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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να 
βελτιωθεί τόσο με την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) όσο και με την εμπέδωση της εμπιστοσύνης των χρηστών μέσω της 
διεύρυνσης των εγγυήσεων για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

1. φρονεί ότι η χρήση ΤΝ από αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει να χαρακτηριστεί 
υψηλού κινδύνου, δεδομένου ότι οι αρχές αυτές έχουν ταχθεί να προασπίζουν το 
δημόσιο συμφέρον· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να πρωτοστατήσει στη θέσπιση 
βασικών κανόνων για την ανάπτυξη και χρήση της ΤΝ, ώστε να εξασφαλιστεί ένα 
εξίσου υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ·

2. τονίζει ότι η ΤΝ θα πρέπει να συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου των 
δημόσιων αρχών, χωρίς ποτέ να υποκαθιστά στη λήψη των αποφάσεων τον άνθρωπο, 
υπό τον έλεγχο του οποίου θα πρέπει να τελούν όλα τα συστήματα ΤΝ·

3. υποστηρίζει ότι τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να διατίθενται ως λογισμικό ανοικτής 
πηγής στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων και ότι η 
συμβατότητά τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να αποτελεί μέρος μιας 
πρότερης αξιολόγησης της συμμόρφωσης αυτής· πιστεύει ότι, σε συνθήκες όπου 
διασφαλίζεται η τήρηση του δικαίου και των αξιών της ΕΕ, καθώς και της ισχύουσας 
νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων, και δεν διακυβεύονται η διεξαγωγή 
ερευνών και η άσκηση ποινικών διώξεων, τα δεδομένα κατάρτισης πρέπει να είναι 
ανοικτά δεδομένα·

4. τονίζει ότι συλλογή δεδομένων και παρακολουθήσεις μεμονωμένων ατόμων θα πρέπει 
να διενεργούνται μόνο όταν υπάρχουν υποψίες τέλεσης εγκληματικών πράξεων·

5. εμμένει στην άποψη ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικές 
διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και αιτήσεων θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητάς τους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη·

6. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος κατάχρησης ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, όπως, μεταξύ 
άλλων, η αναγνώριση προσώπων σε δημόσιους χώρους, η αυτοματοποιημένη 
ανίχνευση συμπεριφοράς και η κατάρτιση προφίλ για την κατάταξη ατόμων στα 
σύνορα σε κατηγορίες επικινδυνότητας, είναι υψηλός και καλεί την Επιτροπή να 
απαγορεύσει τη χρήση των τεχνολογιών αυτών·

7. υπογραμμίζει ότι η δεσπόζουσα θέση της δικανικής κρίσης και η λήψη ξεχωριστής για 
κάθε περίπτωση απόφασης πρέπει να διαφυλαχθούν, προκειμένου να αποφευχθεί η 
τυποποίηση των αποφάσεων με βάση αμιγώς στατιστικούς υπολογισμούς.


