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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

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

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


