηση της καινοτομίας στην 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 17
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. θεωρεί ότι για να εφαρμοστεί η 
μελλοντική νομοθεσία, οι νομικές 
υποχρεώσεις θα πρέπει να είναι πολύ 
συγκεκριμένες και να αποφεύγουν την 
αναφορά σε γενικές αρχές, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η δυνατότητα της 
εφαρμογής τους από τους οικονομικούς 
φορείς·

Or. en

Τροπολογία 18
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. θεωρεί ότι οι υποχρεωτικοί 
κανόνες όσον αφορά το κανονιστικό 
πλαίσιο των δεοντολογικών πτυχών θα 
πρέπει να περιορίζονται στις πρακτικές 
που θα μπορούσαν αναμφισβήτητα να 
υπονομεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τις ελευθερίες·

Or. en

Τροπολογία 19
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική 
κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει να 
ακολουθεί μια διαφοροποιημένη 
προσέγγιση βάσει κινδύνου, η οποία θα 
βασίζεται στη δυνητική βλάβη για το 
άτομο, καθώς και για την κοινωνία στο 
σύνολό της, λαμβανομένου υπόψη του 
συγκεκριμένου πλαισίου χρήσης του 
αλγοριθμικού συστήματος· οι νομικές 
υποχρεώσεις θα πρέπει να αυξάνονται 
σταδιακά, κατ’ αντιστοιχία προς το 
προσδιοριζόμενο επίπεδο κινδύνου· στη 
χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν θα 
πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες νομικές 
υποχρεώσεις· τα αλγοριθμικά συστήματα 
που ενδέχεται να βλάψουν ένα άτομο ή να 
επηρεάσουν την πρόσβασή του σε 
πόρους, ή τα οποία αφορούν τη 
συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία δεν 
πρέπει να θεωρείται ότι ανήκουν στη 
χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου· αυτή η 
προσέγγιση βάσει κινδύνου θα πρέπει να 
ακολουθεί σαφείς και διαφανείς κανόνες·

3. τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική 
κανονιστική ρύθμιση των δεοντολογικών 
πτυχών θα πρέπει να ακολουθεί μια 
διαφοροποιημένη προσέγγιση βάσει 
κινδύνου, η οποία θα βασίζεται στη 
δυνητική βλάβη για το άτομο, καθώς και 
για την κοινωνία στο σύνολό της, 
λαμβανομένου υπόψη του συγκεκριμένου 
πλαισίου χρήσης του αλγοριθμικού 
συστήματος· οι νομικές υποχρεώσεις θα 
πρέπει να αυξάνονται σταδιακά, 
κατ’ αντιστοιχία προς το προσδιοριζόμενο 
επίπεδο κινδύνου· στις χαμηλότερες 
κατηγορίες κινδύνου δεν θα πρέπει να 
υπάρχουν πρόσθετες νομικές υποχρεώσεις· 
η προσέγγιση βάσει κινδύνου θα πρέπει να 
ακολουθεί σαφείς και διαφανείς κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 20
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική 
κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει να 
ακολουθεί μια διαφοροποιημένη 
προσέγγιση βάσει κινδύνου, η οποία θα 
βασίζεται στη δυνητική βλάβη για το 
άτομο, καθώς και για την κοινωνία στο 
σύνολό της, λαμβανομένου υπόψη του 
συγκεκριμένου πλαισίου χρήσης του 
αλγοριθμικού συστήματος· οι νομικές 

3. τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική 
κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει να 
ακολουθεί μια διαφοροποιημένη 
προσέγγιση βάσει κινδύνου, με σαφή 
κριτήρια και δείκτες, που θα συνοδεύεται 
από αμερόληπτη και ρυθμιζόμενη 
αξιολόγηση η οποία θα βασίζεται στη 
δυνητική βλάβη για το άτομο, καθώς και 
για την κοινωνία στο σύνολό της, 
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υποχρεώσεις θα πρέπει να αυξάνονται 
σταδιακά, κατ’ αντιστοιχία προς το 
προσδιοριζόμενο επίπεδο κινδύνου· στη 
χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν θα 
πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες νομικές 
υποχρεώσεις· τα αλγοριθμικά συστήματα 
που ενδέχεται να βλάψουν ένα άτομο ή να 
επηρεάσουν την πρόσβασή του σε 
πόρους, ή τα οποία αφορούν τη 
συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία δεν 
πρέπει να θεωρείται ότι ανήκουν στη 
χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου· αυτή η 
προσέγγιση βάσει κινδύνου θα πρέπει να 
ακολουθεί σαφείς και διαφανείς κανόνες·

λαμβανομένου υπόψη του συγκεκριμένου 
πλαισίου χρήσης του αλγοριθμικού 
συστήματος· οι νομικές υποχρεώσεις θα 
πρέπει να αυξάνονται σταδιακά, 
κατ’ αντιστοιχία προς το προσδιοριζόμενο 
επίπεδο κινδύνου· στη χαμηλότερη 
κατηγορία κινδύνου δεν θα πρέπει να 
υπάρχουν πρόσθετες νομικές υποχρεώσεις· 
αυτή η προσέγγιση βάσει κινδύνου θα 
πρέπει να ακολουθεί σαφείς και διαφανείς 
κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 21
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei, Andreas Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική 
κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει να 
ακολουθεί μια διαφοροποιημένη 
προσέγγιση βάσει κινδύνου, η οποία θα 
βασίζεται στη δυνητική βλάβη για το 
άτομο, καθώς και για την κοινωνία στο 
σύνολό της, λαμβανομένου υπόψη του 
συγκεκριμένου πλαισίου χρήσης του 
αλγοριθμικού συστήματος· οι νομικές 
υποχρεώσεις θα πρέπει να αυξάνονται 
σταδιακά, κατ’ αντιστοιχία προς το 
προσδιοριζόμενο επίπεδο κινδύνου· στη 
χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν θα 
πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες νομικές 
υποχρεώσεις· τα αλγοριθμικά συστήματα 
που ενδέχεται να βλάψουν ένα άτομο ή να 
επηρεάσουν την πρόσβασή του σε πόρους, 
ή τα οποία αφορούν τη συμμετοχή του 
ατόμου στην κοινωνία δεν πρέπει να 
θεωρείται ότι ανήκουν στη χαμηλότερη 
κατηγορία κινδύνου· αυτή η προσέγγιση 

3. τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική 
κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει να 
ακολουθεί μια διαφοροποιημένη 
προσέγγιση βάσει κινδύνου, η οποία θα 
βασίζεται στη δυνητική βλάβη ή 
παραβίαση δικαιωμάτων για το άτομο, 
καθώς και για την κοινωνία στο σύνολό 
της, λαμβανομένου υπόψη του 
συγκεκριμένου πλαισίου χρήσης του 
αλγοριθμικού συστήματος· οι νομικές 
υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις 
πιστοποίησης θα πρέπει να αυξάνονται 
σταδιακά, κατ’ αντιστοιχία προς το 
προσδιοριζόμενο επίπεδο κινδύνου· στη 
χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν θα 
πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες νομικές 
υποχρεώσεις και τα συστήματα 
πιστοποίησης ή σήμανσης θα πρέπει να 
είναι εθελοντικά· τα αλγοριθμικά 
συστήματα που ενδέχεται να βλάψουν ένα 
άτομο ή να προκαλέσουν πιθανή 
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βάσει κινδύνου θα πρέπει να ακολουθεί 
σαφείς και διαφανείς κανόνες·

παραβίαση των δικαιωμάτων του ατόμου 
ή να επηρεάσουν την πρόσβασή του σε 
πόρους, ή τα οποία αφορούν τη συμμετοχή 
του ατόμου στην κοινωνία δεν πρέπει να 
θεωρείται ότι ανήκουν στη χαμηλότερη 
κατηγορία κινδύνου· αυτή η προσέγγιση 
βάσει κινδύνου θα πρέπει να ακολουθεί 
σαφείς και διαφανείς κανόνες, οι οποίοι 
παρέχουν επαρκή ασφάλεια δικαίου και 
έχουν διαχρονικό χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 22
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική 
κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει να 
ακολουθεί μια διαφοροποιημένη 
προσέγγιση βάσει κινδύνου, η οποία θα 
βασίζεται στη δυνητική βλάβη για το 
άτομο, καθώς και για την κοινωνία στο 
σύνολό της, λαμβανομένου υπόψη του 
συγκεκριμένου πλαισίου χρήσης του 
αλγοριθμικού συστήματος· οι νομικές 
υποχρεώσεις θα πρέπει να αυξάνονται 
σταδιακά, κατ’ αντιστοιχία προς το 
προσδιοριζόμενο επίπεδο κινδύνου· στη 
χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν θα 
πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες νομικές 
υποχρεώσεις· τα αλγοριθμικά συστήματα 
που ενδέχεται να βλάψουν ένα άτομο ή να 
επηρεάσουν την πρόσβασή του σε πόρους, 
ή τα οποία αφορούν τη συμμετοχή του 
ατόμου στην κοινωνία δεν πρέπει να 
θεωρείται ότι ανήκουν στη χαμηλότερη 
κατηγορία κινδύνου· αυτή η προσέγγιση 
βάσει κινδύνου θα πρέπει να ακολουθεί 
σαφείς και διαφανείς κανόνες·

3. τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική 
κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει να 
ακολουθεί μια διαφοροποιημένη 
προσέγγιση βάσει κινδύνου, η οποία θα 
βασίζεται στη δυνητική βλάβη για το 
άτομο, καθώς και για την κοινωνία στο 
σύνολό της, λαμβανομένου υπόψη του 
συγκεκριμένου πλαισίου χρήσης του 
αλγοριθμικού συστήματος· οι νομικές 
υποχρεώσεις θα πρέπει να αυξάνονται 
σταδιακά, κατ’ αντιστοιχία προς το 
προσδιοριζόμενο επίπεδο κινδύνου· στη 
χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν θα 
πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες νομικές 
υποχρεώσεις, ενώ οι εφαρμογές στην 
υψηλότερη κατηγορία κινδύνου θα πρέπει 
να θεωρούνται παράνομες· τα 
αλγοριθμικά συστήματα που ενδέχεται να 
βλάψουν ένα άτομο ή να επηρεάσουν την 
πρόσβασή του σε πόρους, ή τα οποία 
αφορούν τη συμμετοχή του ατόμου στην 
κοινωνία δεν πρέπει να θεωρείται ότι 
ανήκουν στη χαμηλότερη κατηγορία 
κινδύνου· αυτή η προσέγγιση βάσει 
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κινδύνου θα πρέπει να ακολουθεί σαφείς 
και διαφανείς κανόνες· η εκτίμηση του 
κινδύνου ενός συγκεκριμένου συστήματος 
θα πρέπει να υπόκειται σε τακτική 
επαναξιολόγηση·

Or. en

Τροπολογία 23
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική 
κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει να 
ακολουθεί μια διαφοροποιημένη 
προσέγγιση βάσει κινδύνου, η οποία θα 
βασίζεται στη δυνητική βλάβη για το 
άτομο, καθώς και για την κοινωνία στο 
σύνολό της, λαμβανομένου υπόψη του 
συγκεκριμένου πλαισίου χρήσης του 
αλγοριθμικού συστήματος· οι νομικές 
υποχρεώσεις θα πρέπει να αυξάνονται 
σταδιακά, κατ’ αντιστοιχία προς το 
προσδιοριζόμενο επίπεδο κινδύνου· στη 
χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν θα 
πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες νομικές 
υποχρεώσεις· τα αλγοριθμικά συστήματα 
που ενδέχεται να βλάψουν ένα άτομο ή να 
επηρεάσουν την πρόσβασή του σε πόρους, 
ή τα οποία αφορούν τη συμμετοχή του 
ατόμου στην κοινωνία δεν πρέπει να 
θεωρείται ότι ανήκουν στη χαμηλότερη 
κατηγορία κινδύνου· αυτή η προσέγγιση 
βάσει κινδύνου θα πρέπει να ακολουθεί 
σαφείς και διαφανείς κανόνες·

3. τονίζει ότι οποιαδήποτε πιθανή 
μελλοντική κανονιστική ρύθμιση θα 
πρέπει να επιτρέπει την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή ασφαλών και αξιόπιστων 
αλγοριθμικών συστημάτων και ότι θα 
πρέπει να ακολουθεί μια διαφοροποιημένη 
προσέγγιση βάσει κινδύνου, η οποία θα 
βασίζεται στη δυνητική βλάβη για το 
άτομο, καθώς και για την κοινωνία στο 
σύνολό της, λαμβανομένου υπόψη του 
συγκεκριμένου πλαισίου χρήσης του 
αλγοριθμικού συστήματος· οι νομικές 
υποχρεώσεις θα πρέπει να αυξάνονται 
σταδιακά, κατ’ αντιστοιχία προς το 
προσδιοριζόμενο επίπεδο βασικού, 
ουσιαστικού ή υψηλού κινδύνου· στη 
χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν θα 
πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες νομικές 
υποχρεώσεις· τα αλγοριθμικά συστήματα 
που ενδέχεται να βλάψουν ένα άτομο ή να 
επηρεάσουν την πρόσβασή του σε πόρους, 
ή τα οποία αφορούν τη συμμετοχή του 
ατόμου στην κοινωνία δεν πρέπει να 
θεωρείται ότι ανήκουν στη χαμηλότερη 
κατηγορία κινδύνου· αυτή η προσέγγιση 
βάσει κινδύνου θα πρέπει να ακολουθεί 
σαφείς και διαφανείς κανόνες·

Or. en
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Τροπολογία 24
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική 
κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει να 
ακολουθεί μια διαφοροποιημένη 
προσέγγιση βάσει κινδύνου, η οποία θα 
βασίζεται στη δυνητική βλάβη για το 
άτομο, καθώς και για την κοινωνία στο 
σύνολό της, λαμβανομένου υπόψη του 
συγκεκριμένου πλαισίου χρήσης του 
αλγοριθμικού συστήματος· οι νομικές 
υποχρεώσεις θα πρέπει να αυξάνονται 
σταδιακά, κατ’ αντιστοιχία προς το 
προσδιοριζόμενο επίπεδο κινδύνου· στη 
χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν θα 
πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες νομικές 
υποχρεώσεις· τα αλγοριθμικά συστήματα 
που ενδέχεται να βλάψουν ένα άτομο ή να 
επηρεάσουν την πρόσβασή του σε πόρους, 
ή τα οποία αφορούν τη συμμετοχή του 
ατόμου στην κοινωνία δεν πρέπει να 
θεωρείται ότι ανήκουν στη χαμηλότερη 
κατηγορία κινδύνου· αυτή η προσέγγιση 
βάσει κινδύνου θα πρέπει να ακολουθεί 
σαφείς και διαφανείς κανόνες·

3. τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική 
κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει να 
ακολουθεί μια διαφοροποιημένη 
προσέγγιση βάσει κινδύνου, η οποία θα 
βασίζεται στη δυνητική βλάβη για το 
άτομο, καθώς και για την κοινωνία στο 
σύνολό της, λαμβανομένου υπόψη του 
συγκεκριμένου πλαισίου χρήσης του 
αλγοριθμικού συστήματος· οι νομικές 
υποχρεώσεις θα πρέπει να αυξάνονται 
μόνο σύμφωνα με το αποδεδειγμένο 
επίπεδο κινδύνου· στη χαμηλότερη 
κατηγορία κινδύνου δεν θα πρέπει να 
υπάρχουν πρόσθετες νομικές υποχρεώσεις· 
τα αλγοριθμικά συστήματα που ενδέχεται 
να βλάψουν ένα άτομο ή να επηρεάσουν 
την πρόσβασή του σε πόρους, ή τα οποία 
αφορούν τη συμμετοχή του ατόμου στην 
κοινωνία δεν πρέπει να θεωρείται ότι 
ανήκουν στη χαμηλότερη κατηγορία 
κινδύνου· αυτή η προσέγγιση βάσει 
κινδύνου θα πρέπει να ακολουθεί σαφείς 
και διαφανείς κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 25
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική 
κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει να 
ακολουθεί μια διαφοροποιημένη 
προσέγγιση βάσει κινδύνου, η οποία θα 
βασίζεται στη δυνητική βλάβη για το 

3. τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική 
κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει να 
ακολουθεί μια διαφοροποιημένη 
προσέγγιση βάσει κινδύνου, η οποία θα 
βασίζεται στη δυνητική βλάβη για το 
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άτομο, καθώς και για την κοινωνία στο 
σύνολό της, λαμβανομένου υπόψη του 
συγκεκριμένου πλαισίου χρήσης του 
αλγοριθμικού συστήματος· οι νομικές 
υποχρεώσεις θα πρέπει να αυξάνονται 
σταδιακά, κατ’ αντιστοιχία προς το 
προσδιοριζόμενο επίπεδο κινδύνου· στη 
χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν θα 
πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες νομικές 
υποχρεώσεις· τα αλγοριθμικά συστήματα 
που ενδέχεται να βλάψουν ένα άτομο ή να 
επηρεάσουν την πρόσβασή του σε πόρους, 
ή τα οποία αφορούν τη συμμετοχή του 
ατόμου στην κοινωνία δεν πρέπει να 
θεωρείται ότι ανήκουν στη χαμηλότερη 
κατηγορία κινδύνου· αυτή η προσέγγιση 
βάσει κινδύνου θα πρέπει να ακολουθεί 
σαφείς και διαφανείς κανόνες·

άτομο, καθώς και για ολόκληρη την 
κοινωνία, λαμβανομένου υπόψη του 
συγκεκριμένου πλαισίου χρήσης του 
αλγοριθμικού συστήματος· οι νομικές 
υποχρεώσεις θα πρέπει να αυξάνονται 
σταδιακά, κατ’ αντιστοιχία προς το 
προσδιοριζόμενο επίπεδο κινδύνου· στη 
χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν θα 
πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες νομικές 
υποχρεώσεις· τα αλγοριθμικά συστήματα 
που ενδέχεται να βλάψουν ένα άτομο ή να 
επηρεάσουν την πρόσβασή του σε πόρους, 
ή τα οποία αφορούν τη συμμετοχή του 
ατόμου στην κοινωνία δεν πρέπει να 
θεωρείται ότι ανήκουν στη χαμηλότερη 
κατηγορία κινδύνου· αυτή η προσέγγιση 
βάσει κινδύνου θα πρέπει να ακολουθεί 
σαφείς και διαφανείς κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 26
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική 
κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει να 
ακολουθεί μια διαφοροποιημένη 
προσέγγιση βάσει κινδύνου, η οποία θα 
βασίζεται στη δυνητική βλάβη για το 
άτομο, καθώς και για την κοινωνία στο 
σύνολό της, λαμβανομένου υπόψη του 
συγκεκριμένου πλαισίου χρήσης του 
αλγοριθμικού συστήματος· οι νομικές 
υποχρεώσεις θα πρέπει να αυξάνονται 
σταδιακά, κατ’ αντιστοιχία προς το 
προσδιοριζόμενο επίπεδο κινδύνου· στη 
χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν θα 
πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες νομικές 
υποχρεώσεις· τα αλγοριθμικά συστήματα 
που ενδέχεται να βλάψουν ένα άτομο ή να 
επηρεάσουν την πρόσβασή του σε πόρους, 

3. τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική 
κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει να 
ακολουθεί μια διαφοροποιημένη 
προσέγγιση βάσει κινδύνου, η οποία θα 
βασίζεται στη δυνητική βλάβη για το 
άτομο, καθώς και για την κοινωνία στο 
σύνολό της, λαμβανομένου υπόψη του 
συγκεκριμένου πλαισίου χρήσης του 
αλγοριθμικού συστήματος· οι νομικές 
υποχρεώσεις θα πρέπει να αυξάνονται 
σταδιακά, κατ’ αντιστοιχία προς το 
προσδιοριζόμενο επίπεδο κινδύνου· στη 
χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου θα πρέπει 
να υπάρχει υποχρέωση σήμανσης· τα 
αλγοριθμικά συστήματα που ενδέχεται να 
βλάψουν ένα άτομο ή να επηρεάσουν την 
πρόσβασή του σε πόρους, ή τα οποία 
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ή τα οποία αφορούν τη συμμετοχή του 
ατόμου στην κοινωνία δεν πρέπει να 
θεωρείται ότι ανήκουν στη χαμηλότερη 
κατηγορία κινδύνου· αυτή η προσέγγιση 
βάσει κινδύνου θα πρέπει να ακολουθεί 
σαφείς και διαφανείς κανόνες·

αφορούν τη συμμετοχή του ατόμου στην 
κοινωνία δεν πρέπει να θεωρείται ότι 
ανήκουν στη χαμηλότερη κατηγορία 
κινδύνου· αυτή η προσέγγιση βάσει 
κινδύνου θα πρέπει να ακολουθεί σαφείς 
και διαφανείς κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 27
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. πιστεύει ότι πριν από την υποβολή 
νέων πιθανών νομοθετικών προτάσεων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει 
εξονυχιστικά την εφαρμογή και την 
επιβολή της ήδη ισχύουσας νομοθεσίας, 
καθώς και των αυτορρυθμιστικών 
μέτρων· τονίζει ότι οι νομοθετικές 
προτάσεις που αφορούν τα αλγοριθμικά 
συστήματα δεν θα πρέπει να 
παρεμποδίζουν την εμφάνιση νεοφυών 
επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας αξίας 
άνω του 1 δισ. δολαρίων, λοιπών νεοφυών 
επιχειρήσεων και ΜΜΕ στην Ευρώπη ή 
να παρεμποδίζουν τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να υιοθετούν και να 
εφαρμόζουν τεχνολογίες ΤΝ ή άλλες 
λύσεις, καθώς και ότι οι εν λόγω 
προτάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη το πλαίσιο της περιόδου μετά την 
κρίση του COVID-19· επαναλαμβάνει ότι 
ο κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η 
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων των αλγοριθμικών 
συστημάτων σε ολόκληρη την Ένωση και 
η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε παγκόσμια 
κλίμακα·

Or. en
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Τροπολογία 28
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι το πλαίσιο των 
δεοντολογικών πτυχών θα πρέπει να 
περιλαμβάνει διατάξεις που θα αποτελούν 
σημείο αναφοράς για μηχανικούς, 
προγραμματιστές, επιχειρήσεις και 
άλλους φορείς, με απώτερο στόχο την 
προώθηση της υπεύθυνης και 
δεοντολογικής εφαρμογής, πώλησης και 
χρήσης της ΤΝ, της ρομποτικής και των 
συναφών τεχνολογιών, καθώς και για την 
ανάπτυξη τεχνικών προτύπων και 
διαδικασιών πιστοποίησης στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 29
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί το πλαίσιο να απαγορεύει 
την εφαρμογή ή χρήση τεχνολογιών εξ 
αποστάσεως αναγνώρισης από τα κράτη 
μέλη, όπως είναι η βιομετρική 
αναγνώριση που αναγνωρίζει αυτόματα 
ανθρώπους, ακόμη και με σκοπό την 
ανταπόκριση σε εθνική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης·

Or. en
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Τροπολογία 30
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. πιστεύει ότι οι αρχές δεοντολογίας 
θα πρέπει να αποτελούν τη βάση για ένα 
εναρμονισμένο ευρωπαϊκό σύστημα 
ταξινόμησης κινδύνων και συναφών 
νομικών υποχρεώσεων·

Or. en

Τροπολογία 31
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τη σημασία ενός 
δεοντολογικού και κανονιστικού πλαισίου 
που θα περιλαμβάνει ειδικότερα διατάξεις 
σχετικά με την ποιότητα των συνόλων 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα 
αλγοριθμικά συστήματα, ιδίως όσον αφορά 
την αντιπροσωπευτικότητα των 
χρησιμοποιούμενων δεδομένων 
κατάρτισης, καθώς και σχετικά με την 
εξάλειψη της μεροληπτικότητας των 
συνόλων δεδομένων, καθώς και τους 
ίδιους τους αλγόριθμους, και τα πρότυπα 
δεδομένων και συνάθροισης·

4. υπογραμμίζει τη σημασία ενός 
δεοντολογικού και κανονιστικού πλαισίου 
που θα περιλαμβάνει ειδικότερα διατάξεις 
σχετικά με την ποιότητα των συνόλων 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα 
αλγοριθμικά συστήματα σε σχέση με τον 
σκοπό της χρήσης τους, ιδίως όσον αφορά 
την αντιπροσωπευτικότητα των 
χρησιμοποιούμενων δεδομένων 
κατάρτισης, καθώς και σχετικά με την 
εξάλειψη της μεροληπτικότητας των 
συνόλων δεδομένων, καθώς και τους 
ίδιους τους αλγόριθμους, και τα πρότυπα 
δεδομένων και συνάθροισης· τονίζει ότι 
τα εν λόγω σύνολα δεδομένων θα πρέπει 
να μπορούν να ελεγχθούν και να είναι 
διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές εφόσον 
ζητηθούν, για να διασφαλίζεται η 
καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις 
προαναφερθείσες αρχές·
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Or. en

Τροπολογία 32
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τη σημασία ενός 
δεοντολογικού και κανονιστικού πλαισίου 
που θα περιλαμβάνει ειδικότερα διατάξεις 
σχετικά με την ποιότητα των συνόλων 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα 
αλγοριθμικά συστήματα, ιδίως όσον αφορά 
την αντιπροσωπευτικότητα των 
χρησιμοποιούμενων δεδομένων 
κατάρτισης, καθώς και σχετικά με την 
εξάλειψη της μεροληπτικότητας των 
συνόλων δεδομένων, καθώς και τους 
ίδιους τους αλγόριθμους, και τα πρότυπα 
δεδομένων και συνάθροισης·

4. παρατηρεί ότι η διαθεσιμότητα 
και η ποιότητα των δεδομένων είναι 
βασικός παράγοντας για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του 
αλγοριθμικού συστήματος· υπογραμμίζει 
τη σημασία ενός δεοντολογικού και 
κανονιστικού πλαισίου που θα 
περιλαμβάνει ειδικότερα διατάξεις σχετικά 
με την ποιότητα των συνόλων δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται στα αλγοριθμικά 
συστήματα, ιδίως όσον αφορά την 
αντιπροσωπευτικότητα των 
χρησιμοποιούμενων δεδομένων 
κατάρτισης, καθώς και σχετικά με την 
εξάλειψη της μεροληπτικότητας των 
συνόλων δεδομένων, καθώς και τους 
ίδιους τους αλγόριθμους, και τα πρότυπα 
δεδομένων και συνάθροισης·

Or. en

Τροπολογία 33
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τη σημασία ενός 
δεοντολογικού και κανονιστικού πλαισίου 
που θα περιλαμβάνει ειδικότερα διατάξεις 
σχετικά με την ποιότητα των συνόλων 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα 

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να ξεκλειδωθεί τεράστιος όγκος 
δεδομένων υψηλής ποιότητας για να 
εκπαιδευθούν τα συστήματα ΤΝ· 
επισημαίνει ότι ένα δεοντολογικό 
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αλγοριθμικά συστήματα, ιδίως όσον 
αφορά την αντιπροσωπευτικότητα των 
χρησιμοποιούμενων δεδομένων 
κατάρτισης, καθώς και σχετικά με την 
εξάλειψη της μεροληπτικότητας των 
συνόλων δεδομένων, καθώς και τους 
ίδιους τους αλγόριθμους, και τα πρότυπα 
δεδομένων και συνάθροισης·

κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την 
ποιότητα των συνόλων δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται στα αλγοριθμικά 
συστήματα, για παράδειγμα όσον αφορά 
την αντιπροσωπευτικότητα των 
χρησιμοποιούμενων δεδομένων 
κατάρτισης, καθώς και σχετικά με την 
εξάλειψη της μεροληπτικότητας των 
συνόλων δεδομένων, καθώς και τους 
ίδιους τους αλγόριθμους, και τα πρότυπα 
δεδομένων και συνάθροισης·

Or. en

Τροπολογία 34
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τη σημασία ενός 
δεοντολογικού και κανονιστικού πλαισίου 
που θα περιλαμβάνει ειδικότερα διατάξεις 
σχετικά με την ποιότητα των συνόλων 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα 
αλγοριθμικά συστήματα, ιδίως όσον αφορά 
την αντιπροσωπευτικότητα των 
χρησιμοποιούμενων δεδομένων 
κατάρτισης, καθώς και σχετικά με την 
εξάλειψη της μεροληπτικότητας των 
συνόλων δεδομένων, καθώς και τους 
ίδιους τους αλγόριθμους, και τα πρότυπα 
δεδομένων και συνάθροισης·

4. υπογραμμίζει τη σημασία ενός 
πλαισίου για τις δεοντολογικές πτυχές που 
θα περιλαμβάνει ειδικότερα διατάξεις 
σχετικά με την ποιότητα των συνόλων 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα 
αλγοριθμικά συστήματα, ιδίως όσον αφορά 
την αντιπροσωπευτικότητα των 
χρησιμοποιούμενων δεδομένων 
κατάρτισης, καθώς και σχετικά με την 
εξάλειψη της μεροληπτικότητας των 
συνόλων δεδομένων, και τα πρότυπα 
δεδομένων και συνάθροισης·

Or. en

Τροπολογία 35
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, 
Pascal Arimont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τη σημασία ενός 
δεοντολογικού και κανονιστικού πλαισίου 
που θα περιλαμβάνει ειδικότερα διατάξεις 
σχετικά με την ποιότητα των συνόλων 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα 
αλγοριθμικά συστήματα, ιδίως όσον αφορά 
την αντιπροσωπευτικότητα των 
χρησιμοποιούμενων δεδομένων 
κατάρτισης, καθώς και σχετικά με την 
εξάλειψη της μεροληπτικότητας των 
συνόλων δεδομένων, καθώς και τους 
ίδιους τους αλγόριθμους, και τα πρότυπα 
δεδομένων και συνάθροισης·

4. υπογραμμίζει τη σημασία ενός 
δεοντολογικού και κανονιστικού πλαισίου 
που θα περιλαμβάνει ειδικότερα διατάξεις 
σχετικά με την ποιότητα των συνόλων 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα 
αλγοριθμικά συστήματα, ιδίως όσον αφορά 
σύνολα δεδομένων υψηλής ποιότητας 
και, εφόσον είναι εφικτό, αμερόληπτα 
σύνολα δεδομένων, προκειμένου να 
βελτιωθούν τα αποτελέσματα των 
αλγοριθμικών συστημάτων και να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η αποδοχή 
των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 36
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι η ασφάλεια των 
χρηστών, η προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και τα ζητήματα 
δεοντολογίας είναι αυτά που συνολικά θα 
καθορίσουν την αποδοχή του κοινού και 
την επακόλουθη διείσδυση των 
αυτοματοποιημένων συστημάτων στην 
αγορά· επισημαίνει ότι οι δημόσιες αρχές 
και οι ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να 
δώσουν αξιόπιστες απαντήσεις σε όλα 
αυτά τα ερωτήματα, καθώς και να 
αποδείξουν τα οφέλη της ΤΝ για το 
περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία 
και την ασφάλεια, προκειμένου να 
κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού·

Or. en

Τροπολογία 37
Jordi Cañas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι το πλαίσιο που 
διέπει τις δεοντολογικές πτυχές της 
τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής 
και άλλων τεχνολογιών θα πρέπει, 
συγκεκριμένα, να προβλέπει νομικώς 
δεσμευτικά μέτρα και πρότυπα που θα 
αποτρέπουν πρακτικές εμπλεκόμενων 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων οι 
οποίες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, 
προκειμένου να παρέχουν το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών και να διασφαλίζουν την 
ανάπτυξη αξιόπιστων, δεοντολογικών και 
τεχνικά εύρωστων εφαρμογών στην 
ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των Ευρωπαίων 
να πραγματοποιείται, κατά προτίμηση, 
στην Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 39
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. σημειώνει ότι η ασφάλεια των 
δεδομένων και η ιδιωτικότητα 
συνδυάζονται με ζητήματα δεοντολογίας 
όσον αφορά τον ορισμό των δεδομένων 
που συλλέγονται, καθώς και την 
κυριότητα, την κοινοποίηση, την 
αποθήκευση και τον σκοπό τους· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι τα ζητήματα 
δεοντολογίας θα διαδραματίσουν βασικό 
ρόλο στον ορισμό του νομοθετικού 
πλαισίου που θα ρυθμίζει τη χρήση και τη 
διαχείριση των εν λόγω δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 40
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. επαναλαμβάνει τις ευρωπαϊκές 
αρχές σχετικά με την κυριότητα των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τα άτομα στα οποία ανήκουν, καθώς και 
σχετικά με τη ρητή και εν πλήρει 
επιγνώσει συναίνεση η οποία απαιτείται 
πριν από τη χρήση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως 
προβλέπεται στον ΓΚΠΔ· επισημαίνει ότι 
η συναίνεση σημαίνει ότι τα άτομα 
κατανοούν για ποιον σκοπό θα 
χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τους και 
ότι οι φορείς που χρησιμοποιούν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε 
αλγορίθμους έχουν την ευθύνη να 
διασφαλίσουν αυτή την κατανόηση·

Or. en
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Τροπολογία 41
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, με 
έγκαιρο, αμερόληπτο, εύκολα 
αναγνώσιμο, τυποποιημένο και 
προσβάσιμο τρόπο για την ύπαρξη, τη 
διαδικασία, τη φιλοσοφία, το σκεπτικό και 
το πιθανό αποτέλεσμα των αλγοριθμικών 
συστημάτων, για το πώς μπορούν να 
απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο με εξουσίες 
λήψης αποφάσεων, καθώς και για το πώς 
μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του 
συστήματος·

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές έχουν 
το δικαίωμα να ενημερώνονται με 
κατανοητό και προσβάσιμο τρόπο για την 
ύπαρξη, τη διαδικασία, τη φιλοσοφία και 
το σκεπτικό των αλγοριθμικών 
συστημάτων, για το πώς μπορούν να 
απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο με εξουσίες 
λήψης αποφάσεων, καθώς και για το πώς 
μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του 
συστήματος· θεωρεί ότι οι καταναλωτές 
θα πρέπει επίσης να προστατεύονται με 
το δικαίωμα να απενεργοποιήσουν ή να 
περιορίσουν ένα σύστημα ΤΝ με τη 
χρήση εξατομίκευσης, εφόσον είναι 
εφικτό·

Or. en

Τροπολογία 42
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, με 
έγκαιρο, αμερόληπτο, εύκολα αναγνώσιμο, 
τυποποιημένο και προσβάσιμο τρόπο για 
την ύπαρξη, τη διαδικασία, τη φιλοσοφία, 
το σκεπτικό και το πιθανό αποτέλεσμα 
των αλγοριθμικών συστημάτων, για το πώς 
μπορούν να απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο 
με εξουσίες λήψης αποφάσεων, καθώς και 
για το πώς μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του 

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, με 
έγκαιρο, αμερόληπτο, εύκολα αναγνώσιμο, 
τυποποιημένο και προσβάσιμο τρόπο για 
την ύπαρξη και το σκεπτικό των 
αλγοριθμικών συστημάτων, για το πώς 
μπορούν να απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο 
με εξουσίες λήψης αποφάσεων, καθώς και 
για το πώς μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται και να διορθώνονται οι 
αποφάσεις του συστήματος·
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συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 43
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, με 
έγκαιρο, αμερόληπτο, εύκολα 
αναγνώσιμο, τυποποιημένο και 
προσβάσιμο τρόπο για την ύπαρξη, τη 
διαδικασία, τη φιλοσοφία, το σκεπτικό και 
το πιθανό αποτέλεσμα των αλγοριθμικών 
συστημάτων, για το πώς μπορούν να 
απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο με εξουσίες 
λήψης αποφάσεων, καθώς και για το πώς 
μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του 
συστήματος·

5. υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών είναι ουσιώδης για την 
ανάπτυξη και την υλοποίηση της 
τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής 
και συναφών τεχνολογιών που μπορεί να 
εγκυμονούν εγγενείς κινδύνους όταν 
βασίζονται σε αδιαφανείς αλγορίθμους 
και μεροληπτικά σύνολα δεδομένων· 
πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να 
ενημερώνονται επαρκώς, με έγκαιρο, 
ακριβή, εύκολα αναγνώσιμο, 
τυποποιημένο και προσβάσιμο τρόπο για 
την ύπαρξη, τη διαδικασία, τη φιλοσοφία, 
το σκεπτικό και το πιθανό αποτέλεσμα των 
αλγοριθμικών συστημάτων, για το πώς 
μπορούν να απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο 
με εξουσίες λήψης αποφάσεων, καθώς και 
για το πώς μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 44
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, με 
έγκαιρο, αμερόληπτο, εύκολα αναγνώσιμο, 
τυποποιημένο και προσβάσιμο τρόπο για 
την ύπαρξη, τη διαδικασία, τη φιλοσοφία, 
το σκεπτικό και το πιθανό αποτέλεσμα των 
αλγοριθμικών συστημάτων, για το πώς 
μπορούν να απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο 
με εξουσίες λήψης αποφάσεων, καθώς και 
για το πώς μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του 
συστήματος·

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, με 
έγκαιρο, αμερόληπτο, εύκολα αναγνώσιμο, 
τυποποιημένο και προσβάσιμο τρόπο για 
την ύπαρξη, τη διαδικασία, τη φιλοσοφία, 
το σκεπτικό και το πιθανό αποτέλεσμα των 
αλγοριθμικών συστημάτων, για το πώς 
μπορούν να απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο 
με εξουσίες λήψης αποφάσεων, καθώς και 
για το πώς μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του 
συστήματος· τονίζει τη σημασία της 
αναλογικότητας στην ανάπτυξη ενός 
πλαισίου διαφάνειας, ώστε να 
αποφεύγεται ο περιττός φόρτος στις 
ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε τομείς 
χαμηλού κινδύνου και να προστατεύονται 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 45
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, με 
έγκαιρο, αμερόληπτο, εύκολα αναγνώσιμο, 
τυποποιημένο και προσβάσιμο τρόπο για 
την ύπαρξη, τη διαδικασία, τη φιλοσοφία, 
το σκεπτικό και το πιθανό αποτέλεσμα των 
αλγοριθμικών συστημάτων, για το πώς 
μπορούν να απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο 
με εξουσίες λήψης αποφάσεων, καθώς και 
για το πώς μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του 

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, με 
έγκαιρο, αμερόληπτο, εύκολα αναγνώσιμο, 
τυποποιημένο και προσβάσιμο τρόπο για 
την ύπαρξη, τη διαδικασία, τη φιλοσοφία, 
το σκεπτικό και το επιδιωκόμενο και 
ευλόγως προβλέψιμο ανεπιθύμητο 
αποτέλεσμα των αλγοριθμικών 
συστημάτων, για το πώς μπορούν να 
απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο με εξουσίες 
λήψης αποφάσεων, καθώς και για το πώς 
μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
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συστήματος· διορθώνονται οι αποφάσεις του 
συστήματος· αυτή η ενημέρωση δεν θα 
πρέπει, ωστόσο, να θέτει σε κίνδυνο τα 
εμπορικά μυστικά και άλλα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα·

Or. en

Τροπολογία 46
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, με 
έγκαιρο, αμερόληπτο, εύκολα αναγνώσιμο, 
τυποποιημένο και προσβάσιμο τρόπο για 
την ύπαρξη, τη διαδικασία, τη φιλοσοφία, 
το σκεπτικό και το πιθανό αποτέλεσμα των 
αλγοριθμικών συστημάτων, για το πώς 
μπορούν να απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο 
με εξουσίες λήψης αποφάσεων, καθώς και 
για το πώς μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του 
συστήματος·

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, με 
έγκαιρο, αμερόληπτο, εύκολα αναγνώσιμο, 
τυποποιημένο και προσβάσιμο τρόπο για 
την ύπαρξη, τη διαδικασία, τη φιλοσοφία, 
το σκεπτικό και το πιθανό αποτέλεσμα των 
αλγοριθμικών συστημάτων, για το πώς 
μπορούν να απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο 
με εξουσίες λήψης αποφάσεων, καθώς και 
για το πώς μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του 
συστήματος· υπενθυμίζει ότι οι άνθρωποι 
θα πρέπει πάντα να μπορούν να 
παρακάμπτουν αυτοματοποιημένες 
αποφάσεις που είναι οριστικές και 
μόνιμες·

Or. en
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Τροπολογία 47
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, με 
έγκαιρο, αμερόληπτο, εύκολα αναγνώσιμο, 
τυποποιημένο και προσβάσιμο τρόπο για 
την ύπαρξη, τη διαδικασία, τη φιλοσοφία, 
το σκεπτικό και το πιθανό αποτέλεσμα των 
αλγοριθμικών συστημάτων, για το πώς 
μπορούν να απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο 
με εξουσίες λήψης αποφάσεων, καθώς και 
για το πώς μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του 
συστήματος·

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, με 
έγκαιρο, αμερόληπτο, εύκολα αναγνώσιμο, 
τυποποιημένο και προσβάσιμο τρόπο για 
την ύπαρξη, τους στόχους ή τον σκοπό, τη 
διαδικασία, τη φιλοσοφία, το σκεπτικό και 
το πιθανό αποτέλεσμα, καθώς και τις 
συνέπειες για τους καταναλωτές των 
αλγοριθμικών συστημάτων, για το πώς 
μπορούν να απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο 
με εξουσίες λήψης αποφάσεων, καθώς και 
για το πώς μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 48
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, με 
έγκαιρο, αμερόληπτο, εύκολα αναγνώσιμο, 
τυποποιημένο και προσβάσιμο τρόπο για 
την ύπαρξη, τη διαδικασία, τη φιλοσοφία, 
το σκεπτικό και το πιθανό αποτέλεσμα των 
αλγοριθμικών συστημάτων, για το πώς 
μπορούν να απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο 
με εξουσίες λήψης αποφάσεων, καθώς και 
για το πώς μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του 

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, εφόσον 
υποβληθεί σχετικό αίτημα εκτός 
διαδικτύου, με έγκαιρο, αμερόληπτο, 
εύκολα αναγνώσιμο, τυποποιημένο και 
προσβάσιμο τρόπο για την ύπαρξη, τη 
διαδικασία, τη φιλοσοφία, το σκεπτικό και 
το πιθανό αποτέλεσμα των αλγοριθμικών 
συστημάτων, για το πώς μπορούν να 
απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο με εξουσίες 
λήψης αποφάσεων, καθώς και για το πώς 
μπορούν να ελέγχονται, να 



PE652.393v01-00 32/84 AM\1205570EL.docx

EL

συστήματος· αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 49
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, με 
έγκαιρο, αμερόληπτο, εύκολα αναγνώσιμο, 
τυποποιημένο και προσβάσιμο τρόπο για 
την ύπαρξη, τη διαδικασία, τη φιλοσοφία, 
το σκεπτικό και το πιθανό αποτέλεσμα 
των αλγοριθμικών συστημάτων, για το πώς 
μπορούν να απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο 
με εξουσίες λήψης αποφάσεων, καθώς και 
για το πώς μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του 
συστήματος·

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, με 
έγκαιρο, αμερόληπτο, εύκολα αναγνώσιμο, 
τυποποιημένο και προσβάσιμο τρόπο για 
την ύπαρξη των αλγοριθμικών 
συστημάτων, για το πώς μπορούν να 
απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο με εξουσίες 
λήψης αποφάσεων, καθώς και για το πώς 
μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 50
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, με 
έγκαιρο, αμερόληπτο, εύκολα 
αναγνώσιμο, τυποποιημένο και 
προσβάσιμο τρόπο για την ύπαρξη, τη 
διαδικασία, τη φιλοσοφία, το σκεπτικό και 
το πιθανό αποτέλεσμα των αλγοριθμικών 

5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, με 
έγκαιρο, ακριβή, εύκολα αναγνώσιμο, 
τυποποιημένο και προσβάσιμο τρόπο για 
την ύπαρξη, τη διαδικασία, τη φιλοσοφία, 
το σκεπτικό και το πιθανό αποτέλεσμα των 
αλγοριθμικών συστημάτων, για το πώς 
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συστημάτων, για το πώς μπορούν να 
απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο με εξουσίες 
λήψης αποφάσεων, καθώς και για το πώς 
μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του 
συστήματος·

μπορούν να απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο 
με εξουσίες λήψης αποφάσεων, καθώς και 
για το πώς μπορούν να ελέγχονται, να 
αμφισβητούνται ουσιαστικά και να 
διορθώνονται οι αποφάσεις του 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 51
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι 
προκλήσεις που δημιουργούνται από τα 
αλγοριθμικά συστήματα και να 
διασφαλίζεται η δύναμη και η επαρκής 
προστασία των καταναλωτών; 
υπογραμμίζει την ανάγκη υπέρβασης των 
παραδοσιακών αρχών ενημέρωσης και 
δημοσιοποίησης βάσει των οποίων έχει 
οικοδομηθεί το κεκτημένο στον τομέα 
της προστασίας των καταναλωτών, 
καθώς θα υπάρξει ανάγκη για ενίσχυση 
των δικαιωμάτων των καταναλωτών και 
για σαφείς περιορισμούς στην ανάπτυξη 
και τη χρήση των αλγοριθμικών 
συστημάτων, ώστε να διασφαλιστεί η 
συμβολή της τεχνολογίας στη βελτίωση 
της ζωής των καταναλωτών και η εξέλιξή 
της με τρόπο που σέβεται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και τις ευρωπαϊκές αξίες·

Or. en



PE652.393v01-00 34/84 AM\1205570EL.docx

EL

Τροπολογία 52
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει την ανάγκη να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις όπου 
εμπλέκονται πιο ευάλωτες ομάδες, όπως 
παιδιά, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι 
και άτομα που ανέκαθεν βρίσκονταν σε 
μειονεκτική θέση ή διατρέχουν κίνδυνο 
αποκλεισμού, καθώς και σε καταστάσεις 
που χαρακτηρίζονται από ασυμμετρίες 
στη δύναμη της ενημέρωσης, για 
παράδειγμα μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων ή μεταξύ επιχειρήσεων και 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 53
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι είναι απολύτως 
αναγκαία μια σχεδιαστική προσέγγιση 
που θα έχει ως γνώμονα συγκεκριμένες 
αξίες, ώστε να καταστεί δυνατή η ευρέως 
διαδεδομένη κοινωνική αποδοχή της ΤΝ 
από τους καταναλωτές· θεωρεί ότι οι 
ηθικές αξίες της δικαιοσύνης, της 
ακρίβειας, της εμπιστευτικότητας και της 
διαφάνειας θα πρέπει να αποτελούν τη 
βάση της ΤΝ, γεγονός το οποίο, σε αυτό 
το πλαίσιο, συνεπάγεται ότι οι λειτουργίες 
του συστήματος δεν μπορούν να 
παράγουν άδικα μεροληπτικά 
αποτελέσματα·

Or. en
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Τροπολογία 54
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. πιστεύει ότι απαιτείται ένα 
ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για ένα 
σύστημα ταξινόμησης κινδύνων και 
συναφών νομικών υποχρεώσεων, ώστε να 
διασφαλίζεται η ενιαία προστασία των 
Ευρωπαίων καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 55
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. πιστεύει ότι η δυνατότητα 
επεξήγησης είναι καίριας σημασίας για 
την οικοδόμηση και τη διατήρηση της 
εμπιστοσύνης των χρηστών στα 
συστήματα ΤΝ· για τον λόγο αυτόν, οι 
διαδικασίες θα πρέπει να είναι διαφανείς, 
οι ικανότητες και ο σκοπός των 
συστημάτων ΤΝ να δημοσιεύονται, και οι 
αποφάσεις να μπορούν να εξηγηθούν σε 
όσους επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα· 
πιστεύει ότι οι αλγόριθμοι που δεν 
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και δεν 
παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει υποχρεωτικά να εξασφαλίζουν ότι 
το σύστημα στο σύνολό του σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en
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Τροπολογία 56
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
αποτελεσματικών μέσων έννομης 
προστασίας για τους καταναλωτές και 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
διατίθενται προσβάσιμες, οικονομικά 
προσιτές, ανεξάρτητες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες ώστε να 
διασφαλίζεται η αμερόληπτη εξέταση 
όλων των καταγγελιών για παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων των καταναλωτών μέσω 
της χρήσης αλγοριθμικών συστημάτων, 
είτε από φορείς του δημόσιου τομέα είτε 
από φορείς του ιδιωτικού τομέα·

6. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
αποτελεσματικών μέσων έννομης 
προστασίας για τους καταναλωτές και 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
διατίθενται προσβάσιμες, οικονομικά 
προσιτές, ανεξάρτητες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες ώστε να 
διασφαλίζεται η αμερόληπτη εξέταση 
όλων των καταγγελιών για παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων των καταναλωτών μέσω 
της χρήσης αλγοριθμικών συστημάτων, 
είτε από φορείς του δημόσιου τομέα είτε 
από φορείς του ιδιωτικού τομέα· ζητεί να 
καταστούν διαθέσιμοι μηχανισμοί 
επίλυσης διαφορών και συλλογικής 
προσφυγής τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου για καταναλωτές, ομάδες και 
νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να 
αντιταχθούν στην εισαγωγή ή στην 
τρέχουσα χρήση συστήματος που είναι 
πιθανό να παραβιάσει δικαιώματα των 
καταναλωτών, ή να ζητήσουν έννομη 
προστασία σε περίπτωση προσβολής 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 57
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
αποτελεσματικών μέσων έννομης 
προστασίας για τους καταναλωτές και 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
διατίθενται προσβάσιμες, οικονομικά 
προσιτές, ανεξάρτητες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες ώστε να 
διασφαλίζεται η αμερόληπτη εξέταση 
όλων των καταγγελιών για παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων των καταναλωτών μέσω 
της χρήσης αλγοριθμικών συστημάτων, 
είτε από φορείς του δημόσιου τομέα είτε 
από φορείς του ιδιωτικού τομέα·

6. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
αποτελεσματικών μέσων έννομης 
προστασίας για τους καταναλωτές και 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
διατίθενται προσβάσιμες, οικονομικά 
προσιτές, ανεξάρτητες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες ώστε να 
διασφαλίζεται η αμερόληπτη εξέταση 
όλων των καταγγελιών για παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων των καταναλωτών μέσω 
της χρήσης αλγοριθμικών συστημάτων, 
είτε από φορείς του δημόσιου τομέα είτε 
από φορείς του ιδιωτικού τομέα· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι οργανώσεις 
καταναλωτών έχουν επαρκή 
χρηματοδότηση για να βοηθούν τους 
καταναλωτές να ασκήσουν το δικαίωμά 
τους στην έννομη προστασία·

Or. en

Τροπολογία 58
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
αποτελεσματικών μέσων έννομης 
προστασίας για τους καταναλωτές και 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
διατίθενται προσβάσιμες, οικονομικά 
προσιτές, ανεξάρτητες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες ώστε να 
διασφαλίζεται η αμερόληπτη εξέταση 
όλων των καταγγελιών για παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων των καταναλωτών μέσω 
της χρήσης αλγοριθμικών συστημάτων, 

6. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
αποτελεσματικών μέσων έννομης 
προστασίας για τους καταναλωτές και 
καλεί τα κράτη μέλη και τις εθνικές αρχές 
εποπτείας της αγοράς να διασφαλίσουν 
ότι διατίθενται προσβάσιμες, οικονομικά 
προσιτές, ανεξάρτητες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες και δομές 
επανεξέτασης ώστε να διασφαλίζεται η 
αμερόληπτη εξέταση από άνθρωπο, όλων 
των καταγγελιών για παραβιάσεις των 
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είτε από φορείς του δημόσιου τομέα είτε 
από φορείς του ιδιωτικού τομέα·

δικαιωμάτων των καταναλωτών μέσω της 
χρήσης αλγοριθμικών συστημάτων, είτε 
από φορείς του δημόσιου τομέα είτε από 
φορείς του ιδιωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 59
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι όταν χρησιμοποιούνται 
δημόσια κονδύλια για την ανάπτυξη ή την 
υλοποίηση αλγοριθμικών συστημάτων, ο 
κώδικας, τα παραγόμενα δεδομένα —
στον βαθμό που αυτά δεν είναι 
προσωπικού χαρακτήρα— και το 
εκπαιδευμένο μοντέλο θα πρέπει να είναι 
εξ ορισμού δημόσια, προκειμένου να 
υπάρχει διαφάνεια και να είναι δυνατή η 
επαναχρησιμοποίηση, ώστε, μεταξύ 
άλλων στόχων, να μεγιστοποιείται η 
υλοποίηση της ενιαίας αγοράς και να 
αποφεύγεται ο κατακερματισμός της 
αγοράς·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 60
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι όταν χρησιμοποιούνται 
δημόσια κονδύλια για την ανάπτυξη ή την 
υλοποίηση αλγοριθμικών συστημάτων, ο 
κώδικας, τα παραγόμενα δεδομένα —
στον βαθμό που αυτά δεν είναι 

διαγράφεται
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προσωπικού χαρακτήρα— και το 
εκπαιδευμένο μοντέλο θα πρέπει να είναι 
εξ ορισμού δημόσια, προκειμένου να 
υπάρχει διαφάνεια και να είναι δυνατή η 
επαναχρησιμοποίηση, ώστε, μεταξύ 
άλλων στόχων, να μεγιστοποιείται η 
υλοποίηση της ενιαίας αγοράς και να 
αποφεύγεται ο κατακερματισμός της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 61
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι όταν χρησιμοποιούνται 
δημόσια κονδύλια για την ανάπτυξη ή την 
υλοποίηση αλγοριθμικών συστημάτων, ο 
κώδικας, τα παραγόμενα δεδομένα —
στον βαθμό που αυτά δεν είναι 
προσωπικού χαρακτήρα— και το 
εκπαιδευμένο μοντέλο θα πρέπει να είναι 
εξ ορισμού δημόσια, προκειμένου να 
υπάρχει διαφάνεια και να είναι δυνατή η 
επαναχρησιμοποίηση, ώστε, μεταξύ 
άλλων στόχων, να μεγιστοποιείται η 
υλοποίηση της ενιαίας αγοράς και να 
αποφεύγεται ο κατακερματισμός της 
αγοράς·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 62
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι όταν χρησιμοποιούνται 
δημόσια κονδύλια για την ανάπτυξη ή την 
υλοποίηση αλγοριθμικών συστημάτων, ο 
κώδικας, τα παραγόμενα δεδομένα —στον 
βαθμό που αυτά δεν είναι προσωπικού 
χαρακτήρα— και το εκπαιδευμένο μοντέλο 
θα πρέπει να είναι εξ ορισμού δημόσια, 
προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και να 
είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση, ώστε, 
μεταξύ άλλων στόχων, να μεγιστοποιείται 
η υλοποίηση της ενιαίας αγοράς και να 
αποφεύγεται ο κατακερματισμός της 
αγοράς·

7. τονίζει ότι όταν χρησιμοποιούνται 
δημόσια κονδύλια για την ανάπτυξη ή την 
υλοποίηση αλγοριθμικών συστημάτων, σε 
συνδυασμό με πρότυπα ανοικτής 
διαδικασίας προμηθειών και ανοιχτής 
διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων, ο 
κώδικας, τα παραγόμενα δεδομένα —στον 
βαθμό που αυτά δεν είναι προσωπικού 
χαρακτήρα— και το εκπαιδευμένο μοντέλο 
θα πρέπει να είναι εξ ορισμού δημόσια, 
προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και να 
είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση, ώστε, 
μεταξύ άλλων στόχων, να μεγιστοποιείται 
η υλοποίηση της ενιαίας αγοράς και να 
αποφεύγεται ο κατακερματισμός της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 63
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι όταν χρησιμοποιούνται 
δημόσια κονδύλια για την ανάπτυξη ή την 
υλοποίηση αλγοριθμικών συστημάτων, ο 
κώδικας, τα παραγόμενα δεδομένα —στον 
βαθμό που αυτά δεν είναι προσωπικού 
χαρακτήρα— και το εκπαιδευμένο μοντέλο 
θα πρέπει να είναι εξ ορισμού δημόσια, 
προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και να 
είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση, ώστε, 

7. τονίζει ότι όταν χρησιμοποιούνται 
κονδύλια που προέρχονται από δημόσιες 
πηγές και τα οποία συμβάλλουν 
σημαντικά στην ανάπτυξη ή την 
υλοποίηση αλγοριθμικών συστημάτων, ο 
κώδικας, τα παραγόμενα δεδομένα —στον 
βαθμό που αυτά δεν είναι προσωπικού 
χαρακτήρα— και το εκπαιδευμένο μοντέλο 
θα πρέπει να είναι εξ ορισμού δημόσια, 
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μεταξύ άλλων στόχων, να μεγιστοποιείται 
η υλοποίηση της ενιαίας αγοράς και να 
αποφεύγεται ο κατακερματισμός της 
αγοράς·

προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και να 
είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση, ώστε, 
μεταξύ άλλων στόχων, να μεγιστοποιείται 
η υλοποίηση της ενιαίας αγοράς και να 
αποφεύγεται ο κατακερματισμός της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 64
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι όταν χρησιμοποιούνται 
δημόσια κονδύλια για την ανάπτυξη ή την 
υλοποίηση αλγοριθμικών συστημάτων, ο 
κώδικας, τα παραγόμενα δεδομένα —στον 
βαθμό που αυτά δεν είναι προσωπικού 
χαρακτήρα— και το εκπαιδευμένο μοντέλο 
θα πρέπει να είναι εξ ορισμού δημόσια, 
προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και να 
είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση, 
ώστε, μεταξύ άλλων στόχων, να 
μεγιστοποιείται η υλοποίηση της ενιαίας 
αγοράς και να αποφεύγεται ο 
κατακερματισμός της αγοράς·

7. τονίζει ότι όταν χρησιμοποιούνται 
δημόσια κονδύλια για την ανάπτυξη ή την 
υλοποίηση αλγοριθμικών συστημάτων, ο 
κώδικας, τα παραγόμενα δεδομένα —στον 
βαθμό που αυτά δεν είναι προσωπικού 
χαρακτήρα— και το εκπαιδευμένο μοντέλο 
θα πρέπει να είναι εξ ορισμού δημόσια, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
διαφάνεια και να είναι δυνατή η 
επαναχρησιμοποίησή τους με στόχο την 
προώθηση της καινοτομίας· τονίζει ότι με 
αυτόν τον τρόπο, μπορούν να 
αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της 
ενιαίας αγοράς και να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 65
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι όταν χρησιμοποιούνται 
δημόσια κονδύλια για την ανάπτυξη ή την 

7. τονίζει ότι όταν χρησιμοποιούνται 
δημόσια κονδύλια για την ανάπτυξη ή την 
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υλοποίηση αλγοριθμικών συστημάτων, ο 
κώδικας, τα παραγόμενα δεδομένα —στον 
βαθμό που αυτά δεν είναι προσωπικού 
χαρακτήρα— και το εκπαιδευμένο μοντέλο 
θα πρέπει να είναι εξ ορισμού δημόσια, 
προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και να 
είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση, ώστε, 
μεταξύ άλλων στόχων, να μεγιστοποιείται 
η υλοποίηση της ενιαίας αγοράς και να 
αποφεύγεται ο κατακερματισμός της 
αγοράς·

υλοποίηση αλγοριθμικών συστημάτων, ο 
κώδικας, τα παραγόμενα δεδομένα —στον 
βαθμό που αυτά δεν είναι προσωπικού 
χαρακτήρα— και το εκπαιδευμένο μοντέλο 
θα πρέπει να είναι προσβάσιμα, 
προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και να 
είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση, ώστε, 
μεταξύ άλλων στόχων, να μεγιστοποιείται 
η υλοποίηση της ενιαίας αγοράς και να 
αποφεύγεται ο κατακερματισμός της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 66
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι όταν χρησιμοποιούνται 
δημόσια κονδύλια για την ανάπτυξη ή την 
υλοποίηση αλγοριθμικών συστημάτων, ο 
κώδικας, τα παραγόμενα δεδομένα —στον 
βαθμό που αυτά δεν είναι προσωπικού 
χαρακτήρα— και το εκπαιδευμένο μοντέλο 
θα πρέπει να είναι εξ ορισμού δημόσια, 
προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και να 
είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση, ώστε, 
μεταξύ άλλων στόχων, να μεγιστοποιείται 
η υλοποίηση της ενιαίας αγοράς και να 
αποφεύγεται ο κατακερματισμός της 
αγοράς·

7. τονίζει ότι όταν χρησιμοποιούνται 
δημόσια κονδύλια για την ανάπτυξη ή την 
υλοποίηση αλγοριθμικών συστημάτων, τα 
παραγόμενα δεδομένα —στον βαθμό που 
αυτά δεν είναι προσωπικού χαρακτήρα— 
και το εκπαιδευμένο μοντέλο θα πρέπει να 
είναι εξ ορισμού δημόσια, προκειμένου να 
υπάρχει διαφάνεια και να είναι δυνατή η 
επαναχρησιμοποίηση, ώστε, μεταξύ άλλων 
στόχων, να μεγιστοποιείται η υλοποίηση 
της ενιαίας αγοράς και να αποφεύγεται ο 
κατακερματισμός της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 67
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη 
η εξέταση του υφιστάμενου νομικού 
πλαισίου της ΕΕ, μεταξύ άλλων του 
κεκτημένου στον τομέα του δικαίου για 
την προστασία των καταναλωτών, της 
νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, 
της νομοθεσίας περί ευθύνης λόγω 
προϊόντων, της νομοθεσίας περί 
ασφάλειας προϊόντων και της νομοθεσίας 
περί εποπτείας της αγοράς, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί αφενός ότι είναι σε θέση 
να ανταποκριθεί στην εμφάνιση 
συστημάτων ΤΝ και αυτοματοποιημένης 
λήψης αποφάσεων, και αφετέρου ότι 
μπορεί να παρέχει υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 68
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει ότι τα σύνολα δεδομένων 
και οι διαδικασίες που οδηγούν στην 
απόφαση του συστήματος ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
συγκέντρωσης δεδομένων και 
επισήμανσης δεδομένων, καθώς και οι 
αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται, θα 
πρέπει να καταγράφονται βάσει των 
καλύτερων δυνατών προτύπων, ώστε να 
είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα και η 
βελτίωση της διαφάνειας· τονίζει ότι το 
ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται από το σύστημα ΤΝ·

Or. en
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Τροπολογία 69
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη 
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί 
να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή 
ασφάλεια, καθώς ο μεγάλος όγκος 
δεδομένων δημιουργεί νέους κινδύνους 
κυβερνοεπιθέσεων· καλεί την Επιτροπή 
να καταρτίσει σαφείς κατευθυντήριες 
γραμμές, ώστε οι επιχειρήσεις και οι 
δημόσιοι φορείς να λαμβάνουν τις 
απαραίτητες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
της τεχνητής νοημοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 70
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ζητεί από την Επιτροπή να 
εκδώσει δεσμευτικούς κανόνες, βάσει 
των οποίων οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
δημοσιεύουν εκθέσεις διαφάνειας, οι 
οποίες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
την ύπαρξη, τη λειτουργικότητα, τη 
διαδικασία, τα βασικά κριτήρια, τη 
λογική, τα σύνολα δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται και το πιθανό 
αποτέλεσμα των αλγοριθμικών 
συστημάτων και να καταβάλλουν 
προσπάθειες για τον εντοπισμό, την 
πρόληψη και τον μετριασμό φαινομένων 
διάκρισης στα αλγοριθμικά συστήματα 
με έγκαιρο, αμερόληπτο, ευανάγνωστο 
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και προσβάσιμο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 71
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ζητεί την ομοιόμορφη εφαρμογή 
του συστήματος ταξινόμησης κινδύνων 
και των συναφών νομικών υποχρεώσεων, 
ώστε να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών 
και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός 
της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 72
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει ότι όταν 
χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά δημόσια 
κονδύλια για την ανάπτυξη ή την 
υλοποίηση αλγοριθμικού συστήματος 
σύμπραξης που αποτελείται από μη 
ευρωπαϊκή εταιρεία, ο κώδικας και τα 
παραγόμενα δεδομένα μη προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να είναι εξ ορισμού 
δημόσια·

Or. fr
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Τροπολογία 73
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. υπογραμμίζει ότι τα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τα 
συστήματα ΤΝ (τόσο για σκοπούς 
εκπαίδευσης όσο και για σκοπούς 
λειτουργίας) μπορεί να αντιμετωπίζουν το 
πρόβλημα της ενσωμάτωσης ακούσιων 
ιστορικών προκαταλήψεων, ελλιπών 
στοιχείων και μοντέλων κακής 
διακυβέρνησης· τονίζει ότι η διαιώνιση 
αυτών των προκαταλήψεων θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες άμεσες ή 
έμμεσες προκαταλήψεις και διακρίσεις 
εις βάρος ορισμένων ομάδων ή ατόμων, 
με αποτέλεσμα την πιθανή ενίσχυση των 
προκαταλήψεων και της 
περιθωριοποίησης· σημειώνει ότι 
επιβλαβείς συνέπειες μπορεί να έχουν 
επίσης η σκόπιμη εκμετάλλευση των 
προκαταλήψεων (των καταναλωτών) και 
η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου 
ανταγωνισμού, όπως η ομογενοποίηση 
των τιμών μέσω συμπαιγνίας ή η έλλειψη 
διαφάνειας στην αγορά· τονίζει ότι οι 
αναγνωρίσιμες και μεροληπτικές 
διακρίσεις θα πρέπει να αφαιρούνται στη 
φάση της συλλογής, εφόσον είναι εφικτό· 
σημειώνει ότι ο τρόπος με τον οποίο 
αναπτύσσονται τα συστήματα ΤΝ (π.χ. 
προγραμματισμός αλγορίθμων) μπορεί 
επίσης να ενέχει το πρόβλημα των 
αθέμιτων μεροληπτικών 
προκαταλήψεων· τονίζει ότι το πρόβλημα 
αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με 
την εφαρμογή διαδικασιών εποπτείας, οι 
οποίες θα αναλύουν και θα εξετάζουν τον 
σκοπό, τους περιορισμούς, τις απαιτήσεις 
και τις αποφάσεις του συστήματος, με 
σαφή και διαφανή τρόπο· σημειώνει ότι 
θα πρέπει να ενθαρρύνεται η πρόσληψη 
προσωπικού με διαφορετικά υπόβαθρα·
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Or. en

Τροπολογία 74
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. υπογραμμίζει ότι όταν 
χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά δημόσια 
κονδύλια για την ανάπτυξη ή την 
εφαρμογή αλγοριθμικού συστήματος στην 
Ευρώπη, ο κώδικας και τα παραγόμενα 
δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να είναι εξ ορισμού δημόσια·

Or. fr

Τροπολογία 75
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, 
Brando Benifei, Andreas Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. θεωρεί ότι η ΤΝ, το ΙοΤ και άλλες 
νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες έχουν 
τεράστιες προοπτικές να προσφέρουν 
στους καταναλωτές τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε διάφορες ανέσεις σε 
πολλές πτυχές της ζωής τους, σε 
συνδυασμό με καλύτερα προϊόντα και 
καλύτερες υπηρεσίες, καθώς και τη 
δυνατότητα να επωφεληθούν από τη 
βελτίωση της εποπτείας της αγοράς, 
εφόσον συνεχίσουν να εφαρμόζονται όλες 
οι ισχύουσες αρχές, οι όροι 
(συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας 
και της δυνατότητας ελέγχου) και οι 
κανονισμοί·
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Or. en

Τροπολογία 76
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. ζητεί τη θέσπιση ενός συστήματος 
καταχώρισης σε επίπεδο ΕΕ για την 
τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τις 
συναφείς τεχνολογίες, το οποίο θα 
στηρίζει την ομοιόμορφη και διαφανή 
εφαρμογή της συστήματος ταξινόμησης 
κινδύνων στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 77
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων 
καταναλωτών και ομάδων θα 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη και θα 
εκπροσωπούνται σε οποιοδήποτε 
μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο· 
σημειώνει ότι, για τον σκοπό της 
ανάλυσης του αντίκτυπου των 
αλγοριθμικών συστημάτων στους 
καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα και κατάλληλοι 
φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, 
μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, σε πλήρη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα όλων 
των καταναλωτών και ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων, θα 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη· υπενθυμίζει 
ότι είναι σημαντικό να εκπαιδεύονται οι 
καταναλωτές και να αποκτούν βασικές 
δεξιότητες όσον αφορά την 
αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·
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Ένωσης για την προστασία των 
δεδομένων και της ιδιωτικότητας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται οι καταναλωτές και να 
αποκτούν βασικές δεξιότητες όσον αφορά 
την αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 78
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων 
καταναλωτών και ομάδων θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο· σημειώνει ότι, για τον σκοπό της 
ανάλυσης του αντίκτυπου των 
αλγοριθμικών συστημάτων στους 
καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα και κατάλληλοι 
φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, μέσα 
ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, σε πλήρη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται οι καταναλωτές και να 
αποκτούν βασικές δεξιότητες όσον αφορά 
την αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων 
καταναλωτών και ομάδων, όπως των 
ατόμων με αναπηρίες, θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο· σημειώνει ότι, για τον σκοπό της 
ανάλυσης του αντίκτυπου των 
αλγοριθμικών συστημάτων στους 
καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα και κατάλληλοι 
φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, μέσα 
ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, σε πλήρη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται οι καταναλωτές και να 
αποκτούν βασικές δεξιότητες όσον αφορά 
την αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·
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Τροπολογία 79
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων 
καταναλωτών και ομάδων θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο· σημειώνει ότι, για τον σκοπό της 
ανάλυσης του αντίκτυπου των 
αλγοριθμικών συστημάτων στους 
καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα και κατάλληλοι 
φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, μέσα 
ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, σε πλήρη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται οι καταναλωτές και να 
αποκτούν βασικές δεξιότητες όσον αφορά 
την αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων 
καταναλωτών και ομάδων θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο· σημειώνει ότι, για τον σκοπό της 
ανάλυσης του αντίκτυπου των 
αλγοριθμικών συστημάτων στους 
καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα και κατάλληλοι 
φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, μέσα 
ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, σε πλήρη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων, των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας και της 
ιδιωτικότητας· υπενθυμίζει ότι είναι 
σημαντικό να εκπαιδεύονται οι 
καταναλωτές και να αποκτούν βασικές 
δεξιότητες όσον αφορά την 
αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 80
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων 
καταναλωτών και ομάδων θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο· σημειώνει ότι, για τον σκοπό της 
ανάλυσης του αντίκτυπου των 
αλγοριθμικών συστημάτων στους 
καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα και κατάλληλοι 
φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, μέσα 
ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, σε πλήρη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται οι καταναλωτές και να 
αποκτούν βασικές δεξιότητες όσον αφορά 
την αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων 
καταναλωτών και ομάδων θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο· σημειώνει ότι, για τον σκοπό της 
ανάλυσης του αντίκτυπου των 
αλγοριθμικών συστημάτων στους 
καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα και κατάλληλοι 
φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, μέσα 
ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, εφόσον είναι εφικτό μέσω 
διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών 
(ΑΡΙ), σε πλήρη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται οι καταναλωτές και να 
αποκτούν βασικές δεξιότητες όσον αφορά 
την αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 81
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas 
Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων 

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα 
καταναλωτών και ομάδων που βρίσκονται 
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καταναλωτών και ομάδων θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο· σημειώνει ότι, για τον σκοπό της 
ανάλυσης του αντίκτυπου των 
αλγοριθμικών συστημάτων στους 
καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα και κατάλληλοι 
φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, μέσα 
ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, σε πλήρη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται οι καταναλωτές και να 
αποκτούν βασικές δεξιότητες όσον αφορά 
την αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·

στο περιθώριο ή σε ευάλωτες 
καταστάσεις θα λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο· σημειώνει ότι, για τον σκοπό της 
ανάλυσης του αντίκτυπου των 
αλγοριθμικών συστημάτων στους 
καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα και κατάλληλοι 
φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, μέσα 
ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, σε πλήρη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται οι καταναλωτές και να 
αποκτούν βασικές δεξιότητες όσον αφορά 
την αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 82
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων 
καταναλωτών και ομάδων θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο· σημειώνει ότι, για τον σκοπό της 
ανάλυσης του αντίκτυπου των 
αλγοριθμικών συστημάτων στους 
καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα και κατάλληλοι 
φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, μέσα 
ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, σε πλήρη συμμόρφωση με τη 

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων 
καταναλωτών και ομάδων θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο δεοντολογικών πτυχών· 
σημειώνει ότι, για τον σκοπό της ανάλυσης 
του αντίκτυπου των αλγοριθμικών 
συστημάτων στους καταναλωτές, θα 
πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 
και κατάλληλοι φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι 
ερευνητές, μέσα ενημέρωσης και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε 
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νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται οι καταναλωτές και να 
αποκτούν βασικές δεξιότητες όσον αφορά 
την αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·

πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για την προστασία των δεδομένων 
και της ιδιωτικότητας· υπενθυμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εκπαιδεύονται οι 
καταναλωτές και να αποκτούν βασικές 
δεξιότητες όσον αφορά την 
αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 83
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων 
καταναλωτών και ομάδων θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο· σημειώνει ότι, για τον σκοπό της 
ανάλυσης του αντίκτυπου των 
αλγοριθμικών συστημάτων στους 
καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα και κατάλληλοι 
φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, μέσα 
ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, σε πλήρη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται οι καταναλωτές και να 
αποκτούν βασικές δεξιότητες όσον αφορά 
την αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων 
καταναλωτών και ομάδων θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο· σημειώνει ότι, για τον σκοπό της 
ανάλυσης του αντίκτυπου των 
αλγοριθμικών συστημάτων στους 
καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα και κατάλληλοι 
φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, μέσα 
ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, σε πλήρη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται οι καταναλωτές ώστε να 
είναι καλύτερα ενημερωμένοι κατά την 
αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και να υπερασπίζονται τα 
δικαιώματά τους·
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Τροπολογία 84
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων 
καταναλωτών και ομάδων θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο· σημειώνει ότι, για τον σκοπό της 
ανάλυσης του αντίκτυπου των 
αλγοριθμικών συστημάτων στους 
καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα και κατάλληλοι 
φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, μέσα 
ενημέρωσης και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, σε πλήρη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ένωσης 
για την προστασία των δεδομένων και της 
ιδιωτικότητας· υπενθυμίζει ότι είναι 
σημαντικό να εκπαιδεύονται οι 
καταναλωτές και να αποκτούν βασικές 
δεξιότητες όσον αφορά την 
αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων 
καταναλωτών και Ευρωπαίων πολιτών θα 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη και θα 
εκπροσωπούνται σε οποιοδήποτε 
μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο· 
σημειώνει ότι, για τον σκοπό της ανάλυσης 
του αντίκτυπου των αλγοριθμικών 
συστημάτων στους καταναλωτές, θα 
πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 
και κατάλληλοι φορείς, ιδίως 
πανεπιστημιακοί ή επιστημονικοί 
ερευνητές, σε πλήρη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται οι καταναλωτές και να 
αποκτούν βασικές δεξιότητες όσον αφορά 
την αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·

Or. fr

Τροπολογία 85
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Marion Walsmann, Pascal Arimont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων 
καταναλωτών και ομάδων θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο· σημειώνει ότι, για τον σκοπό της 
ανάλυσης του αντίκτυπου των 
αλγοριθμικών συστημάτων στους 
καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα και κατάλληλοι 
φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, μέσα 
ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, σε πλήρη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται οι καταναλωτές και να 
αποκτούν βασικές δεξιότητες όσον αφορά 
την αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
καταναλωτών που βρίσκονται σε 
ευάλωτες καταστάσεις θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο· σημειώνει ότι, για τον σκοπό της 
ανάλυσης του αντίκτυπου των 
αλγοριθμικών συστημάτων στους 
καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα μη προσωπικά δεδομένα 
και ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, μέσα 
ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, σε πλήρη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται οι καταναλωτές και να 
αποκτούν βασικές δεξιότητες όσον αφορά 
την αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 86
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων 
καταναλωτών και ομάδων θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο· σημειώνει ότι, για τον σκοπό της 
ανάλυσης του αντίκτυπου των 
αλγοριθμικών συστημάτων στους 

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
καταναλωτών θα λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο· σημειώνει ότι, για τον σκοπό της 
ανάλυσης του αντίκτυπου των 
αλγοριθμικών συστημάτων στους 
καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν 
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καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα και κατάλληλοι 
φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, μέσα 
ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, σε πλήρη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται οι καταναλωτές και να 
αποκτούν βασικές δεξιότητες όσον αφορά 
την αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά 
συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·

πρόσβαση στα δεδομένα και κατάλληλοι 
φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, μέσα 
ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, σε πλήρη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων, της ιδιωτικότητας και των 
κανόνων περί επιχειρησιακού απορρήτου· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται οι καταναλωτές και να 
αποκτούν βασικές ψηφιακές δεξιότητες 
όσον αφορά την αλληλεπίδραση με 
αλγοριθμικά συστήματα, προκειμένου να 
προστατεύονται από τους δυνητικούς 
κινδύνους και την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 87
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. θεωρεί ότι, όσον αφορά την 
κάλυψη των κενών στο ζήτημα της 
πρακτικής εφαρμογής των 
κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας 
για τα αλγοριθμικά συστήματα και τις 
διασυνδεδεμένες τεχνολογίες, θα πρέπει 
να μελετηθούν μοντέλα όπως το λεγόμενο 
μοντέλο VCIO (αξίες, κριτήρια, δείκτες, 
παρατηρήσιμα στοιχεία) και να 
αξιολογηθούν ως προς την 
καταλληλότητά τους για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό· επιπλέον, θεωρεί ότι 
τα εν λόγω μοντέλα για την υλοποίηση και 
την εφαρμογή των απαιτήσεων στα 
συστήματα ΤΝ, καθώς και γα την 
παραγωγή σημάνσεων που θα επιτρέψουν 
στις επιχειρήσεις να γνωστοποιούν τα 
δεοντολογικά χαρακτηριστικά των 
προϊόντων τους ξεκάθαρα και 
ομοιόμορφα μέσω ενός τυποποιημένου 
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πίνακα ταξινόμησης κινδύνων, θα 
μπορούσαν να βελτιώσουν τις γνώσεις, 
την ενημέρωση και τη συνείδηση των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 88
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι τα συλλογικά 
δικαιώματα των εθνοτικών και 
γλωσσικών μειονοτήτων λαμβάνονται 
υπόψη και εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 89
Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, Pascal 
Arimont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει τη σημασία της 
κατάρτισης επαγγελματιών υψηλής 
ειδίκευσης στον συγκεκριμένο τομέα και 
της διασφάλισης της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των αντίστοιχων προσόντων 
σε ολόκληρη την Ένωση·

9. υπογραμμίζει τη σημασία της 
κατάρτισης επαγγελματιών υψηλής 
ειδίκευσης στον συγκεκριμένο τομέα, της 
ανάγκης συγκρότησης ετερόκλητων 
ομάδων προγραμματιστών και 
μηχανικών οι οποίοι θα συνεργάζονται με 
βασικούς παράγοντες για την πρόληψη 
της ακούσιας ενσωμάτωσης έμφυλων και 
πολιτισμικών προκαταλήψεων στους 
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αλγορίθμους, στα συστήματα και στις 
εφαρμογές της ΤΝ, και της διασφάλισης 
της αμοιβαίας αναγνώρισης των 
αντίστοιχων προσόντων σε ολόκληρη την 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 90
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει τη σημασία της 
κατάρτισης επαγγελματιών υψηλής 
ειδίκευσης στον συγκεκριμένο τομέα και 
της διασφάλισης της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των αντίστοιχων προσόντων 
σε ολόκληρη την Ένωση·

9. υπογραμμίζει τη σημασία της 
κατάρτισης επαγγελματιών υψηλής 
ειδίκευσης στον συγκεκριμένο τομέα και 
της διασφάλισης της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των αντίστοιχων προσόντων 
σε ολόκληρη την Ένωση· στηρίζει τη 
δημιουργία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από 
τον κοινωνικό, νομικό και ηθικό 
αντίκτυπο της ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 91
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει τη σημασία της 
κατάρτισης επαγγελματιών υψηλής 
ειδίκευσης στον συγκεκριμένο τομέα και 
της διασφάλισης της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των αντίστοιχων προσόντων 

9. υπογραμμίζει τη σημασία της 
επίτευξης υψηλού επιπέδου συνολικού 
ψηφιακού αλφαβητισμού και της 
κατάρτισης επαγγελματιών υψηλής 
ειδίκευσης στον συγκεκριμένο τομέα, 
καθώς και της διασφάλισης της αμοιβαίας 
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σε ολόκληρη την Ένωση· αναγνώρισης των αντίστοιχων προσόντων 
σε ολόκληρη την Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 92
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει τη σημασία της 
κατάρτισης επαγγελματιών υψηλής 
ειδίκευσης στον συγκεκριμένο τομέα και 
της διασφάλισης της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των αντίστοιχων προσόντων 
σε ολόκληρη την Ένωση·

9. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της 
κατάρτισης επαγγελματιών υψηλής 
ειδίκευσης στον συγκεκριμένο τομέα και 
της διασφάλισης της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των αντίστοιχων προσόντων 
σε ολόκληρη την Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 93
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
και να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη 
ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης, 
ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών 
που θα αντιμετωπίζουν τις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προκλήσεις και θα διασφαλίζουν ότι όλοι 
έχουν ίση πρόσβαση και απολαμβάνουν 
τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσω της 
χρήσης φορολογικών κινήτρων, κινήτρων 
στον τομέα των προμηθειών ή άλλων 
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κινήτρων·

Or. en

Τροπολογία 94
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. σημειώνει ότι όσοι έχουν στην 
κατοχή τους ή διαχειρίζονται εισροές σε 
συστήματα ΤΝ και αποκομίζουν κέρδος 
από αυτές τις δραστηριότητες, θα πρέπει 
να κληθούν να συμβάλουν στη 
χρηματοδότηση του σχεδιασμού 
προγραμμάτων αλφαβητισμού των 
καταναλωτών στον τομέα της ΤΝ, καθώς 
πρόκειται για το βέλτιστο συμφέρον τόσο 
της επιχείρησης όσο και του συνόλου της 
κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 95
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. σημειώνει ότι, όσον αφορά τα 
προγράμματα αλφαβητισμού στον τομέα 
της ΤΝ, θα πρέπει επίσης να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις όπου 
τα συστήματα ΤΝ μπορούν να 
προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν 
αρνητικές επιπτώσεις λόγω ανισορροπίας 
ισχύος ή ενημέρωσης, για παράδειγμα 
μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, 
επιχειρήσεων και καταναλωτών ή 
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κυβερνήσεων και πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 96
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. υπογραμμίζει ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη και τα αλγοριθμικά 
συστήματα θα πρέπει εξ ορισμού να 
συμμορφώνονται με νομικές απαιτήσεις, 
να είναι άρτια, αξιόπιστα και ασφαλή· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η 
κανονιστική προσέγγιση της Ένωσης στα 
αλγοριθμικά συστήματα περιλαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα που εξασφαλίζουν ότι 
αυτά τα συστήματα υπόκεινται σε 
ανεξάρτητους ελέγχους και εποπτεία·

Or. en

Τροπολογία 97
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Alessandra Basso

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί από την Ένωση να θεσπίσει 
μια ευρωπαϊκή δομή εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, η 
οποία θα παρέχει κατευθυντήριες 
γραμμές, γνωμοδοτήσεις και 
εμπειρογνωμοσύνη στις αρχές των 
κρατών μελών·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 98
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί από την Ένωση να θεσπίσει 
μια ευρωπαϊκή δομή εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, η 
οποία θα παρέχει κατευθυντήριες 
γραμμές, γνωμοδοτήσεις και 
εμπειρογνωμοσύνη στις αρχές των 
κρατών μελών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί από την Ένωση να θεσπίσει 
μια ευρωπαϊκή δομή εποπτείας της αγοράς 
για τα αλγοριθμικά συστήματα, η οποία θα 
παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, 
γνωμοδοτήσεις και εμπειρογνωμοσύνη 
στις αρχές των κρατών μελών·

10. ζητεί να θεσπιστεί μια ευρωπαϊκή 
δομή εποπτείας της αγοράς για τα 
αλγοριθμικά συστήματα στο πλαίσιο ενός 
ευρωπαϊκού οργανισμού για την τεχνητή 
νοημοσύνη, τον οποίο πρότεινε το 
Κοινοβούλιο με ψήφισμά του, της 16ης 
Φεβρουαρίου 20171α, η οποία θα παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές, γνωμοδοτήσεις 
και εμπειρογνωμοσύνη στις αρχές των 
κρατών μελών, θα παρακολουθεί την 
εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας της 
ΕΕ, θα εξετάζει πιθανά ζητήματα 
προστασίας του καταναλωτή, θα 
καθορίζει πρότυπα για βέλτιστες 
πρακτικές και, κατά περίπτωση, θα 
υποβάλλει συστάσεις για κανονιστικά 
μέτρα·
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__________________
1α Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 
2017 με συστάσεις προς την Επιτροπή 
σχετικά με ρυθμίσεις αστικού δικαίου 
στον τομέα της ρομποτικής 
(2015/2103(INL)) (ΕΕ C 252 της 
18.7.2018, σ. 239).

Or. en

Τροπολογία 100
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί από την Ένωση να θεσπίσει 
μια ευρωπαϊκή δομή εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, η 
οποία θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, 
γνωμοδοτήσεις και εμπειρογνωμοσύνη 
στις αρχές των κρατών μελών·

10. ζητεί από την Ένωση να εξετάσει 
το ενδεχόμενο θέσπισης μιας ευρωπαϊκής 
δομής εποπτείας της αγοράς για τα 
αλγοριθμικά συστήματα, η οποία θα 
παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, 
γνωμοδοτήσεις και εμπειρογνωμοσύνη 
στις αρχές των κρατών μελών· επιπλέον, 
ζητεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς 
(π.χ. οργανώσεις προστασίας 
καταναλωτών) να ανατρέχουν 
καταλλήλως στη συγκεκριμένη δομή, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ευρεία 
εκπροσώπηση των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 101
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί από την Ένωση να θεσπίσει 
μια ευρωπαϊκή δομή εποπτείας της αγοράς 
για τα αλγοριθμικά συστήματα, η οποία θα 
παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, 
γνωμοδοτήσεις και εμπειρογνωμοσύνη 
στις αρχές των κρατών μελών·

10. ζητεί από την Επιτροπή να 
θεσπίσει μια ευρωπαϊκή δομή εποπτείας 
της αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
η οποία θα παρέχει κατευθυντήριες 
γραμμές, γνωμοδοτήσεις και 
εμπειρογνωμοσύνη στις αρχές των κρατών 
μελών· θεωρεί ότι, λόγω του δυσανάλογου 
αντίκτυπου των αλγοριθμικών 
συστημάτων στις γυναίκες και στις 
μειονότητες, τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων της εν λόγω δομής θα πρέπει 
να είναι ετερόκλητα και ισορροπημένα ως 
προς την εκπροσώπηση των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 102
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί από την Ένωση να θεσπίσει 
μια ευρωπαϊκή δομή εποπτείας της αγοράς 
για τα αλγοριθμικά συστήματα, η οποία θα 
παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, 
γνωμοδοτήσεις και εμπειρογνωμοσύνη 
στις αρχές των κρατών μελών·

10. ζητεί από την Ένωση να θεσπίσει 
μια ευρωπαϊκή δομή εποπτείας της αγοράς 
για τα αλγοριθμικά συστήματα, η οποία θα 
παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, 
γνωμοδοτήσεις και εμπειρογνωμοσύνη 
στις αρχές των κρατών μελών· τονίζει ότι 
τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν 
στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων για 
την ΤΝ, στο πλαίσιο των εθνικών 
στρατηγικών τους για την εποπτεία της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 103
Jordi Cañas, Svenja Hahn
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί από την Ένωση να θεσπίσει 
μια ευρωπαϊκή δομή εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, η 
οποία θα παρέχει κατευθυντήριες 
γραμμές, γνωμοδοτήσεις και 
εμπειρογνωμοσύνη στις αρχές των κρατών 
μελών·

10. ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών 
σε σχέση με τα αλγοριθμικά συστήματα 
μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς, 
και να στηρίξει τη δημιουργία μιας 
κοινής αντίληψης στην ενιαία αγορά, με 
την παροχή κατευθυντήριων γραμμών, 
γνωμοδοτήσεων και εμπειρογνωμοσύνης 
στις αρχές των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 104
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί από την Ένωση να θεσπίσει 
μια ευρωπαϊκή δομή εποπτείας της αγοράς 
για τα αλγοριθμικά συστήματα, η οποία 
θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, 
γνωμοδοτήσεις και εμπειρογνωμοσύνη 
στις αρχές των κρατών μελών·

10. ζητεί από την Ένωση να θεσπίσει 
μια ευρωπαϊκή δομή εποπτείας της αγοράς, 
η οποία θα αποτελείται από εθνικές αρχές 
εποπτείας της αγοράς και θα παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές, γνωμοδοτήσεις 
και εμπειρογνωμοσύνη στις αρχές των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 105
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί από την Ένωση να θεσπίσει 10. ζητεί να χρησιμοποιηθούν οι 
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μια ευρωπαϊκή δομή εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, η 
οποία θα παρέχει κατευθυντήριες 
γραμμές, γνωμοδοτήσεις και 
εμπειρογνωμοσύνη στις αρχές των κρατών 
μελών·

υφιστάμενοι φορείς σε επίπεδο είτε ΕΕ 
είτε κρατών μελών για τη διενέργεια της 
εποπτείας της αγοράς για τα αλγοριθμικά 
συστήματα, οι οποίοι θα παρέχουν 
κατευθυντήριες γραμμές, γνωμοδοτήσεις 
και εμπειρογνωμοσύνη στις αρχές των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 106
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. ζητεί από την Επιτροπή και από 
τις αρχές των κρατών μελών να 
καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή και την 
κατάχρηση σημαντικής ισχύος από την 
πλευρά μη ευρωπαϊκών εταιρειών στην 
Ευρώπη, οι οποίες δραστηριοποιούνται 
στην αγορά των αλγοριθμικών 
συστημάτων·

Or. fr

Τροπολογία 107
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. σημειώνει ότι οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς πρέπει οπωσδήποτε να έχουν 
πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα 
τεκμηρίωσης του λογισμικού, στους 
αλγόριθμους και στα σύνολα δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται, σε συμμόρφωση με 
τη νομοθεσία της Ένωσης· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει εάν θα πρέπει 
να δοθούν εν προκειμένω πρόσθετα 
προνόμια στις αρχές εποπτείας της 

11. σημειώνει ότι, όσον αφορά τις 
εφαρμογές υψηλού κινδύνου, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς που ορίζονται από 
τα κράτη μέλη πρέπει οπωσδήποτε να 
έχουν πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα 
τεκμηρίωσης του λογισμικού, στους 
αλγόριθμους και στα σύνολα δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται, σε συμμόρφωση με 
τη νομοθεσία της Ένωσης·
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αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 108
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. σημειώνει ότι οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς πρέπει οπωσδήποτε να έχουν 
πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα 
τεκμηρίωσης του λογισμικού, στους 
αλγόριθμους και στα σύνολα δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται, σε συμμόρφωση με 
τη νομοθεσία της Ένωσης· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει εάν θα πρέπει να 
δοθούν εν προκειμένω πρόσθετα προνόμια 
στις αρχές εποπτείας της αγοράς·

11. σημειώνει ότι οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς πρέπει οπωσδήποτε να έχουν 
πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα 
τεκμηρίωσης του λογισμικού, στους 
αλγόριθμους και στα σύνολα δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται ή παράγονται από 
την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική 
και από συναφείς τεχνολογίες, σε 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
Ένωσης· επιπλέον, σημειώνει ότι τα εν 
λόγω στοιχεία θα πρέπει να διατηρούνται 
από όσους εμπλέκονται στα διάφορα 
στάδια της ανάπτυξης των αλγοριθμικών 
συστημάτων και κατ’ αναλογία με την 
ευθύνη τους, συγκεκριμένα μέσω 
τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού, 
όπως η τεχνολογία αλυσίδας 
κοινοποιήσεων (block-chain)· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει εάν θα πρέπει να 
δοθούν εν προκειμένω πρόσθετα προνόμια 
στις αρχές εποπτείας της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 109
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. σημειώνει ότι οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς πρέπει οπωσδήποτε να έχουν 
πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα 
τεκμηρίωσης του λογισμικού, στους 
αλγόριθμους και στα σύνολα δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται, σε συμμόρφωση 
με τη νομοθεσία της Ένωσης· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει εάν θα πρέπει να 
δοθούν εν προκειμένω πρόσθετα προνόμια 
στις αρχές εποπτείας της αγοράς·

11. σημειώνει ότι τα έγγραφα 
τεκμηρίωσης του λογισμικού, οι 
αλγόριθμοι και τα σύνολα δεδομένων θα 
πρέπει να είναι επεξηγήσιμα και 
προσβάσιμα στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς, σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
Ένωσης και ιδιαίτερα με το μελλοντικό 
κανονιστικό πλαίσιο των δεοντολογικών 
πτυχών· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει εάν θα πρέπει να δοθούν εν 
προκειμένω πρόσθετα προνόμια στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς· θεωρεί ότι η 
εξέταση της τρέχουσας νομοθεσίας για 
την εποπτεία της αγοράς ενδεχομένως να 
είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η 
απαρχαίωσή της και για να διασφαλιστεί 
ότι ανταποκρίνεται με δεοντολογικό 
τρόπο στην ανάδυση της τεχνητής 
νοημοσύνης, της ρομποτικής και των 
συναφών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 110
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, 
Pascal Arimont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. σημειώνει ότι οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς πρέπει οπωσδήποτε να έχουν 
πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα 
τεκμηρίωσης του λογισμικού, στους 
αλγόριθμους και στα σύνολα δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται, σε συμμόρφωση με 
τη νομοθεσία της Ένωσης· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει εάν θα πρέπει να 
δοθούν εν προκειμένω πρόσθετα προνόμια 
στις αρχές εποπτείας της αγοράς·

11. σημειώνει ότι τα έγγραφα 
τεκμηρίωσης του λογισμικού, οι 
αλγόριθμοι και τα σύνολα δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι 
επεξηγήσιμα στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει εάν θα πρέπει να δοθούν εν 
προκειμένω πρόσθετα προνόμια στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 111
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. σημειώνει ότι οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς πρέπει οπωσδήποτε να έχουν 
πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα 
τεκμηρίωσης του λογισμικού, στους 
αλγόριθμους και στα σύνολα δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται, σε συμμόρφωση με 
τη νομοθεσία της Ένωσης· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει εάν θα πρέπει να 
δοθούν εν προκειμένω πρόσθετα προνόμια 
στις αρχές εποπτείας της αγοράς·

11. σημειώνει ότι οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς πρέπει οπωσδήποτε να έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα τεκμηρίωσης του 
λογισμικού, στους αλγόριθμους και στα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται, 
σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
Ένωσης και με τα εμπορικά μυστικά· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν θα 
πρέπει να δοθούν εν προκειμένω πρόσθετα 
προνόμια στις αρχές εποπτείας της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 112
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. σημειώνει ότι οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς πρέπει οπωσδήποτε να έχουν 
πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα 
τεκμηρίωσης του λογισμικού, στους 
αλγόριθμους και στα σύνολα δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται, σε συμμόρφωση με 
τη νομοθεσία της Ένωσης· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει εάν θα πρέπει να 
δοθούν εν προκειμένω πρόσθετα προνόμια 
στις αρχές εποπτείας της αγοράς·

11. σημειώνει ότι οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς πρέπει οπωσδήποτε να έχουν 
πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα εκτίμησης 
κινδύνων, στα έγγραφα τεκμηρίωσης του 
λογισμικού, στους αλγόριθμους και στα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται, 
σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
Ένωσης· σημειώνει ότι θα πρέπει να 
δοθούν εν προκειμένω πρόσθετα προνόμια 
στις αρχές εποπτείας της αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 113
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. ζητεί να οριστεί από κάθε κράτος 
μέλος αρμόδια εθνική αρχή για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
διατάξεων·

12. ζητεί να οριστεί και να 
χρηματοδοτηθεί επαρκώς από κάθε 
κράτος μέλος αρμόδια εθνική αρχή για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
διατάξεων που αφορούν τα αλγοριθμικά 
συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 114
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. ζητεί να οριστεί από κάθε κράτος 
μέλος αρμόδια εθνική αρχή για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
διατάξεων·

12. ζητεί να οριστεί από κάθε κράτος 
μέλος αρμόδια εθνική αρχή ή 
περισσότερες από μία αρμόδιες 
περιφερειακές αρχές για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
διατάξεων·

Or. en

Τροπολογία 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. ζητεί να οριστεί από κάθε κράτος 
μέλος αρμόδια εθνική αρχή για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
διατάξεων·

12. ζητεί να οριστεί από κάθε κράτος 
μέλος αρμόδια εθνική αρχή για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
διατάξεων που αφορούν τους 
αλγόριθμους·

Or. en

Τροπολογία 116
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas 
Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. ζητεί να οριστεί από κάθε κράτος 
μέλος αρμόδια εθνική αρχή για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
διατάξεων·

12. ζητεί να οριστεί από κάθε κράτος 
μέλος αρμόδιος εθνικός φορέας επιβολής 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των διατάξεων·

Or. en

Τροπολογία 117
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη οι 
αρχές να καταργήσουν τις πρακτικές 
κατάρτισης προφίλ ή μαζικής και 
συστηματικής παρακολούθησης των 
καταναλωτών, οι οποίες οργανώνονται 
από ορισμένους παράγοντες του κλάδου 
της διαφήμισης στο διαδίκτυο ή σε 
φορητές συσκευές· σημειώνει ότι αυτά τα 
εργαλεία συγκεντρώνουν πολύ ευαίσθητα 
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δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά, τα 
ενδιαφέροντα ή την υγεία ακόμη και 
ανηλίκων, τα οποία στη συνέχεια 
διαχειρίζονται τρίτοι· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η 
απουσία εποπτείας από τις αρχές αυξάνει 
την ισχύ που διαθέτουν οι λιγότερο ηθικοί 
παράγοντες στην αγορά και αποθαρρύνει 
ορισμένους παράγοντες από την εισήγηση 
πιο δεοντολογικών λύσεων και πιο 
ευνοϊκών για τους καταναλωτές·

Or. fr

Τροπολογία 118
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. ζητεί να συγκροτηθεί ένα 
ευρωπαϊκό συμβούλιο εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
προς διασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού και αποφυγή του 
κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς, το οποίο θα λαμβάνει αποφάσεις 
με ειδική πλειοψηφία και μυστική 
ψηφοφορία σε περίπτωση που υπάρχουν 
διαφορετικές αποφάσεις για αλγοριθμικά 
συστήματα που χρησιμοποιούνται σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, καθώς 
και κατόπιν αιτήματος της πλειοψηφίας 
των εθνικών αρχών·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 119
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. ζητεί να συγκροτηθεί ένα 
ευρωπαϊκό συμβούλιο εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
προς διασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού και αποφυγή του 
κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς, το οποίο θα λαμβάνει αποφάσεις 
με ειδική πλειοψηφία και μυστική 
ψηφοφορία σε περίπτωση που υπάρχουν 
διαφορετικές αποφάσεις για αλγοριθμικά 
συστήματα που χρησιμοποιούνται σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, καθώς 
και κατόπιν αιτήματος της πλειοψηφίας 
των εθνικών αρχών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 120
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. ζητεί να συγκροτηθεί ένα 
ευρωπαϊκό συμβούλιο εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
προς διασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού και αποφυγή του 
κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς, 
το οποίο θα λαμβάνει αποφάσεις με 
ειδική πλειοψηφία και μυστική 
ψηφοφορία σε περίπτωση που υπάρχουν 
διαφορετικές αποφάσεις για αλγοριθμικά 
συστήματα που χρησιμοποιούνται σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, καθώς 
και κατόπιν αιτήματος της πλειοψηφίας 
των εθνικών αρχών·

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η νομοθεσία της Ένωσης 
που αφορά τα αλγοριθμικά συστήματα 
εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε 
να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 121
Jordi Cañas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. ζητεί να συγκροτηθεί ένα 
ευρωπαϊκό συμβούλιο εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
προς διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 
και αποφυγή του κατακερματισμού της 
εσωτερικής αγοράς, το οποίο θα λαμβάνει 
αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία και 
μυστική ψηφοφορία σε περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις για 
αλγοριθμικά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, καθώς και κατόπιν 
αιτήματος της πλειοψηφίας των εθνικών 
αρχών·

13. ζητεί βελτιωμένη και 
αποτελεσματική συνεργασία των εθνικών 
φορέων εποπτείας όσον αφορά τα 
αλγοριθμικά συστήματα σε ολόκληρη την 
Ένωση, καθώς και εναρμονισμένες 
στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου για την 
τεχνητή νοημοσύνη, προς διασφάλιση 
ίσων όρων ανταγωνισμού και αποφυγή του 
κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 122
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. ζητεί να συγκροτηθεί ένα 
ευρωπαϊκό συμβούλιο εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
προς διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 
και αποφυγή του κατακερματισμού της 
εσωτερικής αγοράς, το οποίο θα λαμβάνει 
αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία και 
μυστική ψηφοφορία σε περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις για 
αλγοριθμικά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, καθώς και κατόπιν 
αιτήματος της πλειοψηφίας των εθνικών 
αρχών·

13. ζητεί να συγκροτηθεί ένα 
ευρωπαϊκό συμβούλιο εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
προς διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 
και αποφυγή του κατακερματισμού της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 123
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. ζητεί να συγκροτηθεί ένα 
ευρωπαϊκό συμβούλιο εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
προς διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 
και αποφυγή του κατακερματισμού της 
εσωτερικής αγοράς, το οποίο θα λαμβάνει 
αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία και 
μυστική ψηφοφορία σε περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις για 
αλγοριθμικά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, καθώς και κατόπιν 
αιτήματος της πλειοψηφίας των εθνικών 
αρχών·

13. ζητεί ισχυρό συντονισμό των 
αρχών των κρατών μελών, για 
παράδειγμα μέσω μηχανισμών όπως ένα 
ευρωπαϊκό συμβούλιο εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
προς διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 
και αποφυγή του κατακερματισμού της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 124
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. ζητεί να συγκροτηθεί ένα 
ευρωπαϊκό συμβούλιο εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
προς διασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού και αποφυγή του 
κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς, 
το οποίο θα λαμβάνει αποφάσεις με 
ειδική πλειοψηφία και μυστική 
ψηφοφορία σε περίπτωση που υπάρχουν 
διαφορετικές αποφάσεις για αλγοριθμικά 
συστήματα που χρησιμοποιούνται σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, καθώς 
και κατόπιν αιτήματος της πλειοψηφίας 

13. ζητεί να συγκροτηθεί ευρωπαϊκή 
συμβουλευτική επιτροπή εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, η 
οποία θα αποτελείται από τους 
εκπροσώπους των εθνικών αρμόδιων 
αρχών, της Επιτροπής και σχετικών 
φορέων της ΕΕ, όπως της ENISA, και η 
οποία θα συμβάλει στη διασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού και στην αποφυγή του 
κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς 
με την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών 
και συστάσεων προς τις αρχές των 
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των εθνικών αρχών· κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 125
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. ζητεί να συγκροτηθεί ένα 
ευρωπαϊκό συμβούλιο εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
προς διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 
και αποφυγή του κατακερματισμού της 
εσωτερικής αγοράς, το οποίο θα λαμβάνει 
αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία και 
μυστική ψηφοφορία σε περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις για 
αλγοριθμικά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται σε περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη, καθώς και κατόπιν αιτήματος 
της πλειοψηφίας των εθνικών αρχών·

13. ζητεί να συγκροτηθεί ένα 
ευρωπαϊκό συμβούλιο εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού οργανισμού 
για την τεχνητή νοημοσύνη, προς 
διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και 
αποφυγή του κατακερματισμού της 
εσωτερικής αγοράς, το οποίο θα λαμβάνει 
αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία και 
μυστική ψηφοφορία σε περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις για 
αλγοριθμικά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται σε περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη, καθώς και κατόπιν αιτήματος 
της πλειοψηφίας των εθνικών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 126
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. ζητεί να συγκροτηθεί ένα 
ευρωπαϊκό συμβούλιο εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
προς διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 
και αποφυγή του κατακερματισμού της 
εσωτερικής αγοράς, το οποίο θα λαμβάνει 

13. ζητεί να συγκροτηθεί ένα 
ευρωπαϊκό συμβούλιο εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, 
προς διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 
και αποφυγή του κατακερματισμού της 
εσωτερικής αγοράς, το οποίο θα λαμβάνει 
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αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία και 
μυστική ψηφοφορία σε περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις για 
αλγοριθμικά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται σε περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη, καθώς και κατόπιν αιτήματος 
της πλειοψηφίας των εθνικών αρχών·

αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία και 
μυστική ψηφοφορία σε περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις για 
αλγοριθμικά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται σε περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη, καθώς και κατόπιν αιτήματος 
της πλειοψηφίας των εθνικών ή 
περιφερειακών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 127
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13α. αναγνωρίζει την πολύτιμη 
συνεισφορά της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για 
την τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα τις 
«Κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας 
για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη»· 
προτείνει ότι η ομάδα αυτή, η οποία 
αποτελείται από εκπροσώπους της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας 
των πολιτών και της βιομηχανίας, καθώς 
και της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την 
τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να παρέχει 
εμπειρογνωσία στην ευρωπαϊκή 
συμβουλευτική επιτροπή εποπτείας της 
αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 128
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13α. πιστεύει ότι θα πρέπει να 
σχεδιαστεί μια ευρωπαϊκή πιστοποίηση 
της δεοντολογικής συμμόρφωσης έτσι 
ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές 
για το επίπεδο κινδύνου ενός προϊόντος ή 
μιας υπηρεσίας με αλγοριθμικά στοιχεία, 
καθώς και για την αξιοπιστία του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας, στο πλαίσιο 
των δεοντολογικών αρχών και όλων των 
άλλων απαιτήσεων με βάση τη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 129
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13α. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
ενισχυθούν οι εθνικές αρχές εποπτείας 
της αγοράς ως προς τις ικανότητες, τις 
δεξιότητες και τις αρμοδιότητές τους 
στον τομέα της ΤΝ, του ΙοΤ και άλλων 
συναφών τεχνολογιών, καθώς και ως 
προς τις γνώσεις τους για τους 
συγκεκριμένους κινδύνους των εν λόγω 
τομέων·

Or. en

Τροπολογία 130
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13α. απαιτεί την επικαιροποίηση του 
ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού 
και των δημόσιων συμβάσεων, ώστε να 
ενθαρρυνθεί η δράση παραγόντων 
παγκόσμιας κλίμακας με έδρα στην 
Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 131
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13β. ζητεί να δοθούν κίνητρα στις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις για τη 
μετεγκατάσταση μέρους των εργασιών, 
της έρευνας, των συστημάτων και της 
ψηφιακής παραγωγής τους στην Ευρώπη, 
εάν επιθυμούν να αποκτήσουν πλήρη 
πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά·

Or. fr

Τροπολογία 132
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13γ. ζητεί, σύμφωνα και με τις 
ευρωπαϊκές και εθνικές προτιμήσεις, την 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών 
και της απασχόλησης στον τομέα της 
τεχνητής νοημοσύνης και της 
ρομποτικής· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να εμποδιστεί η εξαγορά 
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στρατηγικών επιχειρήσεων από 
παράγοντες εκτός Ευρώπης·

Or. fr

Τροπολογία 133
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Υπότιτλος 5 α (νέος)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ισότητα και απαγόρευση των διακρίσεων

Or. en

Τροπολογία 134
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 δ (νέα) (μετά τον Υπότιτλο 5 α νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13δ. επισημαίνει ότι θα πρέπει να 
υπάρχει ίσος σεβασμός της ηθικής αξίας 
και ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων· ο 
σεβασμός αυτός υπερβαίνει την 
απαγόρευση των διακρίσεων, η οποία 
ανέχεται τη θέσπιση διακρίσεων μεταξύ 
ανόμοιων καταστάσεων με βάση 
αντικειμενική αιτιολόγηση· στο πλαίσιο 
της ΤΝ, η ισότητα συνεπάγεται ότι οι 
λειτουργίες του συστήματος δεν μπορούν 
να παράγουν αδικαιολόγητα μεροληπτικά 
αποτελέσματα (π.χ. τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για να εκπαιδεύσουν τα 
συστήματα ΤΝ θα πρέπει να εισάγουν όσο 
το δυνατόν λιγότερες διακρίσεις και να 
εκπροσωπούν διαφορετικές 
πληθυσμιακές ομάδες)· ζητεί την επαρκή 
προστασία των πιθανώς ευάλωτων 
ατόμων και ομάδων, όπως εργαζομένων, 
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γυναικών, ατόμων με αναπηρίες, 
εθνοτικών μειονοτήτων, ηλικιωμένων, 
παιδιών, καταναλωτών ή άλλων ατόμων 
ή ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο 
αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 135
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 ε (νέα) (μετά τον Υπότιτλο 5 α νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13ε. σημειώνει ότι, ιδιαίτερα στους 
τομείς παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών 
από επιχειρήσεις προς καταναλωτές, τα 
συστήματα θα πρέπει να έχουν ως 
επίκεντρο τον χρήστη και να είναι 
σχεδιασμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν σε 
κάθε άνθρωπο τη χρήση προϊόντων ή 
υπηρεσιών ΤΝ, ανεξάρτητα από την 
ηλικία, το φύλο, πιθανές αναπηρίες ή 
χαρακτηριστικά του· η δυνατότητα 
πρόσβασης σε αυτή την τεχνολογία για τα 
άτομα με αναπηρίες, τα οποία υπάρχουν 
σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, είναι 
ιδιαίτερης σημασίας· στα συστήματα ΤΝ 
δεν θα πρέπει να ακολουθείται μια ενιαία 
προσέγγιση για όλα και θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι αρχές καθολικού 
σχεδιασμού για την προσέγγιση όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερου εύρους χρηστών, 
σύμφωνα με τα συναφή πρότυπα 
προσβασιμότητας· με αυτόν τον τρόπο, 
εξασφαλίζεται η ίση πρόσβαση και η 
ενεργή συμμετοχή όλων των ανθρώπων 
στις υπάρχουσες και στις αναδυόμενες 
ανθρώπινες δραστηριότητες με τη 
μεσολάβηση ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
αλλά και στις υποστηρικτικές 
τεχνολογίες·

Or. en
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Τροπολογία 136
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14α. Οι βασικές αρχές και οι βασικοί 
στόχοι της πρότασης είναι οι εξής:
1. Για μια πραγματική ψηφιακή ενιαία 
αγορά απαιτείται πλήρης εναρμόνιση 
μέσω κανονισμού.
2. Για τα αλγοριθμικά συστήματα που 
θεωρούνται υψηλότερου κινδύνου, είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν δικλείδες 
ασφαλείας με οριζόντια ισχύ, ανεξάρτητα 
από τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν 
για τον κάθε κλάδο.
3. Ο οριζόντιος κανονισμός θα πρέπει να 
βασίζεται και να διασφαλίζει την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου για 
τα δικαιώματα των χρηστών και των 
καταναλωτών, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
προστασία της ιδιωτικότητας, την 
απαγόρευση των διακρίσεων, την 
αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη, την 
ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής.

Or. en

Τροπολογία 137
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14β. Ο καθορισμός του κινδύνου των 
αλγοριθμικών συστημάτων σε έναν 
μελλοντικό οριζόντιο κανονισμό για την 
τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να 
βασίζεται σε έναν συνδυασμό της 
σοβαρότητας της πιθανής βλάβης και της 
πιθανότητας εμφάνισής της. Σε 
περίπτωση που το αλγοριθμικό σύστημα 
έχει αυξημένη επικινδυνότητα, θα πρέπει 
να συνοδεύεται από υψηλότερο βαθμό 
κανονιστικής παρέμβασης. Για τα 
αλγοριθμικά συστήματα που ανήκουν στη 
χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου, δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζονται περαιτέρω 
νομικές υποχρεώσεις. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται προκαθορισμένο σύνολο 
κριτηρίων για τον καθορισμό της 
επικινδυνότητας μιας εφαρμογής ή ενός 
πεδίου εφαρμογής. Στα κριτήρια αυτά θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται:
1. Η ποιότητα και η ακεραιότητα των 
δεδομένων που συλλέγονται και 
υπόκεινται σε επεξεργασία
2. Η σοβαρότητα της πιθανής 
παραβίασης των δικαιωμάτων, 
δεδομένων:
α) του βάθους της πιθανής βλάβης που 
προκαλείται·
β) του αριθμού των θιγόμενων 
προσώπων·
γ) του συνόλου των πιθανών ζημιών, 
καθώς αφενός, μπορεί να υπάρχουν 
ιδιαίτερα σοβαρά μεμονωμένα 
περιστατικά παραβίασης δικαιωμάτων 
και αφετέρου, μπορεί να υπάρχουν 
ιδιαίτερα συχνές παραβιάσεις 
δικαιωμάτων ήσσονος σημασίας, των 
οποίων το σύνολο έχει ωστόσο σημασία 
για την κοινωνία.
3. Ο αντίκτυπος στα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες·
4. Ο αντίκτυπος στην κοινωνία και στο 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των 
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εξής:
α) υλικές/οικονομικές ζημιές και 
συνέπειες στην ευημερία ατόμων ή 
ομάδων, για παράδειγμα κατά την 
κατανομή πόρων ή την πρόσβαση σε 
αγορές·
β) κοινωνικές συνέπειες, όπως 
κοινωνικές, ψυχολογικές, πολιτισμικές 
και οικονομικές διαστάσεις·
γ) η συστημική συνάφεια για τη 
λειτουργία της κοινωνίας και της 
δημοκρατίας, όπως για τις εκλογές, τη 
διαμόρφωση της κοινής γνώμης ή τη 
δημιουργία κοινωνικά χρήσιμων 
υποδομών·
δ) ο αντίκτυπος στην περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, για παράδειγμα η 
κατανάλωση ενέργειας, η χρήση πρώτων 
υλών ή οι συνέπειες για το κλίμα.
5. Η πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής:
α) ο ρόλος του αλγορίθμου στη λήψη της 
απόφασης·
β) η εξάρτηση των θιγόμενων προσώπων, 
για παράδειγμα υπηρεσίες του ιδιωτικού 
τομέα σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα 
έναντι δημόσιων υπηρεσιών που 
παρέχονται από το κράτος ή υπηρεσιών 
που παρέχονται από εταιρεία με 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά·
γ) η αναστρεψιμότητα των συνεπειών 
μιας απόφασης.
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