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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 από την οδηγία (ΕΕ) 2018/958 προκύπτει ότι οι άνθρωποι πρέπει πάντα 
να φέρουν την τελική ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων που συνεπάγονται κινδύνους για 
την επίτευξη στόχων δημόσιου συμφέροντος·

2. παρατηρεί ότι κατά την υγειονομική κρίση της COVID-19, αρκετά κράτη μέλη έχουν 
δρομολογήσει την ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, οι οποίες ειδοποιούν τους πολίτες για προηγούμενες επαφές με κάποιον που έχει 
βρεθεί θετικός σε έλεγχο για τον ιό· ζητεί μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τις 
κινητές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η ανάπτυξη των οποίων πρέπει να παραμείνει 
υπό κρατικό έλεγχο·

3. υπενθυμίζει ότι πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας και ότι ζητήματα 
αιτιώδους συνάφειας και ευθύνης πρέπει να αποσαφηνίζονται, προκειμένου να 
προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο το κράτος ως φορέας δημόσιου διεθνούς δικαίου, 
αλλά και κατά την άσκηση της δικής του εξουσίας, μπορεί πράγματι να μεταφέρει την 
εν λόγω αρχή σε συστήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία 
διαθέτουν ορισμένη αυτονομία·

4. παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τους κινδύνους που 
συνδέονται με τεχνολογίες οδηγούμενες από την ΤΝ, πριν αυτοματοποιήσουν 
δραστηριότητες που συνδέονται με την άσκηση κρατικής εξουσίας, όπως είναι η ορθή 
απονομή της δικαιοσύνης·  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν την ανάγκη πρόβλεψης 
διασφαλίσεων, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/958, όπως η εποπτεία από 
ειδικευμένο επαγγελματία και οι κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας·

5. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να προωθούν τεχνολογίες 
τεχνητής νοημοσύνης που εργάζονται για τους ανθρώπους· καλεί τα κράτη μέλη, σε 
στενή συνεργασία με την Επιτροπή, να αναπτύξουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης 
με στόχο την αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, για παράδειγμα στον τομέα της φορολογικής διοίκησης· υπογραμμίζει 
ότι οι εξηγήσιμοι αλγόριθμοι είναι σημαντικοί για να διασφαλιστεί ότι επιχειρήσεις και 
καταναλωτές επωφελούνται από καλύτερες, αμερόληπτες και αξιόπιστες δημόσιες 
υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος.


