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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

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


