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Τροπολογία 1
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η Ευρώπη μπορεί 
όντως να αναλάβει ηγετικό ρόλο· 
σημειώνει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
ένα δεύτερο κύμα ψηφιοποίησης· 
υπογραμμίζει ότι μια κοινή ενωσιακή 
προσέγγιση μπορεί να καταστήσει την 
Ευρώπη την πλέον καινοτόμο περιοχή 
στον κόσμο έως το 2030·

1. επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να 
διασφαλίσει την ψηφιακή κυριαρχία και 
τη στρατηγική αυτονομία της στον 
ψηφιακό τομέα ανοίγοντας τον δρόμο για 
την ανάπτυξη και τη χρήση αξιόπιστων 
και ανθρωποκεντρικών τεχνολογιών και 
εφαρμογών ΤΝ που ωφελούν τα άτομα 
και την κοινωνία εν γένει, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο διαφάνειας, 
προστασίας δεδομένων, δεοντολογικών 
προτύπων, προστασία των ψηφιακών και 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ορίζοντας 
παγκόσμια πρότυπα σε αυτούς τους 
τομείς· σημειώνει ότι έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε ένα δεύτερο κύμα 
ψηφιοποίησης που βασίζεται στα 
βιομηχανικά δεδομένα· υπογραμμίζει ότι 
μια κοινή ενωσιακή και βιώσιμη 
προσέγγιση στις τεχνολογίες δημιουργεί 
ανταγωνιστικό προβάδισμα και μπορεί να 
καταστήσει την Ευρώπη την πλέον 
καινοτόμο περιοχή στον κόσμο έως το 
2030 με την ανάπτυξη και τη χρήση 
πρωτοποριακών, διαφανών, 
δεοντολογικών και ασφαλών τεχνολογιών 
και εφαρμογών ΤΝ που βασίζονται στις 
αξίες της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι η 
αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος 
και του ψηφιακού γραμματισμού είναι 
καίρια ώστε η Ευρώπη να 
πρωταγωνιστήσει σε αυτό το δεύτερο 
κύμα ψηφιοποίησης· τονίζει ότι η ΕΕ 
μπορεί να αποκομίσει τα πλήρη οφέλη 
των τεχνολογιών ΤΝ, εάν είναι διαθέσιμη 
και προσβάσιμη σε όλους·

Or. en
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Τροπολογία 2
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η Ευρώπη μπορεί 
όντως να αναλάβει ηγετικό ρόλο· 
σημειώνει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
ένα δεύτερο κύμα ψηφιοποίησης· 
υπογραμμίζει ότι μια κοινή ενωσιακή 
προσέγγιση μπορεί να καταστήσει την 
Ευρώπη την πλέον καινοτόμο περιοχή 
στον κόσμο έως το 2030·

1. επισημαίνει ότι η Ευρώπη μπορεί 
όντως να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον 
αφορά την ψηφιακή μετάβαση· σημειώνει 
ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα 
δεύτερο κύμα ψηφιοποίησης· 
υπογραμμίζει ότι μια κοινή ενωσιακή 
προσέγγιση μπορεί να συμβάλει ώστε η 
Ευρώπη να καταστεί η πλέον 
ανταγωνιστική και καινοτόμος περιοχή 
που θα απολαμβάνει σεβασμού 
παγκοσμίως έως το 2030·

Or. en

Τροπολογία 3
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, 
Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η Ευρώπη μπορεί 
όντως να αναλάβει ηγετικό ρόλο· 
σημειώνει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
ένα δεύτερο κύμα ψηφιοποίησης· 
υπογραμμίζει ότι μια κοινή ενωσιακή 
προσέγγιση μπορεί να καταστήσει την 
Ευρώπη την πλέον καινοτόμο περιοχή 
στον κόσμο έως το 2030·

1. επισημαίνει ότι η Ευρώπη μπορεί 
όντως να αναλάβει ηγετικό ρόλο· 
φιλοδοξεί να καταστήσει την ΕΕ 
παγκόσμιο ηγέτη στην ανάπτυξη 
ψηφιακής καινοτομίας και τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ)· σημειώνει ότι έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε ένα δεύτερο κύμα 
ψηφιοποίησης· υπογραμμίζει ότι μια κοινή 
ενωσιακή προσέγγιση μπορεί να 
καταστήσει την Ευρώπη την πλέον 
καινοτόμο περιοχή στον κόσμο έως το 
2030· υπογραμμίζει ότι ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός περιλαμβάνει όλους 
τους τομείς πολιτικής και έχει από τη 
φύση του απεριόριστες δυνατότητες· 
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τονίζει ότι η ανάπτυξη ΤΝ από τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες είναι κρίσιμη για 
την οικονομική ανάπτυξη και τις 
καινοτομίες, ενισχύει την ασφάλεια και 
την ανθεκτικότητα και ενδυναμώνει τη 
γεωπολιτική και στρατηγική σημασία της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 4
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η Ευρώπη μπορεί 
όντως να αναλάβει ηγετικό ρόλο· 
σημειώνει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
ένα δεύτερο κύμα ψηφιοποίησης· 
υπογραμμίζει ότι μια κοινή ενωσιακή 
προσέγγιση μπορεί να καταστήσει την 
Ευρώπη την πλέον καινοτόμο περιοχή 
στον κόσμο έως το 2030·

1. επισημαίνει ότι η Ευρώπη μπορεί 
όντως να αναλάβει ηγετικό ρόλο· 
σημειώνει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
ένα δεύτερο κύμα ψηφιοποίησης· 
υπογραμμίζει ότι μια κοινή ενωσιακή 
προσέγγιση μπορεί να καταστήσει την 
Ευρώπη την πλέον καινοτόμο περιοχή 
στον κόσμο έως το 2030· τονίζει ότι η 
ψηφιακή επανάσταση πρέπει να συμβάλει 
στη βιώσιμη ανάπτυξη και να ωφελεί το 
σύνολο των πολιτών, βρίσκοντας 
ταυτόχρονα ισορροπία ανάμεσα στην 
οικονομική, τη δεοντολογική και την 
περιβαλλοντική διάσταση· αναγνωρίζει 
περαιτέρω ότι η ΤΝ αποτελεί όχημα 
βιώσιμου μετασχηματισμού·

Or. en

Τροπολογία 5
Ivo Hristov, Carlos Zorrinho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η Ευρώπη μπορεί 
όντως να αναλάβει ηγετικό ρόλο· 
σημειώνει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
ένα δεύτερο κύμα ψηφιοποίησης· 
υπογραμμίζει ότι μια κοινή ενωσιακή 
προσέγγιση μπορεί να καταστήσει την 
Ευρώπη την πλέον καινοτόμο περιοχή 
στον κόσμο έως το 2030·

1. επισημαίνει ότι η Ευρώπη μπορεί 
όντως να αναλάβει ηγετικό ρόλο· 
σημειώνει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
ένα δεύτερο κύμα ψηφιοποίησης· 
υπογραμμίζει ότι μια κοινή ενωσιακή 
προσέγγιση μπορεί να καταστήσει την 
Ευρώπη την πλέον καινοτόμο περιοχή 
στον κόσμο έως το 2030· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω ότι είναι αναγκαίο να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως το υφιστάμενο 
αστικό-αγροτικό ψηφιακό χάσμα·

Or. en

Τροπολογία 6
Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. συνιστά να αναλύσει η Ευρώπη τις 
προκλήσεις που δημιουργεί η ΤΝ για τους 
καταναλωτές και να καταστήσει τα 
πρότυπα για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών της ΕΕ κατάλληλα για τον 
21ο αιώνα· ως εκ τούτου, πρέπει να 
θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης της ΤΝ με τις 
δεοντολογικές αρχές ώστε να 
διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των 
Ευρωπαίων πολιτών στην ΤΝ· αυτό το 
πιστοποιητικό θα πρέπει να χορηγείται 
από ανεξάρτητο, δημόσιο οργανισμό 
πιστοποίησης κατόπιν ενδελεχούς 
αξιολόγησης συμμόρφωσης με τις 
δεοντολογικές απαιτήσεις που θα 
υποβληθούν από την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για 
την ΤΝ· τα κριτήρια πιστοποίησης και οι 
απαιτήσεις αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης θα καταρτίζονται από 
αυτόν τον φορέα σε συνεργασία με την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη· προτείνει 
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την ανάπτυξη μηχανισμών πιστοποίησης 
και ελέγχου της αυτοματοποιημένης 
επεξεργασίας δεδομένων και των 
τεχνικών λήψης αποφάσεων σε εθνικό 
και ενωσιακό επίπεδο, ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τις 
δεοντολογικές αρχές και αξίες· η 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης θα 
πρέπει να είναι αναλογική προς τη φύση 
και τον βαθμό κινδύνου που συνδέεται με 
τη λειτουργία της εφαρμογής ή του 
συστήματος τεχνητής νοημοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 7
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι ο 
κατακερματισμός της αγοράς δεν 
επιτρέπει στις εταιρείες να επεκταθούν 
ταχέως και να δημιουργήσουν συνέργειες 
και οικονομίες κλίμακας, υπογραμμίζει 
ότι η μεγαλύτερη εναρμόνιση με υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών 
σε όλα τα κράτη μέλη αποτελεί επίσης 
τον βέλτιστο τρόπο οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης για τους Ευρωπαίους όταν 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αγοράς 
αγαθών διασυνοριακά και διευκολύνει 
την ανάπτυξη τεχνολογιών· υπενθυμίζει 
ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις υπό 
μορφή προβλέψεων της υπηρεσίας 
έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στη μελέτη με τίτλο «Costs of non-Europe 
in the Single Market» (Κόστος της μη 
Ευρώπης στην ενιαία αγορά), η 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
συνεπάγεται οικονομικά κέρδη που 
κυμαίνονται από τα 651 δισεκατομμύρια 
έως το 1,1 τρισεκατομμύριο ευρώ κατ’ 
έτος που ισοδυναμεί με 5% ως 8,63% του 
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ΑΕΠ της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 8
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της ανταλλαγής δεδομένων 
και των απαιτούμενων υποδομών, 
προκειμένου να διασφαλίσει τη βιώσιμη 
ψηφιακή ανάπτυξη σύμφωνα με την 
Πράσινη Συμφωνία· τονίζει ότι, παρά το 
σημερινό υψηλό αποτύπωμα άνθρακα της 
ανάπτυξης, της εφαρμογής και της 
χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, της 
ρομποτικής και των συναφών 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοματοποιημένων αποφάσεων και της 
μηχανικής μάθησης, οι εν λόγω 
τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στη 
μείωση του τρέχοντος περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος του τομέα των ΤΠΕ· 
ζητεί την ανάπτυξη ενός βιώσιμου 
ψηφιακού δείκτη της ΕΕ που θα 
βασίζεται σε ανάλυση του κύκλου ζωής 
των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 9
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο 
να υποστηριχθεί περαιτέρω η διείσδυση 
στον δημόσιο τομέα και στη βιομηχανία 
της ΕΕ, ιδίως στις ΜΜΕ και τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις, των προηγμένων ψηφιακών 
και συναφών τεχνολογιών, που 
περιλαμβάνουν ιδίως την υπολογιστική 
υψηλών επιδόσεων, την τεχνητή 
νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια, καθώς 
και άλλες προηγμένες και μελλοντικές 
τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες 
κατανεμημένου καθολικού·

Or. en

Τροπολογία 10
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί η ψηφιακή συνδεσιμότητα 
να αποτελέσει βασικό στοιχείο προς 
αντιμετώπιση· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει επειγόντως το υφιστάμενο 
ψηφιακό χάσμα και να αναλύσει τον 
αντίκτυπο των ψηφιακών τεχνολογιών 
αναφορικά με την άνιση πρόσβαση στην 
τεχνολογία, στο φαινόμενο μείωσης του 
πληθυσμού και των ανισοτήτων ως προς 
τη συνδεσιμότητα μεταξύ των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 11
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι από τους τρεις 
βασικούς στόχους που ορίζονται στην 
ανακοίνωση για τη διαμόρφωση του 
ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, η 
ψηφιακή ανταγωνιστικότητα και η 
οικονομική ανάπτυξη αποτελούν 
αναντικατάστατες προϋποθέσεις για την 
οικοδόμηση μιας ανοικτής, 
δημοκρατικής και βιώσιμης κοινωνίας, 
που λειτουργεί με τεχνολογία στην 
υπηρεσία των ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 12
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. χαιρετίζει τις επτά βασικές αρχές 
και τους στόχους που υποβλήθηκαν από 
τα κράτη μέλη στη Δήλωση του 
Βερολίνου για την ψηφιακή κοινωνία και 
την αξιακή ψηφιακή διακυβέρνηση που 
αποτελούν σημαντικό βήμα προς τον 
δίκαιο και συνεργατικό ψηφιακό 
εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα χωρίς 
αποκλεισμούς, καθώς και τη δέσμευσή 
τους να ενισχύσουν την ψηφιακή 
συμμετοχή και την ψηφιακή ένταξη ώστε 
να ενθαρρυνθεί ένας ψηφιακός 
μετασχηματισμός βάσει αξιών, με την 
προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και των δημοκρατικών αξιών, με την 
ενθάρρυνση της ψηφιακής ενδυνάμωσης 
και του ψηφιακού γραμματισμού και με 
τη διασφάλιση της ασφάλειας, της 
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βιωσιμότητας και της τεχνολογικής 
κυριαρχίας της ψηφιακής σφαίρας· 
υπογραμμίζει ότι οι δημόσιες αρχές και 
οργανισμοί των κρατών μελών πρέπει να 
δώσουν το παράδειγμα για την 
ενδυνάμωση των δογμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζοντας τις 
αρχές της Δήλωσης του Βερολίνου στην 
ψηφιακή σφαίρα· καλεί την Επιτροπή να 
στηρίξει, να προαγάγει και να επεκτείνει 
τις αρχές και τους στόχους της Δήλωσης 
του Βερολίνου με πρωτοβουλίες πολιτικής 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την 
Επιτροπή να υποστηρίξει την επίτευξη 
αυτών των βασικών αρχών και την 
εφαρμογή των ενεργειών και των μέτρων 
μέσω κεφαλαίων που διατίθενται από το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 
και το σχέδιο «Next Generation EU» 
(NGEU) για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό·

Or. en

Τροπολογία 13
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Ivan Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει 
μια ισορροπημένη προσέγγιση, βάσει της 
αρχής της επικουρικότητας, της 
τεχνολογικής ουδετερότητας και 
ενδελεχών εκτιμήσεων επιπτώσεων, κατά 
την παρουσίαση της πλειάδας 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών, 
όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση 
για τη διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης·

Or. en
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Τροπολογία 14
Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado 
López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, 
Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. Η διαμόρφωση ενός δίκαιου 
ψηφιακού τομέα πρέπει να συμβαδίζει με 
τις εκπαιδευτικές πτυχές, την 
κοινωνικοποίηση, τις δίκαιες εργασιακές 
συνθήκες, την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
τη δημοκρατία, την καλή διακυβέρνηση 
και τις ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 15
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. αναγνωρίζει ότι η εμπιστοσύνη 
είναι ουσιαστική για την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή των τεχνολογιών και των 
εφαρμογών ΤΝ· υπογραμμίζει ότι σαφείς 
ρυθμιστικές απαιτήσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν την αλγοριθμική διαφάνεια 
των τεχνολογιών και εφαρμογών ΤΝ που 
συχνά περιλαμβάνει δυνητικούς 
κινδύνους, όπως αδιαφανείς διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, επιπτώσεις μαύρου 
κουτιού και μεροληπτικά σύνολα 
δεδομένων· υπογραμμίζει ότι οι 
αλγόριθμοι μαύρου κουτιού που 
συνεπάγονται ανεξήγητες αποφάσεις είναι 
απαράδεκτοι σε οποιονδήποτε τομέα, θα 
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μπορούσαν δε να είναι σοβαρές οι 
συνέπειες της αλγοριθμικής αστοχίας 
ιδίως σε ένα πλαίσιο στο οποίο η λήψη 
αποφάσεων από την ΤΝ έχει αντίκτυπο σε 
ζητήματα ζωής και θανάτου· τονίζει ότι η 
ιχνηλασιμότητα των συστημάτων ΤΝ θα 
πρέπει να διασφαλίζεται και ότι θα πρέπει 
να παρέχεται αιτιολόγηση της 
αλγοριθμικής διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων και ανθρώπινη εποπτεία, 
ιδίως αναφορικά με τις εφαρμογές ΤΝ 
υψηλού κινδύνου· υπενθυμίζει ότι οι 
άνθρωποι πρέπει να μπορούν πάντοτε να 
επανεξετάζουν και να αναιρούν τις 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις·

Or. en

Τροπολογία 16
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Ivan Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. υπογραμμίζει ότι τα ευρωπαϊκά 
δεδομένα και η ρύθμιση της ΤΝ θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην οικοδόμηση 
μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς χωρίς 
σύνορα και μια ανταγωνιστική, φιλική 
προς την καινοτομία, ανθρωποκεντρική, 
αξιόπιστη και ασφαλή κοινωνία και 
οικονομία δεδομένων, που στηρίζει την 
ανάπτυξη και την αξιοποίηση της ΤΝ, 
την πρόσβαση σε δεδομένα, τη 
διαλειτουργικότητα και τη φορητότητα 
δεδομένων· υπογραμμίζει τη σημασία του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, τις 
πολιτικές ελευθερίες, την προστασία των 
ατόμων αναφορικά με την επεξεργασία 
των δεδομένων και των πληροφοριών 
προσωπικού χαρακτήρα και την 
κυβερνοασφάλεια·
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Or. en

Τροπολογία 17
Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado 
López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, 
Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. υπογραμμίζει ότι η επιστήμη, η 
καινοτομία και η Ε&Α είναι απαραίτητες 
για την επίτευξη των στόχων του 
ψηφιακού μετασχηματισμού χωρίς 
αποκλεισμούς και της ευρωπαϊκής 
ψηφιακής κυριαρχίας·

Or. en

Τροπολογία 18
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. επισημαίνει ότι αυτή η τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση θα εξαρτηθεί 
από τις πρώτες ύλες, ακριβώς όπως η 
πρώτη επανάσταση εξαρτήθηκε από τον 
άνθρακα και η δεύτερη από το πετρέλαιο· 
σημειώνει ότι, σε ένα σενάριο υψηλής 
ζήτησης, η ΕΕ θα χρειαζόταν 18 φορές 
περισσότερο λίθιο έως το 2030 και 60 
φορές περισσότερο έως το 2050· τονίζει 
ότι η ζήτηση για πρώτες ύλες θα 
παρουσιάσει ραγδαία αύξηση και ότι οι 
βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει να τηρήσουν 
έναν δεσμευτικό μηχανισμό δέουσας 
επιμέλειας· τονίζει ότι οι εξορυκτικές 
δραστηριότητες σε τρίτες χώρες μπορούν 
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να αποτελέσουν πηγή έντονης ρύπανσης 
που επηρεάζει την ποιότητα των υδάτων, 
του αέρα και του εδάφους, και να 
προκαλέσουν αποψίλωση και απώλεια 
βιοποικιλότητας· υπογραμμίζει ότι η 
στρατηγική αυτονομία είναι ιδιαιτέρως 
σημαντική για τον τομέα της 
ψηφιοποίησης και της ΤΝ· επισημαίνει 
ότι η τοπική προσαρμογή στην ΕΕ είναι 
πολύ σημαντική για τη στρατηγική της 
αυτονομία και για τη μείωση των 
εκπομπών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 19
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika 
Niebler, Ivan Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις 
δεσμεύσεις της στην εξισορροπητική 
αρχή «μία εντός, μία εκτός» και στη 
μείωση του κανονιστικού φόρτου· 
σημειώνει ότι οι μελλοντικές νομοθετικές 
προτάσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν 
τόσο τον κατακερματισμό της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς όσο και την ποσότητα 
γραφειοκρατίας και κανονιστικής 
αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουν επί 
του παρόντος η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
και οι καινοτόμες επιχειρήσεις· 
υπογραμμίζει τη σημασία των σαφών 
διαδικασιών έγκρισης της αγοράς και 
των πανευρωπαϊκών πολιτικών για την 
πρόσβαση στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 20
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Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ε. αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα 
της ψηφιακής σφαίρας και τον ευρύ 
αντίκτυπο της διαδικασίας ψηφιοποίησης 
στην κοινωνία, στην οικονομία και στο 
περιβάλλον της ΕΕ, καθώς και την 
ανάγκη διεξαγωγής εκ των προτέρων 
εκτενούς διαλόγου και δημοκρατικού 
ελέγχου, προκειμένου να αναπτυχθούν οι 
αρχές, τα πλαίσια και τα μέσα που 
καταπολεμούν τους δυνητικούς κινδύνους 
που συνδέονται με αυτές τις τεχνολογίες 
με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και να αντιμετωπιστούν η 
παραπληροφόρηση και η τεχνοφοβία· 
ζητεί να ενισχυθεί ο διάλογος για την 
ψηφιακή πολιτική με τους πολίτες ώστε 
να προάγεται η κοινωνική συνοχή και η 
ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών στον δημοκρατικό πολιτικό 
διάλογο·

Or. en

Τροπολογία 21
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ε. λαμβάνει υπό σημείωση τους 
κανονιστικούς εποπτικούς οργανισμούς 
και μηχανισμούς που ήδη υφίστανται σε 
τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι 
κατασκευές και οι μεταφορές· θεωρεί ότι 
απαιτείται ενδυνάμωση των τομεακών 
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ρυθμιστικών φορέων καθώς και 
συμπληρωματική οριζόντια προσέγγιση· 
υπογραμμίζει τη σημασία των τομεακών 
στρατηγικών και προσεγγίσεων·

Or. en

Τροπολογία 22
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1στ. υπογραμμίζει ότι το δίκτυο 5G 
αναμένεται να δημιουργήσει νέες 
ευκαιρίες για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις, μέσω ταχύτερης πλοήγησης, 
συνεχούς ροής, μεταφόρτωσης καθώς και 
καλύτερης συνδεσιμότητας, που θα 
διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην 
επίτευξη μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας 
gigabit έως το 2025· εκφράζει, ωστόσο, 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν κατάφερε να διενεργήσει εκ 
των προτέρων έκθεση εκτίμησης 
επιπτώσεων στην υγεία και στο 
περιβάλλον για το δίκτυο 5G έως τώρα, 
παρά τις προειδοποιήσεις που 
επισημάνθηκαν από πολλά μέλη της 
επιστημονικής κοινότητας· υπογραμμίζει 
ότι είναι αναγκαίο να συγκεντρωθούν 
ερευνητές από διαφόρους επιστημονικούς 
κλάδους, ιδίως την ιατρική και τη φυσική 
ή τη μηχανική, ώστε να διεξαχθεί 
περαιτέρω έρευνα για τις πιθανές 
επιπτώσεις του δικτύου 5G· υπενθυμίζει 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις της ασκώντας την αρχή της 
πρόληψης αναφορικά με τη μελλοντική 
χρήση του δικτύου 5G σε ολόκληρο το 
μπλοκ, που συνεπάγεται την πιθανή 
ανάληψη προληπτικής δράσης έναντι 
αβεβαιότητας ή πιθανού κινδύνου· 
επισημαίνει ότι ένας εκτενής και χωρίς 



PE662.046v01-00 18/105 AM\1220385EL.docx

EL

αποκλεισμούς διάλογος θα συμβάλει 
τελικώς στη δημιουργία εμπιστοσύνης 
μεταξύ των πολιτών αναφορικά με τις 
ενέργειες προς τη συνεχή ανάπτυξη των 
δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών· ζητεί 
να υπάρξει στρατηγική επικοινωνίας της 
ΕΕ που θα παρέχει στους πολίτες της ΕΕ 
αξιόπιστες πληροφορίες, καθώς και 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης όσον 
αφορά το δίκτυο 5G και τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ)· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να αντιστραφεί η 
εξάπλωση της παραπληροφόρησης 
αναφορικά με τα δίκτυα 5G, ιδίως όσον 
αφορά τις ψευδείς αιτιάσεις ότι τα εν 
λόγω δίκτυα συνδέονται με τη νόσο 
COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 23
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ζ. τονίζει ότι η ποιότητα των 
συνόλων δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται έχει πρωτεύουσα 
σημασία για την απόδοση των 
τεχνολογιών ΤΝ· εκφράζει την ανησυχία 
του για τους κινδύνους που ενέχουν οι 
προκαταλήψεις και οι διακρίσεις κατά 
την ανάπτυξη, την αξιοποίηση και τη 
χρήση των τεχνολογιών ΤΝ, ιδίως στους 
τομείς υψηλού κινδύνου· υπογραμμίζει ότι 
οι προκαταλήψεις που είναι εγγενείς στα 
υποκείμενα σύνολα δεδομένων τείνουν να 
παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση και, 
επομένως, να διαιωνίζουν και να 
κλιμακώνουν τις υπάρχουσες κοινωνικά 
δομημένες διακρίσεις κατά των 
γυναικών, των εθνοτικών μειονοτήτων ή 
των κοινοτήτων στις οποίες επικρατούν 
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φυλετικά στερεότυπα· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
κάθε δυνατό μέτρο για την αποφυγή 
τέτοιων προκαταλήψεων και να 
διασφαλίσουν την πλήρη προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι τα 
εν λόγω σύνολα δεδομένων θα πρέπει να 
μπορούν να ελέγχονται από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές, εφόσον ζητηθεί, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωσή τους με σαφή ποιοτικά 
πρότυπα· τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν υποδομές ανθρώπινης 
εποπτείας πριν από την εφαρμογή 
τεχνολογιών ΤΝ σε τομείς υψηλού 
κινδύνου, ιδίως στην υγεία, και να 
περιλαμβάνουν εμπειρογνώμονες σε 
θέματα ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 24
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ διαθέτει έναν 
εξαιρετικά ισχυρό τομέα ΜΜΕ· 
υπενθυμίζει ότι το δεύτερο αυτό κύμα 
ψηφιοποίησης θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε ισχυρή βιομηχανική ανάπτυξη των 
ΜΜΕ· ζητεί να στοχοθετηθεί η 
δημιουργία 500 «μονόκερων» στον 
ψηφιακό τομέα εντός 10 ετών·

2. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
ανάπτυξη και την εφαρμογή της 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών, της 
οικονομίας και της κοινωνίας της ΕΕ· 
υπενθυμίζει ότι το δεύτερο αυτό κύμα 
ψηφιοποίησης θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε ισχυρή βιομηχανική ανάπτυξη των 
ΜΜΕ· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μόνο το 17% των ΜΜΕ έχουν 
μέχρι στιγμής ενσωματώσει επιτυχώς την 
ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις 
τους· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίζει 
περαιτέρω τους ευρωπαϊκούς κόμβους 
ψηφιακής καινοτομίας, οι οποίοι θα 
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μπορούσαν να αποτελέσουν 
αποτελεσματικό τρόπο μείωσης του 
ψηφιακού χάσματος, ιδίως βοηθώντας 
τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις να 
απλοποιήσουν την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και τη χρήση της 
ψηφιακής τεχνολογίας ώστε να 
βελτιώσουν τις οικείες επιχειρησιακές 
λειτουργίες, τις διαδικασίες παραγωγής, 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, καθώς και 
να υποστηρίξουν τις δοκιμές, την 
ανεύρεση εταίρων, τη χαρτογράφηση 
βιομηχανιών, την παροχή κατάρτισης και 
επιχειρηματικών πληροφοριών, την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης, τη 
στήριξη της ανάπτυξης προτύπων και τη 
δικτύωση· επισημαίνει ότι το δίκτυο των 
ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής 
καινοτομίας θα πρέπει να διασφαλίζει 
ευρεία γεωγραφική κάλυψη σε όλη την 
Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των 
απομακρυσμένων, των αγροτικών και 
των νησιωτικών περιοχών· υπογραμμίζει 
την ανάγκη αύξησης των ευκαιριών για 
τις ΜΜΕ όσον αφορά την ικανότητά τους 
να εγκρίνουν καινοτόμους τεχνολογίες και 
να μειώσουν τις ψηφιακές ανισορροπίες 
όσον αφορά τις ικανότητες και τις 
υποδομές σε μικρότερες πόλεις και 
αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· 
υποδεικνύει ότι, όπως και στην 
περίπτωση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του κλίματος, θα μπορούσε να 
διαμορφωθεί ένας ψηφιακός οδικός 
χάρτης, να σχεδιαστεί μια ψηφιακή 
μετάβαση με δίκαιο, αναδιανεμητικό 
τρόπο για τις εταιρείες και τα εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 25
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika 
Niebler, Ivan Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ διαθέτει έναν 
εξαιρετικά ισχυρό τομέα ΜΜΕ· 
υπενθυμίζει ότι το δεύτερο αυτό κύμα 
ψηφιοποίησης θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε ισχυρή βιομηχανική ανάπτυξη των 
ΜΜΕ· ζητεί να στοχοθετηθεί η 
δημιουργία 500 «μονόκερων» στον 
ψηφιακό τομέα εντός 10 ετών·

2. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ διαθέτει έναν 
εξαιρετικά ισχυρό τομέα ΜΜΕ· 
επισημαίνει ότι ο επιτυχημένος ψηφιακός 
μετασχηματισμός των ευρωπαϊκών ΜΜΕ 
έχει ζωτική σημασία για την οικονομική 
ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την κοινωνική συνοχή· 
υπενθυμίζει ότι το δεύτερο αυτό κύμα 
ψηφιοποίησης θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε ισχυρή βιομηχανική ανάπτυξη των 
ΜΜΕ· ζητεί τη λήψη ολοκληρωμένων 
μέτρων, όπως η πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, η θέσπιση θεώρησης 
της ΕΕ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, και 
η μείωση του κανονιστικού φόρτου, για 
τη μεγαλύτερη διευκόλυνση της 
ανάπτυξης των «μονόκερων» στον 
ψηφιακό τομέα στην Ευρώπη· 
επισημαίνει ότι αυτά τα μέτρα θα πρέπει 
να αναπτυχθούν σε συνεχή διάλογο με τα 
συναφή ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 26
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ διαθέτει έναν 
εξαιρετικά ισχυρό τομέα ΜΜΕ· 
υπενθυμίζει ότι το δεύτερο αυτό κύμα 
ψηφιοποίησης θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε ισχυρή βιομηχανική ανάπτυξη των 
ΜΜΕ· ζητεί να στοχοθετηθεί η 
δημιουργία 500 «μονόκερων» στον 
ψηφιακό τομέα εντός 10 ετών·

2. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ διαθέτει έναν 
εξαιρετικά ισχυρό τομέα ΜΜΕ, που 
δημιουργεί μια ραχοκοκαλιά για την 
οικονομία και την ανταγωνιστικότητα 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το δεύτερο αυτό 
κύμα ψηφιοποίησης θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε ισχυρή βιομηχανική ανάπτυξη 
των ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να στηριχθεί η ανάδυση 
σημαντικού αριθμού «μονόκερων» στον 
ψηφιακό τομέα εντός 10 ετών·
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Or. en

Τροπολογία 27
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ διαθέτει έναν 
εξαιρετικά ισχυρό τομέα ΜΜΕ· 
υπενθυμίζει ότι το δεύτερο αυτό κύμα 
ψηφιοποίησης θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε ισχυρή βιομηχανική ανάπτυξη των 
ΜΜΕ· ζητεί να στοχοθετηθεί η δημιουργία 
500 «μονόκερων» στον ψηφιακό τομέα 
εντός 10 ετών·

2. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ διαθέτει έναν 
εξαιρετικά ισχυρό τομέα ΜΜΕ· 
υπενθυμίζει ότι το δεύτερο αυτό κύμα 
ψηφιοποίησης θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε ισχυρή βιομηχανική ανάπτυξη των 
ΜΜΕ· ενισχύει την ανάγκη να 
επιταχυνθεί η ψηφιοποίηση των ΜΜΕ 
και να βοηθηθούν ώστε να υπερπηδήσουν 
τα εμπόδια για την έγκριση εφαρμογών 
ΤΝ· ζητεί να στοχοθετηθεί η δημιουργία 
500 «μονόκερων» στον ψηφιακό τομέα 
εντός 10 ετών·

Or. en

Τροπολογία 28
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ διαθέτει έναν 
εξαιρετικά ισχυρό τομέα ΜΜΕ· 
υπενθυμίζει ότι το δεύτερο αυτό κύμα 
ψηφιοποίησης θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε ισχυρή βιομηχανική ανάπτυξη των 
ΜΜΕ· ζητεί να στοχοθετηθεί η δημιουργία 
500 «μονόκερων» στον ψηφιακό τομέα 
εντός 10 ετών·

2. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ διαθέτει έναν 
εξαιρετικά ισχυρό τομέα ΜΜΕ· 
υπενθυμίζει ότι το δεύτερο αυτό κύμα 
ψηφιοποίησης θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε ισχυρή βιομηχανική ανάπτυξη των 
ΜΜΕ· ζητεί να στοχοθετηθεί η δημιουργία 
500 «μονόκερων» στον ψηφιακό τομέα 
εντός 10 ετών·

αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά και το μέλλον της 
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ευρωπαϊκής οικονομίας· αναγνωρίζει τον 
ρόλο των ΜΜΕ στην παροχή δεξιοτήτων, 
επανειδίκευσης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων·
ζητεί οποιεσδήποτε νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις να μειώνουν τον 
διοικητικό φόρτο για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 29
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι οποιεσδήποτε 
νομοθετικές προτάσεις που σχετίζονται 
με τον ψηφιακό χώρο θα πρέπει να 
βασίζονται σε εμπεριστατωμένη εκτίμηση 
επιπτώσεων για να αποφευχθούν περιττές 
διοικητικές ή κανονιστικές επιβαρύνσεις 
που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την 
εμφάνιση νεοφυών επιχειρήσεων υψηλής 
τεχνολογίας, λοιπών νεοφυών 
επιχειρήσεων και ΜΜΕ στην Ευρώπη, 
προκειμένου να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητές τους σε παγκόσμια κλίμακα· 
καλεί συνεπώς την Επιτροπή να 
παρουσιάσει συγκριτική ανάλυση του 
ρυθμιστικού περιβάλλοντος σε τρίτες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 30
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ και άλλοι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τη συνεργασία όσο το 
δυνατόν περισσότερο, εργαζόμενοι σε ένα 
οικοσύστημα που ωφελεί τους πολίτες και 
είναι σε θέση να στηρίζει την ανάπτυξη· η 
χρήση ανοιχτού πηγαίου κώδικα είναι ένα 
μονοπάτι προς τον ανοικτό και βιώσιμο 
ψηφιακό μετασχηματισμό, μέσω του 
λογισμικού ανοικτού κώδικα και του 
ανοικτού υλισμικού, που οδεύει προς την 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία στον 
ψηφιακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 31
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. χαιρετίζει την πρόταση νόμου της 
Επιτροπής περί ψηφιακών υπηρεσιών και 
περί ψηφιακών αγορών, που 
περιλαμβάνει μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση 
του ψηφιακού χώρου, ένα πλήρες σύνολο 
νέων κανόνων για όλες τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των 
διαδικτυακών χώρων συναλλαγών και 
άλλων διαδικτυακών πλατφορμών που 
λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Or. en

Τροπολογία 32
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. αναγνωρίζει ότι οι λιγότερο 
ψηφιακά ώριμοι τομείς αντιμετωπίζουν 
τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά 
εμπόδια όσον αφορά την υιοθέτηση της 
ΤΝ, τα οποία πρέπει να προσδιοριστούν 
με σαφήνεια· τονίζει ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις και ιδίως για 
τις ΜΜΕ, τα εμπόδια όσον αφορά την 
υιοθέτηση της ΤΝ είναι παρεμφερή με 
αυτά που παρεμποδίζουν την 
ψηφιοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 33
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη ΤΝ 
στην ΕΕ πρέπει να παραμείνει 
«ανθρωποκεντρική», ότι οι άνθρωποι θα 
πρέπει να είναι πάντοτε υπεύθυνοι για τη 
λήψη αποφάσεων· τονίζει ότι όταν οι 
πολίτες αλληλεπιδρούν με κάποιο 
αυτοματοποιημένο σύστημα, θα πρέπει 
πάντοτε να έχουν τη δυνατότητα 
ανθρώπινου ελέγχου, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι μια αυτοματοποιημένη 
απόφαση μπορεί να επαληθευτεί και να 
διορθωθεί· τονίζει ότι, προκειμένου οι 
πολίτες να κατανοήσουν, να 
εμπιστευτούν, να εξετάσουν και να 
εποπτεύσουν την απόφαση που λήφθηκε, 
η διαφάνεια των συστημάτων ΤΝ και η 
λογική των αλγορίθμων είναι μείζονος 
σημασίας όταν η τεχνολογία 
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χρησιμοποιείται στις δημόσιες υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 34
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. τονίζει ότι μια καινοτόμος και 
ανταγωνιστική οικονομία δεδομένων 
βασίζεται στη διαφάνεια· τονίζει στο 
πλαίσιο αυτό την ανάγκη να αποφευχθούν 
φαινόμενα εγκλωβισμού παρόχου 
υπηρεσιών ή τεχνολογικού εγκλωβισμού 
για δημόσιες διαδικασίες συλλογής 
δεδομένων και ζητεί όλες οι διαδικασίες 
δημοσίων συμβάσεων και 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της 
Ένωσης να περιλαμβάνουν ανοικτή 
πρόσβαση δεδομένων, υποχρεωτικές 
απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και 
φορητότητας, καθώς και να προωθούν τη 
χρήση λογισμικού και υλισμικού ανοιχτού 
κώδικα·

Or. en

Τροπολογία 35
Carlos Zorrinho, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, 
Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. τονίζει ότι η επιτυχημένη 
ανάπτυξη και αξιοποίηση της ΤΝ στην 
Ευρώπη εξαρτάται από την αύξηση της 
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διαθεσιμότητας δεδομένων υψηλής 
ποιότητας· υπογραμμίζει ότι η χρήση 
μεροληπτικών συνόλων δεδομένων 
μπορεί να οδηγήσει ακουσίως σε 
μεροληπτικές εφαρμογές ΤΝ και 
επισημαίνει ιδίως τον κίνδυνο 
αναπαραγωγής έμφυλων, πολιτιστικών, 
εθνοτικών, κοινωνικών προκαταλήψεων 
και προκαταλήψεων που αφορούν την 
αναπηρία ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να αναγνωριστούν και να 
αντιμετωπιστούν όλες οι προκαταλήψεις 
στα συστήματα που βασίζονται στα 
δεδομένα τόσο κατά την ανάπτυξη όσο 
και κατά τη χρήση τους·

Or. en

Τροπολογία 36
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 
κρίση COVID συνιστά ευκαιρία για την 
επιτάχυνση της ψηφιοποίησης· ζητεί να 
παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα για τις 
ΜΜΕ που επιθυμούν να εισέλθουν σε νέες 
αγορές·

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 
κρίση COVID συνιστά ευκαιρία για την 
επιτάχυνση της ψηφιοποίησης·

ως εκ τούτου, ζητεί να επιταχυνθεί η 
ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς με την προώθηση ενός 
πανευρωπαϊκού ευρυζωνικού δικτύου 
gigabit· με την περαιτέρω ανάπτυξη της 
υφιστάμενης νομοθεσίας για την 
προστασία δεδομένων σε μια σύγχρονη 
νομοθεσία δεδομένων, η οποία 
συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα για 
καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες και 
καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα του 
μέλλοντος και προστατεύει τα προσωπικά 
δικαιώματα των πολιτών· με τη 
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διασφάλιση του δικαιώματος 
κρυπτογράφησης των πολιτών για την 
προστασία δεδομένων που μπορούν να 
λαμβάνονται μέσω αλλοδαπών 
δραστηριοτήτων παροχής πληροφοριών ή 
κυβερνοεπιθέσεων· με την περαιτέρω 
ανάπτυξη της κυβερνοασφάλειας 
στηρίζοντας μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
έρευνας στον τομέα της κβαντικής 
υπολογιστικής προκειμένου να είναι σε 
θέση να διασφαλίσει την ασφαλή 
κρυπτογράφηση των δεδομένων στο 
μέλλον και να επενδύσει στην 
κυβερνοασφάλεια των συστημάτων και 
των τεχνολογιών που στηρίζουν το ίδιο το 
διαδίκτυο και τα παράγωγα δικτυωμένα 
συστήματα·
ζητεί να παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα 
για τις ΜΜΕ που επιθυμούν να εισέλθουν 
σε νέες αγορές·

υπογραμμίζει τη σημασία του εμπορίου 
και της παγκοσμιοποίησης για την 
ευημερία και την ειρήνη, ζητεί ως εκ 
τούτου να γίνουν προσπάθειες ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η νόσος COVID δεν 
οδηγεί σε εκ νέου εθνικοποίηση του 
εμπορίου και ως εκ τούτου προτείνει ένα 
σχέδιο δράσης που θα βοηθήσει τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες να καταστούν 
γεωγραφικά ενεργές σε νέες αγορές·

Or. en

Τροπολογία 37
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 
κρίση COVID συνιστά ευκαιρία για την 
επιτάχυνση της ψηφιοποίησης· ζητεί να 
παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα για τις 

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 
κρίση της νόσου COVID συνιστά ευκαιρία 
για την αύξηση της ανθεκτικότητας των 
αλυσίδων εφοδιασμού της ΕΕ και την 
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ΜΜΕ που επιθυμούν να εισέλθουν σε νέες 
αγορές·

επιτάχυνση της διάδοσης της τεχνολογίας 
και της ψηφιοποίησης των βιομηχανιών, 
της οικονομίας και της κοινωνίας της 
ΕΕ· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η 
πανδημία COVID-19 αποκάλυψε επίσης 
την ύπαρξη ψηφιακών χασμάτων μεταξύ 
των χωρών της ΕΕ και μεταξύ των 
κοινωνικών ομάδων εντός της ίδιας 
χώρας, θέτοντας πολλούς πολίτες σε 
κίνδυνο να αφεθούν στο περιθώριο κατά 
τη μετάβαση προς μια ψηφιοποιημένη 
κοινωνία· υπογραμμίζει ότι το επίπεδο 
ψηφιοποίησης της βιομηχανίας της ΕΕ 
διαφέρει μεταξύ των τομέων, ιδίως 
ανάμεσα στους τομείς υψηλής 
τεχνολογίας και στους περισσότερο 
παραδοσιακούς τομείς, κι επίσης μεταξύ 
των κρατών μελών και των περιφερειών· 
ζητεί να παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα 
για τις ΜΜΕ που επιθυμούν να εισέλθουν 
σε νέες αγορές· εκφράζει την ανησυχία 
του όσον αφορά τις δυσκολίες πρόσβασης 
στη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ από τις 
περισσότερες ΜΜΕ και νεοφυείς 
επιχειρήσεις, ιδίως όσες έχουν 
περιορισμένη κεφαλαιοποίηση, και ζητεί 
οι απαιτήσεις πρόσβασης να λαμβάνουν 
υπόψη την ανάγκη βελτίωσης των 
ψηφιακών ικανοτήτων και των 
ικανοτήτων ΤΝ των ΜΜΕ· υπενθυμίζει 
τη σημασία του προγράμματος «Ψηφιακή 
Ευρώπη» και άλλων ενωσιακών 
προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», για τη βελτίωση των 
ψηφιακών δυνατοτήτων και των 
δυνατοτήτων ΤΝ των ΜΜΕ και για την 
επιτάχυνση της έγκρισης των 
τεχνολογιών ΤΝ στις βιομηχανίες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 38
Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 
κρίση COVID συνιστά ευκαιρία για την 
επιτάχυνση της ψηφιοποίησης· ζητεί να 
παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα για τις 
ΜΜΕ που επιθυμούν να εισέλθουν σε νέες 
αγορές·

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 
κρίση COVID συνιστά ευκαιρία για την 
επιτάχυνση της ψηφιοποίησης· ζητεί να 
παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα για τις 
ΜΜΕ που επιθυμούν να εισέλθουν σε νέες 
αγορές· ζητεί να υπάρξουν νέα και 
ανοικτά πλαίσια πρόσβασης σε δεδομένα 
για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ και νεοφυείς 
επιχειρήσεις, προκειμένου να 
υποστηρίξουν την ανάπτυξή τους με 
ενίσχυση της κατάρτισης, της δοκιμής 
και της ανάπτυξης συστημάτων και 
εφαρμογών που έχουν δυνατότητες ΤΝ· 
ζητεί την ψηφιοποίηση των κοινωνιών 
μας χωρίς αποκλεισμούς που θα 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών 
λαμβάνοντας υπόψη εκτιμήσεις που 
αφορούν την προσβασιμότητα και την 
οικονομική προσιτότητα· ζητεί να 
υπάρξουν συντονισμένες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος 
της Ευρώπης το οποίο επιδεινώθηκε 
λόγω της νόσου COVID και για έναν 
δίκαιο και συνεργατικό ψηφιακό 
εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα που 
θα αποσκοπεί σε έναν ψηφιακό 
μετασχηματισμό που βασίζεται στις αξίες 
και θα προάγει τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τις δημοκρατικές αξίες·

Or. en

Τροπολογία 39
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika 
Niebler, Ivan Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 
κρίση COVID συνιστά ευκαιρία για την 

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 
κρίση COVID συνιστά ευκαιρία για την 
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επιτάχυνση της ψηφιοποίησης· ζητεί να 
παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα για τις 
ΜΜΕ που επιθυμούν να εισέλθουν σε νέες 
αγορές·

επιτάχυνση της ψηφιοποίησης· ζητεί να 
δημιουργηθούν συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα και να παρασχεθούν 
οικονομικά κίνητρα για τις καινοτόμες 
ψηφιακές ΜΜΕ, τις εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης και τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν 
σε νέες αγορές· ζητεί να υπάρξει ενίσχυση 
και σαφέστερη στρατηγική για τους 
ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής 
καινοτομίας προκειμένου να βοηθηθεί η 
ευρεία διείσδυση των νέων τεχνολογιών 
στις ΜΜΕ· αναγνωρίζει τη δυνατότητα 
που έχουν οι διαμεσολαβητές στο 
οικοσύστημα των ΜΜΕ, όπως οι 
λογιστές, τα εμπορικά επιμελητήρια και 
οι ασφαλιστικοί εμπειρογνώμονες, να 
βοηθούν στην προώθηση της ψηφιακής 
μετάβασης των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 40
Ivo Hristov, Carlos Zorrinho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 
κρίση COVID συνιστά ευκαιρία για την 
επιτάχυνση της ψηφιοποίησης· ζητεί να 
παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα για τις 
ΜΜΕ που επιθυμούν να εισέλθουν σε νέες 
αγορές·

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 
κρίση της νόσου COVID συνιστά ευκαιρία 
για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης, ενώ 
ταυτόχρονα ενισχύει δραστηριότητες 
στρατηγικής σημασίας για την Ένωση σε 
σχέση με τις υποδομές ζωτικής 
σημασίας, συμπεριλαμβανομένων της 
τεχνολογίας της κυβερνοασφάλειας, της 
έρευνας και της πρόληψης κινδύνων 
αναφορικά με την ανάπτυξη των δικτύων 
5G· ζητεί να παρασχεθούν οικονομικά 
κίνητρα για τις ΜΜΕ που επιθυμούν να 
εισέλθουν σε νέες αγορές·

Or. en
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Τροπολογία 41
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 
κρίση COVID συνιστά ευκαιρία για την 
επιτάχυνση της ψηφιοποίησης· ζητεί να 
παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα για τις 
ΜΜΕ που επιθυμούν να εισέλθουν σε νέες 
αγορές·

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 
κρίση COVID συνιστά ευκαιρία για την 
επιτάχυνση της ψηφιοποίησης· ζητεί να 
παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα για τις 
ΜΜΕ που επιθυμούν να εισέλθουν σε νέες 
αγορές· αναγνωρίζει την ανησυχία ότι οι 
μεγάλες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερες 
δυνατότητες να επωφεληθούν από τις 
ευκαιρίες που παρέχει η ΤΝ, γεγονός που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
υπερσυγκέντρωση μεγάλων εταιρειών και 
πολυεθνικών στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 42
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 
κρίση COVID συνιστά ευκαιρία για την 
επιτάχυνση της ψηφιοποίησης· ζητεί να 
παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα για τις 
ΜΜΕ που επιθυμούν να εισέλθουν σε νέες 
αγορές·

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 
κρίση COVID, σε συνδυασμό με το ειδικό 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα στήριξης της 
ΕΕ, συνιστά ευκαιρία για την επιτάχυνση 
της ψηφιοποίησης· ζητεί να παρασχεθούν 
οικονομικά κίνητρα για τις παραδοσιακές 
και καινοτόμες ΜΜΕ που επιθυμούν να 
εισέλθουν σε νέες αγορές·

Or. it
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Τροπολογία 43
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 
κρίση COVID συνιστά ευκαιρία για την 
επιτάχυνση της ψηφιοποίησης· ζητεί να 
παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα για τις 
ΜΜΕ που επιθυμούν να εισέλθουν σε νέες 
αγορές·

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 
κρίση COVID συνιστά ευκαιρία για την 
επιτάχυνση της ψηφιοποίησης· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα και 
ευκαιρίες μέσω διαφόρων ενωσιακών 
προγραμμάτων για τις ΜΜΕ που 
επιθυμούν να εισέλθουν σε νέες αγορές·

Or. en

Τροπολογία 44
Patrizia Toia, Εύα Καϊλή

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 
κρίση COVID συνιστά ευκαιρία για την 
επιτάχυνση της ψηφιοποίησης· ζητεί να 
παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα για τις 
ΜΜΕ που επιθυμούν να εισέλθουν σε νέες 
αγορές·

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 
κρίση COVID συνιστά ευκαιρία για την 
επιτάχυνση της ψηφιοποίησης· ζητεί να 
παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα για τις 
ΜΜΕ, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις 
εταιρείες και τα υποκείμενα της 
κοινωνικής οικονομίας που επιθυμούν να 
εισέλθουν σε νέες αγορές·

Or. en

Τροπολογία 45
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η ενεργοποίηση της 
ανταλλαγής και της πρόσβασης σε 
βασικά και καλά καθορισμένα σύνολα 
δεδομένων θα είναι το κλειδί που θα 
ξεκλειδώσει πλήρως τις δυνατότητες της 
Πράσινης Συμφωνίας· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει ποια σύνολα 
δεδομένων είναι απαραίτητα για την 
οικολογική μετάβαση στο πλαίσιο των 
βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταξύ άλλων στην παραγωγή προϊόντων, 
στη μεταφορά, στον άνθρακα, στην 
ενέργεια και στον αντίκτυπο στην 
βιοποικιλότητα, καθώς και στον χειρισμό 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει την επέκταση 
σε ιδιωτικούς φορείς του πεδίου 
εφαρμογής των συνόλων δεδομένων 
υψηλής αξίας που ορίζονται στην οδηγία 
(ΕΕ) 2019/1024 για τα ανοιχτά δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 46
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ υστερεί στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό στον τομέα της 
ΤΝ· υπογραμμίζει ότι η επικέντρωση σε 
υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις 
δημιουργεί ένα παγκόσμιο τμήμα αγοράς 
του οποίου η ΕΕ μπορεί να ηγηθεί, 
τηρώντας τις οικείες δομικές αρχές και 
αξίες, συμπεριλαμβανομένης της 
ψηφιακής μας ταυτότητας, που 
επικεντρώνονται στον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, τις ισχυρές 
δεοντολογικές πτυχές, τις νομικές 
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διασφαλίσεις και τη νομική ευθύνη, 
παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο 
προστασία στις δημοκρατικές κοινωνίες 
και στους πολίτες μας·

Or. en

Τροπολογία 47
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι οι τρέχουσες 
ανισορροπίες της αγοράς μεταξύ των 
πλατφορμών «φυλάκων» και των ΜΜΕ 
και η περιορισμένη πρόσβαση σε 
δεδομένα εξακολουθούν να αποτελούν 
προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ· 
υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στα 
δεδομένα· ζητεί να επιτραπεί η 
προσέγγιση σε πρακτικές ανταλλαγής 
δεδομένων κυρίως σε οικειοθελή βάση, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
κινήτρων που επιτρέπουν την ανταλλαγή 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 48
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Niebler, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επισημαίνει ότι η επένδυση στην 
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υπολογιστική υψηλών επιδόσεων έχει 
καθοριστική σημασία, ώστε να 
αξιοποιούνται οι πλήρεις δυνατότητες της 
ΤΝ και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών· 
υπογραμμίζει τον ρόλο της 
συνδεσιμότητας, ιδίως της 
συνδεσιμότητας gigabit που λειτουργεί με 
δίκτυο 5G και υποδομές οπτικών ινών, 
ως ένα ζωτικό δομικό στοιχείο για 
ανταγωνιστική ψηφιακή κοινωνία· ζητεί 
να γεφυρωθεί το χάσμα επένδυσης στη 
συνδεσιμότητα μέσω του προγράμματος 
« Next Generation EU», καθώς και μέσω 
εθνικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης, 
προκειμένου να συμπληρωθούν οι 
ανεπαρκείς επενδύσεις της ΕΕ που 
αναπτύσσονται στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την 
περίοδο 2021-2027·

Or. en

Τροπολογία 49
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
καινοτόμους και αναλογικούς κανόνες για 
μια αξιόπιστη ψηφιακή κοινωνία, 
διασφαλίζοντας ότι θα πρέπει να είναι 
δίκαιη και προσβάσιμη σε όλους, χωρίς 
κανέναν αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 50
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ivan Štefanec, Riho Terras
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη 
δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, 
όπως το δίκτυο 5G, θα ανοίξει νέους 
τρόπους εργασίας σε τομείς, όπως οι 
κατασκευές, οι μεταφορές, η 
αυτοκινητοβιομηχανία και η υγειονομική 
περίθαλψη, επιτρέποντας τόσο αυξημένη 
παραγωγικότητα όσο και εντελώς νέες 
εμπειρίες χρήστη· σημειώνει ότι τα 
δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας θα 
επιτρέψουν στην Ευρώπη να κάνει ένα 
ποσοτικό άλμα προς όφελος ενός 
ολόκληρου οικοσυστήματος τεχνολογιών, 
όπως η εικονική παρουσίαση, το 
υπολογιστικό νέφος, η υπολογιστική 
άκρων, η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική 
μάθηση, ο τεμαχισμός δικτύου και η 
αυτοματοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 51
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. υπογραμμίζει ότι υπάρχει ανάγκη 
για ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την 
τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τις 
συναφείς τεχνολογίες, το οποίο θα 
λαμβάνει υπόψη τις αρχές δεοντολογίας 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και 
ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη, 
την αξιοποίηση και τη χρήση τους· 
επισημαίνει ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα 
πρέπει να συμφωνεί με τα δεοντολογικά 
και τεχνικά πρότυπα που θα διέπουν τη 



PE662.046v01-00 38/105 AM\1220385EL.docx

EL

χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 52
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Adriana 
Maldonado López, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, Josianne Cutajar, Lina 
Gálvez Muñoz, Csaba Molnár, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. τονίζει ότι τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες ΤΝ μπορούν να παρέχουν 
διαφορετικές εμπειρίες σε διαφορετικούς 
καταναλωτές· υπογραμμίζει τη σημασία 
της έμφυλης και εθνοτικής πολυμορφίας 
στις ψηφιακές σταδιοδρομίες για την 
επίτευξη ψηφιακών προϊόντων και 
υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν πλήρως 
και εκπροσωπούν το πολυσχιδές σύνολο 
εμπειριών και αναγκών των Ευρωπαίων 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 53
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί να συγκροτηθούν ειδικές 
οικονομικές ψηφιακές ζώνες για την 
προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών και τη 
δημιουργία πυρήνων ανάπτυξης για νέες 
ψηφιακές οικονομικές δομές·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 54
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί να συγκροτηθούν ειδικές 
οικονομικές ψηφιακές ζώνες για την 
προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών και τη 
δημιουργία πυρήνων ανάπτυξης για νέες 
ψηφιακές οικονομικές δομές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 55
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί να συγκροτηθούν ειδικές 
οικονομικές ψηφιακές ζώνες για την 
προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών και τη 
δημιουργία πυρήνων ανάπτυξης για νέες 
ψηφιακές οικονομικές δομές·

4. ζητεί να συγκροτηθούν ειδικές 
οικονομικές ψηφιακές ζώνες για την 
προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών και τη 
δημιουργία πυρήνων ανάπτυξης για νέες 
ψηφιακές οικονομικές δομές·

ως εκ τούτου, προτείνει τη δημιουργία 
μιας ειδικής ζώνης της ΕΕ για τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις με λιγότερη 
γραφειοκρατία, εξαιρετικές υποδομές, ένα 
ειδικό φορολογικό καθεστώς, ένα 
περιβάλλον «κανονιστικών 
δοκιμαστηρίων δεδομένων» και τη 
βέλτιστη στήριξη για κορυφαία έρευνα·
συστήνει να θεσπιστούν πλήρεις 
υποτροφίες με στόχο τη συγκέντρωση 
των καλύτερων μυαλών παγκοσμίως στην 
Ευρώπη, προκειμένου να οδηγούν την 
καινοτομία, την τεχνολογία και την 
ευημερία του μέλλοντος· πιστεύει ότι εκεί 
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βρίσκονται οι μελλοντικές ευκαιρίες, 
ιδίως για τις οικονομικώς ασθενέστερες 
περιφέρειες της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 56
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί να συγκροτηθούν ειδικές 
οικονομικές ψηφιακές ζώνες για την 
προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών και τη 
δημιουργία πυρήνων ανάπτυξης για νέες 
ψηφιακές οικονομικές δομές·

4. ζητεί να συγκροτηθούν ειδικές 
οικονομικές ψηφιακές ζώνες για την 
προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών και τη 
δημιουργία πυρήνων ανάπτυξης για νέες 
ψηφιακές οικονομικές δομές, διατηρώντας 
παράλληλα τους ίδιους όρους παροχής 
κινήτρων για όλες τις περιοχές της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 57
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί να συγκροτηθούν ειδικές 
οικονομικές ψηφιακές ζώνες για την 
προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών και τη 
δημιουργία πυρήνων ανάπτυξης για νέες 
ψηφιακές οικονομικές δομές·

4. ζητεί να συγκροτηθούν ειδικές 
οικονομικές ψηφιακές ζώνες για την 
προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών και τη 
δημιουργία πυρήνων ανάπτυξης για νέες 
ψηφιακές οικονομικές δομές σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, για να στηρίξουν μια ταχεία 
ψηφιακή μετάβαση·

Or. en
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Τροπολογία 58
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα 
ανάγκη να ενθαρρυνθεί η πρόσβαση στα 
δεδομένα που είναι επί του παρόντος 
εγκλωβισμένα στον ιδιωτικό τομέα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η χρήση 
των δημόσιων πόρων οδηγεί πάντα σε 
δημόσια δεδομένα· σε αυτό το πλαίσιο, 
ζητεί να θεσπιστεί μια αρχή για «δημόσια 
κονδύλια, δημόσια δεδομένα» και ζητεί 
να υπάρξουν κίνητρα που σκοπό θα έχουν 
να δώσουν στις ΜΜΕ πρόσβαση σε 
δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα που 
παράγονται από άλλα ιδιωτικά 
ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο 
οικειοθελούς και αμοιβαίως επωφελούς 
διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 59
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι η διαχρονική 
συνδεσιμότητα και η κυβερνοασφάλεια 
αποτελούν προϋπόθεση της επιτυχίας της 
Ένωσης στην ψηφιακή μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 60
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
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Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Ivan Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να 
σταματήσει τη χρηματοδότηση μεγάλων 
εταιρειών και την κατανομή των 
υπόλοιπων κονδυλίων με την εφαρμογή 
εσπευσμένης προσέγγισης· ζητεί να 
επιλεγούν οι νικητές και να γίνουν 
αντικείμενο μεγέθυνσης· προτείνει να 
δοθεί προτεραιότητα σε μελλοντικούς 
τομείς για ψηφιακές οικονομικές δομές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 61
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να σταματήσει 
τη χρηματοδότηση μεγάλων εταιρειών και 
την κατανομή των υπόλοιπων κονδυλίων 
με την εφαρμογή εσπευσμένης 
προσέγγισης· ζητεί να επιλεγούν οι 
νικητές και να γίνουν αντικείμενο 
μεγέθυνσης· προτείνει να δοθεί 
προτεραιότητα σε μελλοντικούς τομείς 
για ψηφιακές οικονομικές δομές·

5. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των 
ΜΜΕ· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι οι 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και οι 
μεγαλύτερες εταιρείες συμβάλλουν στη 
δημιουργία αλυσίδας αξίας για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 62
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να σταματήσει 
τη χρηματοδότηση μεγάλων εταιρειών και 
την κατανομή των υπόλοιπων κονδυλίων 
με την εφαρμογή εσπευσμένης 
προσέγγισης· ζητεί να επιλεγούν οι 
νικητές και να γίνουν αντικείμενο 
μεγέθυνσης· προτείνει να δοθεί 
προτεραιότητα σε μελλοντικούς τομείς για 
ψηφιακές οικονομικές δομές·

5. καλεί την Επιτροπή να σταματήσει 
τη χρηματοδότηση μεγάλων εταιρειών και 
την κατανομή των υπόλοιπων κονδυλίων 
με την εφαρμογή εσπευσμένης 
προσέγγισης· ζητεί να επιλεγούν οι 
δικαιούχοι και να γίνουν αντικείμενο 
μεγέθυνσης· προτείνει να δοθεί 
προτεραιότητα σε μελλοντικούς τομείς για 
ψηφιακές οικονομικές δομές· αναγνωρίζει 
ότι υφίστανται ακόμη σημαντικές 
ανισότητες μεταξύ των μεγάλων 
εταιρειών και των ΜΜΕ αναφορικά με 
την ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών 
στις επιχειρησιακές τους λειτουργίες· 
εκφράζει τη λύπη του για την τρέχουσα 
έλλειψη ικανότητας καινοτομίας των 
ΜΜΕ λόγω έλλειψης των απαραίτητων 
επιχειρηματικών κεφαλαίων, του κόστους 
και της πολυπλοκότητας των διοικητικών 
διαδικασιών και της έλλειψης επαρκών 
δεξιοτήτων και πρόσβασης σε 
πληροφορίες· προτείνει, σε αυτό το 
πλαίσιο, να ληφθούν μέτρα για την 
ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
πιστώσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
πολύ μικρών και των νεοφυών 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 63
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να σταματήσει 
τη χρηματοδότηση μεγάλων εταιρειών και 
την κατανομή των υπόλοιπων κονδυλίων 
με την εφαρμογή εσπευσμένης 

5. καλεί την Επιτροπή να σταματήσει 
τη χρηματοδότηση μεγάλων εταιρειών και 
την κατανομή των υπόλοιπων κονδυλίων, 
σύμφωνα με μια μεθοδικά μελετημένη 
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προσέγγισης· ζητεί να επιλεγούν οι νικητές 
και να γίνουν αντικείμενο μεγέθυνσης· 
προτείνει να δοθεί προτεραιότητα σε 
μελλοντικούς τομείς για ψηφιακές 
οικονομικές δομές·

ιεράρχηση· ζητεί να επιλεγούν οι νικητές 
σύμφωνα με την αναμενόμενη αξία με τη 
χρήση συμβατικών μεθόδων αποτίμησης 
των περιουσιακών στοιχείων των 
νεοσύστατων επιχειρήσεων και να 
υποστηρίζεται η μεγέθυνση αυτών· 
προτείνει να δοθεί προτεραιότητα σε 
μελλοντικούς τομείς για ψηφιακές 
οικονομικές δομές·

Or. it

Τροπολογία 64
Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να σταματήσει 
τη χρηματοδότηση μεγάλων εταιρειών και 
την κατανομή των υπόλοιπων κονδυλίων 
με την εφαρμογή εσπευσμένης 
προσέγγισης· ζητεί να επιλεγούν οι νικητές 
και να γίνουν αντικείμενο μεγέθυνσης· 
προτείνει να δοθεί προτεραιότητα σε 
μελλοντικούς τομείς για ψηφιακές 
οικονομικές δομές·

5. καλεί την Επιτροπή να σταματήσει 
τη χρηματοδότηση μεγάλων εταιρειών και 
την κατανομή των υπόλοιπων κονδυλίων 
με την εφαρμογή εσπευσμένης 
προσέγγισης· υπογραμμίζει ότι οι μεγάλες 
εταιρείες και πλατφόρμες τεχνολογίας με 
καθεστώς στρατηγικής αγοράς στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά μπορούν να 
αξιοποιήσουν τις θέσεις τους όχι μόνο 
όσον αφορά την αγορά, αλλά επίσης όσον 
αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα και 
τον έλεγχο αυτών, με αποτέλεσμα την 
πιθανή συγκέντρωση καινοτομίας ΤΝ και 
μελλοντικών ανισορροπιών στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά· ζητεί να επιλεγούν 
οι νικητές και να γίνουν αντικείμενο 
μεγέθυνσης· προτείνει να δοθεί 
προτεραιότητα σε μελλοντικούς τομείς για 
ψηφιακές οικονομικές δομές· 
υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να 
παρέχεται στήριξη στις ΜΜΕ ώστε να 
ελέγξουν τη διπλή μετάβαση προς τη 
βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση, με τη 
διασφάλιση της πρόσβασής τους στις 
κατάλληλες δεξιότητες, σε 
πραγματογνωμοσύνη και 
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χρηματοδότηση· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο η εν λόγω στήριξη να έχει 
ευρεία γεωγραφική κάλυψη σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των 
απομακρυσμένων, αγροτικών και 
νησιωτικών περιοχών, και να αποσκοπεί 
στην ενδυνάμωση των ψηφιακών 
ικανοτήτων και των υποδομών σε 
μικρότερα μέρη στην περιφέρεια της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 65
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να σταματήσει 
τη χρηματοδότηση μεγάλων εταιρειών και 
την κατανομή των υπόλοιπων κονδυλίων 
με την εφαρμογή εσπευσμένης 
προσέγγισης· ζητεί να επιλεγούν οι νικητές 
και να γίνουν αντικείμενο μεγέθυνσης· 
προτείνει να δοθεί προτεραιότητα σε 
μελλοντικούς τομείς για ψηφιακές 
οικονομικές δομές·

5. καλεί την Επιτροπή να σταματήσει 
τη χρηματοδότηση μεγάλων εταιρειών και 
την κατανομή των υπόλοιπων κονδυλίων 
με την εφαρμογή εσπευσμένης 
προσέγγισης· ζητεί να επιλεγούν οι νικητές 
και να γίνουν αντικείμενο μεγέθυνσης· 
προτείνει να δοθεί προτεραιότητα σε 
μελλοντικούς τομείς για ψηφιακές 
οικονομικές δομές·

πιστεύει ότι η τρέχουσα πολιτική 
χρηματοδότησης πρέπει να αναπτυχθεί 
περαιτέρω με πιο αποδοτικό τρόπο και 
οφείλει να υπερβεί τη νοοτροπία των 
στεγανών όσον αφορά τα κονδύλια για 
την έρευνα·

Or. en

Τροπολογία 66
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι ο τουρισμός αποτελεί 
στρατηγικό οικονομικό τομέα για την 
Ευρώπη, καθώς παράγει άνω του 10% 
του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και 
αντιπροσωπεύει άνω του 9% της 
συνολικής απασχόλησης της ΕΕ· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να 
συγκαταλέγεται στους λιγότερους 
ψηφιοποιημένους τομείς της Ένωσης και 
ότι υπάρχει μεγάλο αναξιοποίητο 
δυναμικό για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του τομέα· υπογραμμίζει 
ότι είναι αναγκαίες οι περαιτέρω 
επενδύσεις σε έξυπνα εργαλεία και 
τεχνικές που μπορούν να βελτιώσουν την 
εμπειρία του καταναλωτή και να 
προάγουν τη μετάβαση προς ένα 
περισσότερο ψηφιακό και βιώσιμο 
οικοσύστημα τουρισμού, μεταξύ άλλων 
με τη βελτίωση της διαχείρισης 
προορισμών προς όφελος των τοπικών 
κοινωνιών και οικονομιών και των 
τουριστών, με την προσπάθεια 
κατεύθυνσης των άμεσων τουριστικών 
ροών προς λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες και σε όλες τις εποχές και με 
την προετοιμασία και διαχείριση 
κρίσεων, όπως η πανδημία, ακραίων 
καιρικών συνθηκών και άλλων φυσικών ή 
ανθρωπογενών καταστροφών· 
επισημαίνει ότι οι συντονισμένες 
προσπάθειες για την προώθηση μιας 
καινοτόμου ψηφιακής νοοτροπίας στις 
τουριστικές ΜΜΕ, που αποτελούν το 90% 
του τουριστικού οικοσυστήματος, είναι 
ουσιώδεις για να εξασφαλίζεται η 
παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης ως προορισμού· υπενθυμίζει ότι 
είναι σημαντικό να βελτιωθεί η πρόσβαση 
στις ψηφιακές τεχνολογίες και τα 
προγράμματα υποστήριξης για τις ΜΜΕ 
στους τομείς του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας, που είναι στενά 
συνυφασμένοι με τον τουρισμό· επικρίνει 
το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει 
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συμπεριλάβει τον τουρισμό στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, 
και θεωρεί ότι η συμπερίληψη του 
τουρισμού στην πράξη για τη 
διακυβέρνηση δεδομένων μπορεί να 
δώσει τη δυνατότητα στις τουριστικές 
επιχειρήσεις να προσηλωθούν πλήρως 
στην καινοτομία και την ψηφιοποίηση· 
πιστεύει ότι η ψηφιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς θα 
δημιουργούσε χρήσιμες και επωφελείς 
συνέργειες με τον τομέα του τουρισμού�· 
υπογραμμίζει ότι ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός του τουριστικού τομέα 
θα πρέπει να προστατεύει την ποιότητα 
των υπηρεσιών του τομέα, όπως οι 
υπηρεσίες που παρέχονται από 
ειδικευμένους τουριστικούς οδηγούς, οι 
οποίοι υποκαθίστανται παρανόμως σε 
μερικές περιπτώσεις από τη 
συνεταιριστική οικονομία και καλεί την 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά αυτό το ζήτημα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 67
Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. προειδοποιεί κατά της χρήσης 
προληπτικών τεχνολογιών ή τεχνικών 
χειρισμού αντίληψης για τους σκοπούς 
της αγοράς από τις μεγάλες τεχνολογικές 
εταιρείες και δεσμεύεται να διασφαλίζει 
ότι τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, τα δεδομένα συναλλαγών και 
τα μεταδεδομένα δεν θα 
χρησιμοποιούνται για την αποκόμιση 
κέρδους από μεγάλες εταιρείες χωρίς να 
το γνωρίζουν και να συναινέσουν ρητά οι 
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πολίτες· ζητεί οι εν λόγω τεχνικές να 
ταξινομούνται στην υψηλότερη δυνατή 
κατηγορία της κλίμακας επιπέδων 
κινδύνου που προτείνεται από την 
Επιτροπή, με δεδομένη την ειδική και 
εξαιρετικά ευαίσθητη φύση τους, καθώς 
και τις πιθανές καταχρήσεις τους· καλεί 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων να εκδώσει κατευθυντήριες 
γραμμές για αυτό το θέμα και 
υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να 
διαφυλαχθεί η αλγοριθμική διαφάνεια 
των τεχνολογιών και εφαρμογών ΤΝ· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
ένα ενδελεχές σύστημα ιχνηλασιμότητας 
των συστημάτων ΤΝ, το οποίο θα 
βρίσκεται υπό ανθρώπινη εποπτεία, θα 
γίνεται κατανοητό από τους καταναλωτές 
και θα πληροί τις εύλογες προσδοκίες των 
υποκειμένων των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 68
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. απαιτεί να δοθεί τέλος στη φυγή 
νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες 
καταφεύγουν αλλού επειδή δεν λαμβάνουν 
περαιτέρω χρηματοδότηση στην 
Ευρώπη·

6. υπογραμμίζει την απουσία 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, τον 
δυσανάλογα μεγάλο ρόλο των δημόσιων 
φορέων στην υφιστάμενη χρηματοδότηση 
και τις σημαντικές διαφορές στα νεοφυή 
οικοσυστήματα και στη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση μεταξύ των κρατών 
μελών· ζητεί να υπάρξει ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή προσέγγιση η οποία να 
βασίζεται στην ανταγωνιστική 
φορολόγηση και τις φιλικές προς τους 
επενδυτές ρυθμίσεις, ώστε να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση σε 
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χρηματοδότηση για υποσχόμενες 
ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις σε όλα 
τα στάδια ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 69
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. απαιτεί να δοθεί τέλος στη φυγή 
νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες 
καταφεύγουν αλλού επειδή δεν λαμβάνουν 
περαιτέρω χρηματοδότηση στην 
Ευρώπη·

6. απαιτεί μια πιο προσεκτική 
αξιολόγηση της αγοράς των νεοφυών 
επιχειρήσεων προκειμένου να αποφευχθεί 
η ανάπτυξη βέλτιστων εμπειριών εκτός 
του ευρωπαϊκού εδάφους·

Or. it

Τροπολογία 70
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. απαιτεί να δοθεί τέλος στη φυγή 
νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες 
καταφεύγουν αλλού επειδή δεν λαμβάνουν 
περαιτέρω χρηματοδότηση στην Ευρώπη·

6. απαιτεί να δοθεί τέλος στη φυγή 
νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες 
καταφεύγουν αλλού επειδή δεν λαμβάνουν 
περαιτέρω χρηματοδότηση στην Ευρώπη·

ζητεί τη βελτίωση των πλαισίων 
φορολόγησης των κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου στην Ευρώπη·
ζητεί να δοθεί τέλος στη φυγή των 
νεοσύστατων επιχειρήσεων της Ευρώπης 
που εγκαταλείπουν την ΕΕ διότι δεν 
λαμβάνουν χρηματοδότηση μετά την 
είσοδό τους στην αγορά·
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Or. en

Τροπολογία 71
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. απαιτεί να δοθεί τέλος στη φυγή 
νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες 
καταφεύγουν αλλού επειδή δεν λαμβάνουν 
περαιτέρω χρηματοδότηση στην Ευρώπη·

6. υπογραμμίζει το σημαντικό 
επενδυτικό κενό με το οποίο έρχονται 
αντιμέτωπες οι ψηφιακές καινοτομίες, το 
οποίο συνιστά σημαντικό εμπόδιο για την 
επιτυχημένη επέκταση των ψηφιακών 
νεοφυών επιχειρήσεων· απαιτεί να δοθεί 
τέλος στη φυγή νεοφυών επιχειρήσεων, οι 
οποίες καταφεύγουν αλλού επειδή δεν 
λαμβάνουν περαιτέρω χρηματοδότηση 
στην Ευρώπη· λαμβάνει υπό σημείωση 
την πρωτοβουλία ψηφιακής 
πρωτοβουλίας και επέκτασης, που ιδρύει 
την πρώτη περιφερειακή επενδυτική 
διευκόλυνση που στοχεύει συγκεκριμένα 
τις ψηφιακές καινοτομίες και την 
επέκταση των ψηφιακών νεοφυών 
επιχειρήσεων στην περιφέρεια της 
Κεντρικής, Ανατολικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης· ζητεί να 
αναπτυχθούν παρεμφερείς ενωσιακές 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην 
κινητοποίηση χρηματοδότησης και 
αρμοδιοτήτων, στην ενίσχυση της 
χρηματοδότησης και στην πρόσβαση σε 
συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά τα 
αρχικά στάδια και κατά την επέκταση 
καινοτόμων, υψηλού κινδύνου νεοφυών 
επιχειρήσεων υπερπροηγμένης 
τεχνολογίας με υψηλή δυνητική 
ανάπτυξη, στην παροχή τεχνικής 
βοήθειας σε δημόσιες υπηρεσίες, στην 
ενίσχυση της ικανότητάς τους να 
σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν προγράμματα ψηφιακής 
καινοτομίας και στην ενίσχυση των 
στρατηγικών επενδύσεων σε ευνοϊκό 
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περιβάλλον για τις ψηφιακές καινοτομίες 
και την επιχειρηματικότητα, με έμφαση 
στις διασυνοριακές ψηφιακές υποδομές 
και στα έργα ψηφιακών δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 72
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο 
να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι 
χρηματοδοτικές διευκολύνσεις και να 
αξιοποιηθούν όλες οι συνέργειες που 
παρέχονται για τις ψηφιακές τεχνολογίες 
από ενωσιακά χρηματοδοτικά 
προγράμματα, συγκεκριμένα τα «Ορίζων 
Ευρώπη», «Ψηφιακή Ευρώπη», 
«Συνδέοντας την Ευρώπη-Ψηφιακό και 
Διαστημικό Πρόγραμμα»·

Or. en

Τροπολογία 73
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν μαζικές 
επενδύσεις σε συνεργατικούς 
σχηματισμούς αριστείας·

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν μαζικές 
επενδύσεις σε συνεργατικούς 
σχηματισμούς αριστείας·

ως εκ τούτου, στηρίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για προώθηση της θέσπισης 
κέντρων αριστείας και δοκιμής για την 
αύξηση των συνεργειών και των δικτύων 
μεταξύ των κέντρων έρευνας ΤΝ με 
σκοπό την προαγωγή της αριστείας, την 
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προσέλκυση και τη διατήρηση των 
καλύτερων ερευνητών και την ανάπτυξη 
του επιπέδου της τεχνολογίας·
προτείνει, επιπροσθέτως των κέντρων, να 
γίνονται προσπάθειες για τη δημιουργία 
και τη στήριξη ευέλικτων δομών που 
βασίζονται στα δίκτυα, βάσει της 
συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της 
βιομηχανίας κατά την ανάπτυξη της 
τεχνητής νοημοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 74
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν μαζικές 
επενδύσεις σε συνεργατικούς 
σχηματισμούς αριστείας·

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν μαζικές 
επενδύσεις σε συνεργατικούς 
σχηματισμούς αριστείας· καλεί την 
Επιτροπή να διευκολύνει την ανάπτυξη 
κόμβων ψηφιακής καινοτομίας σε όλα τα 
κράτη μέλη, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ανάπτυξη ικανοτήτων, η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην 
ανάπτυξη και αξιοποίηση της ΤΝ και να 
υπάρξει κινητοποίηση της έρευνας και 
καινοτομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα 
αξίας· αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω κόμβοι 
ψηφιακής καινοτομίας μπορούν επίσης 
να συμβάλουν στην προσέλκυση της 
πρόσβασης σε ταλέντα και ερευνητικές 
ικανότητες στην ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 75
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Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν μαζικές 
επενδύσεις σε συνεργατικούς 
σχηματισμούς αριστείας·

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν μαζικές 
επενδύσεις σε συνεργατικούς 
σχηματισμούς αριστείας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν την ευρωπαϊκή αριστεία 
στην έρευνα και ανάπτυξη ΤΝ 
αυξάνοντας τις ερευνητικές επενδύσεις 
και διευκολύνοντας την πρόσθετη 
συνεργασία μεταξύ των καινοτόμων 
εταιρειών, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και των ερευνητικών ιδρυμάτων· 
αναγνωρίζει ότι η ανταλλαγή και η 
επαναχρησιμοποίηση των συνιστωσών 
εφαρμογών της ΤΝ αυξάνει τη χρήση και 
την αποδοχή λύσεων ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 76
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν μαζικές 
επενδύσεις σε συνεργατικούς 
σχηματισμούς αριστείας·

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν μαζικές 
επενδύσεις σε συνεργατικούς 
σχηματισμούς αριστείας μέσω των οποίων 
μπορούν να ερευνώνται, να 
αναπτύσσονται, να εφαρμόζονται και να 
παρακολουθούνται έξυπνες πρωτοβουλίες 
του κλάδου με οργανωμένο και 
ανιχνεύσιμο τρόπο·

Or. en
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Τροπολογία 77
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
μαζικές επενδύσεις σε συνεργατικούς 
σχηματισμούς αριστείας·

7. ζητεί να αξιολογηθεί ποιοι θα ήταν 
οι καλύτεροι συνεργατικοί σχηματισμοί οι 
οποίοι θα πρέπει να λάβουν κατά 
προτεραιότητα επενδύσεις·

Or. it

Τροπολογία 78
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο 
να επιτρέπεται η εμπεριστατωμένη 
διερεύνηση όλων των εφαρμογών και των 
τεχνολογιών ΤΝ· ζητεί να εγκριθούν 
νομοθετικές λύσεις, όπως τα κανονιστικά 
δοκιμαστήρια δεδομένων που 
αποσκοπούν στην επέκταση των 
επιτυχημένων πιλοτικών προγραμμάτων, 
οι οποίες θα διασφαλίσουν το δικαίωμα 
τόσο των δημόσιων όσο και των 
ιδιωτικών οργανισμών να διεξάγουν 
έρευνα και να αναπτύσσουν ΤΝ για 
δυνητικώς υψηλού κινδύνου περιπτώσεις 
χρήσης·

Or. en
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Τροπολογία 79
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να 
δρομολογήσει διατομεακούς διαλόγους, 
δίνοντας προτεραιότητα στην 
υγειονομική περίθαλψη, στις αγροτικές 
διοικητικές υπηρεσίες και στους φορείς 
δημόσιων υπηρεσιών, προκειμένου να 
παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης που θα 
διευκολύνει την ανάπτυξη, την έρευνα και 
την έγκριση εφαρμογών ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 80
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
θεμελιώδους έρευνας των θεμελίων της 
ΤΝ· σημειώνει ότι οι τρέχουσες εμπορικές 
εφαρμογές της ΤΝ βασίζονται σε έρευνα 
που ξεκίνησε δεκαετίες νωρίτερα·

Or. en

Τροπολογία 81
Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado 
López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, 
Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα, 
την καινοτομία, την επιστήμη και την 
επιστημονική κοινότητα, που αποτελεί 
την κινητήριο δύναμη της τεχνολογικής 
και ψηφιακής επανάστασης·

Or. en

Τροπολογία 82
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. απαιτεί να ληφθούν μέτρα ώστε να 
δοθεί τέλος στη φυγή εγκεφάλων και να 
προσελκυστούν οι πλέον ταλαντούχοι στην 
ΕΕ·

8. απαιτεί να ενισχυθούν οι 
προϋποθέσεις για το ψηφιακό 
οικοσύστημα της ΕΕ, που αποτελείται 
από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 
εκκολαπτήρια επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεις, ώστε να αποτρέπεται η 
φυγή εγκεφάλων Ευρωπαίων 
εμπειρογνωμόνων και να προσελκυστούν 
οι πλέον ταλαντούχοι στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 83
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Ivan Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. απαιτεί να ληφθούν μέτρα ώστε να 8. απαιτεί να ληφθούν μέτρα ώστε να 
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δοθεί τέλος στη φυγή εγκεφάλων και να 
προσελκυστούν οι πλέον ταλαντούχοι στην 
ΕΕ·

αντιμετωπιστεί η φυγή εγκεφάλων και να 
προσελκυστούν οι πλέον ταλαντούχοι στην 
ΕΕ με την επιφύλαξη των εθνικών 
συστημάτων αγοράς εργασίας και των 
αρμοδιοτήτων των κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 84
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. απαιτεί να ληφθούν μέτρα ώστε να 
δοθεί τέλος στη φυγή εγκεφάλων και να 
προσελκυστούν οι πλέον ταλαντούχοι στην 
ΕΕ·

8. απαιτεί να ληφθούν μέτρα ώστε να 
δοθεί τέλος στη φυγή εγκεφάλων, 
προκειμένου να ενισχυθεί το ανθρώπινο 
κεφάλαιο που απαρτίζεται από 
Ευρωπαίους πολίτες, δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να αποκτήσουν πνευματική 
ανεξαρτησία, συνοδευόμενη από την 
περαιτέρω εμπειρία ατόμων από χώρες 
εκτός ΕΕ· και να προσελκυστούν οι πλέον 
ταλαντούχοι στην ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 85
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. απαιτεί να ληφθούν μέτρα ώστε να 
δοθεί τέλος στη φυγή εγκεφάλων και να 
προσελκυστούν οι πλέον ταλαντούχοι στην 
ΕΕ·

8. απαιτεί να ληφθούν μέτρα ώστε να 
δοθεί τέλος στη φυγή εγκεφάλων και να 
προσελκυστούν οι πλέον ταλαντούχοι στην 
ΕΕ· θεωρεί ότι το νέο θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη πρέπει να 
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αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της 
προσαρμογής και της απόκτησης νέων 
επαγγελματικών προσόντων που 
ενδυναμώνουν την πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων των 
δεοντολογικών πτυχών της τεχνητής 
νοημοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 86
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. απαιτεί να ληφθούν μέτρα ώστε να 
δοθεί τέλος στη φυγή εγκεφάλων και να 
προσελκυστούν οι πλέον ταλαντούχοι στην 
ΕΕ·

8. απαιτεί να ληφθούν μέτρα και να 
δοθούν ισχυρά κίνητρα ώστε να δοθεί 
τέλος στη φυγή εγκεφάλων και να 
προσελκυστούν οι πλέον ταλαντούχοι στην 
ΕΕ· συνιστά να πραγματοποιηθούν 
επαρκείς επενδύσεις στη δημόσια έρευνα, 
ιδίως για τους μισθούς των ερευνητών·

Or. en

Τροπολογία 87
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαία η 
προστασία των πολιτών και των 
εργαζομένων που δυνητικά διατρέχουν 
κίνδυνο εκτόπισης λόγω της ΤΝ· καλεί 
την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγικές 
για τη διαχείριση της ψηφιακής 
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μετάβασης παρέχοντας στήριξη σε 
προγράμματα επανειδίκευσης, βελτίωσης 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
διασφάλισης μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
ταλέντα και παροχή διά βίου κατάρτισης 
στο υφιστάμενο και μελλοντικό εργατικό 
δυναμικό δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις 
ΜΜΕ· σημειώνει ότι η εκπαίδευση και 
διαφάνεια των νέων τεχνολογιών που 
βασίζονται σε δεδομένα είναι σημαντική 
προκειμένου το εργατικό δυναμικό να 
μπορεί να κατανοήσει και να συμμετάσχει 
στη δίκαιη υλοποίηση· επισημαίνει το 
δικαίωμα των εργαζομένων να γνωρίζουν 
πού και πώς συλλέγονται τα δεδομένα 
τους· καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τη δυνατότητα της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της 
ΤΝ να αυξάνουν τη βιώσιμη 
παραγωγικότητα, να βελτιώνουν την 
ευημερία του εργατικού δυναμικού τους 
με ταυτόχρονο σεβασμό των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
επένδυση στην ευαισθητοποίηση και σε 
συστήματα ψηφιακού γραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 88
Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. υποδεικνύει ότι η ΕΕ πρέπει να 
διασφαλίσει τα ελάχιστα πρότυπα 
δίκαιων εργασιακών συνθηκών για τους 
εργαζομένους πλατφορμών σύμφωνα με 
τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων ως απαίτηση πρόσβασης 
των πλατφορμών στην ψηφιακή ενιαία 
αγορά της ΕΕ· υποδεικνύει ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να θεσπίσει κανόνες που ελέγχουν 
την αυξανόμενη ψηφιοποίηση της 
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παρακολούθησης του χώρου εργασίας και 
επίσης να θεσπίσει μηχανισμούς και 
μεθοδολογίες που εκτιμούν τους συναφείς 
κινδύνους οι οποίοι έχουν αυξηθεί λόγω 
της αυξημένης σύγχυσης μεταξύ 
εργασιακού και οικιακού περιβάλλοντος· 
καλεί την ΕΕ να καταρτίσει συλλογικές 
συμβάσεις με κεντρικούς μηχανισμούς 
προστασίας για όλους τους εργαζόμενους 
πλατφορμών·

Or. en

Τροπολογία 89
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. ζητεί τη διενέργεια εκτιμήσεων 
αντικτύπου για τις επιπτώσεις του 
ψηφιακού μέλλοντος στους ανθρώπους· 
υπενθυμίζει ότι όσοι δεν διαθέτουν 
ψηφιακές δεξιότητες αφήνονται στο 
περιθώριο και οι ψηφιακές υποδομές δεν 
μπορούν να εξελιχθούν και να 
λειτουργούν χωρίς κατάλληλους φορείς 
εκμετάλλευσης· ζητεί να υπάρξει 
μετριασμός του αρνητικού αντικτύπου 
μέσω επανειδίκευσης και αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων· υπογραμμίζει ότι η 
διάσταση του φύλου πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη, δεδομένης της 
ανεπαρκούς εκπροσώπησης των 
γυναικών στους τομείς της επιστήμης, 
της τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών (STEM) και στις ψηφιακές 
εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 90
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Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika 
Niebler, Ivan Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. τονίζει ότι το δυναμικό ανάπτυξης 
της Ευρώπης θα καθοριστεί από τις 
ψηφιακές ικανότητες του πληθυσμού και 
των επιχειρήσεών της· επισημαίνει το 
χάσμα δεξιοτήτων που είναι επί του 
παρόντος ορατό στην ευρωπαϊκή αγορά 
θέσεων εργασίας και την ανάγκη να 
γεφυρωθεί αυτό το χάσμα μέσω της 
επανειδίκευσης και της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων· ζητεί να υπάρξει αυξημένη 
εστίαση στην επανειδίκευση και την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των 
ικανοτήτων στα εθνικά εκπαιδευτικά 
συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 91
Patrizia Toia, Εύα Καϊλή

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. ζητεί να ληφθούν μέτρα τα οποία 
αποσκοπούν στην αύξηση και τη στήριξη 
έργων και ενεργειών κατάρτισης των 
γυναικών στον ψηφιακό τομέα, καθώς 
και έργων και ενεργειών για την 
απασχόληση και την επαγγελματική 
σταδιοδρομία των γυναικών στον 
ψηφιακό τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 92
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika 
Niebler, Ivan Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. ζητεί να υιοθετηθεί μια 
προσέγγιση του συνόλου της κοινωνίας 
έναντι της κυβερνοασφάλειας· 
υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 
σχεδιαστούν νέες προσεγγίσεις έναντι της 
κυβερνοασφάλειας βάσει της 
ανθεκτικότητας και της 
προσαρμοστικότητας στις πιέσεις και τις 
επιθέσεις· τονίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζει η κυβερνοασφάλεια ως 
πλαίσιο στο οποίο τα πάντα, από τον 
σχεδιασμό του συστήματος και τη 
χρησιμότητα έως την εκπαίδευση και 
κατάρτιση των πολιτών, πρέπει να 
λειτουργούν αρμονικά· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να συμπεριληφθούν στοιχεία 
κυβερνοασφάλειας σε όλες τις τομεακές 
πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 93
Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado 
López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, 
Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. τονίζει ότι το 90% των θέσεων 
εργασίας απαιτούν βασικές ψηφιακές 
δεξιότητες, ενώ το 42% των πολιτών της 
ΕΕ δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές 
δεξιότητες1α·
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_________________
1α  https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/digital-economy-and-society-
index-desi

Or. en

Τροπολογία 94
Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado 
López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, 
Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8γ. ζητεί την προώθηση της 
δημιουργίας και της εξάπλωσης της 
ψηφιακής γνώσης και της στήριξης των 
ερευνητικών προγραμμάτων και δικτύων 
που δημιουργούνται από ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια προκειμένου να βοηθήσουν 
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους 
επιχειρηματίες να προσελκύσουν τα 
καλύτερα μυαλά και να πρωτοστατήσουν 
στην ψηφιακή καινοτομία παγκοσμίως· οι 
ελλείψεις και οι αναντιστοιχίες 
δεξιοτήτων μπορούν να προλαμβάνονται 
βελτιώνοντας και διευκολύνοντας τις 
συνδέσεις μεταξύ των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 
αναγκών των εταιρειών για καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 95
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8γ. στηρίζει πλήρως τον στόχο της 
Επιτροπής για αύξηση του αριθμού των 
γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 96
Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Miapetra Kumpula-Natri, Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Patrizia 
Toia, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8δ. τονίζει ότι, προκειμένου το νέο 
κύμα ψηφιοποίησης να είναι επιτυχημένο, 
μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις 
είναι η παροχή επαρκών ψηφιακών 
δεξιοτήτων για τον ευρωπαϊκό ψηφιακό 
τομέα· υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται σε όλα τα επίπεδα 
του ψηφιακού τομέα στην Ευρώπη, από 
τους σπουδαστές (32% σε πτυχιακό, 
μεταπτυχιακό ή ισοδύναμο επίπεδο) έως 
τις κορυφαίες πανεπιστημιακές θέσεις 
(15%) και ότι το χάσμα είναι το 
μεγαλύτερο στις εξειδικευμένες 
δεξιότητες και την απασχόληση ΤΠΕ, 
όπου μόνον το 18% είναι γυναίκες στην 
ΕΕ2α

_________________
2α https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/digital-economy-
scoreboard-shows-women-europe-are-
less-likely-work-or-be-skilled-ict

Or. en

Τροπολογία 97
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
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Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της ΤΝ 
είναι καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή εποχή· 
επισημαίνει ότι, για να διευκολυνθεί η 
διείσδυση της ΤΝ στην Ευρώπη, απαιτείται 
μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ώστε να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς·

9. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της ΤΝ 
είναι καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή εποχή· 
επισημαίνει ότι, για να διευκολυνθεί η 
διείσδυση της ΤΝ στην Ευρώπη, απαιτείται 
μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ώστε να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς· ζητεί την προαγωγή 
τεχνολογιών ΤΝ που αποσκοπούν στη 
βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών με 
συλλογικά οφέλη· τονίζει ότι η ΤΝ μπορεί 
να βοηθήσει στην κατάτμηση των 
στεγανών συνδέοντας και 
εξορθολογίζοντας τις δημόσιες 
υπηρεσίες, ώστε να βελτιώσουν τη 
διαχείριση προς όφελος των πολιτών και 
των επιχειρήσεων, καθώς και να 
παράσχουν βάσεις δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο για την παροχή 
υπηρεσιών και τη λήψη αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 98
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της ΤΝ 
είναι καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή εποχή· 
επισημαίνει ότι, για να διευκολυνθεί η 
διείσδυση της ΤΝ στην Ευρώπη, απαιτείται 
μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ώστε να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς·

9. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της ΤΝ 
είναι καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή εποχή· 
επισημαίνει ότι, για να διευκολυνθεί η 
διείσδυση της ΤΝ στην Ευρώπη, απαιτείται 
μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ώστε να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς· είναι πεπεισμένο ότι η 
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δημιουργία ενός σαφούς ευρωπαϊκού 
ρυθμιστικού πλαισίου και μακροχρόνιας 
ασφάλειας δικαίου θα αυξήσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών, του 
δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων 
στην ΤΝ, γεγονός το οποίο θα επιταχύνει 
τη διείσδυση της ΤΝ σε διαφορετικούς 
τομείς·

Or. en

Τροπολογία 99
Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της ΤΝ 
είναι καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή εποχή· 
επισημαίνει ότι, για να διευκολυνθεί η 
διείσδυση της ΤΝ στην Ευρώπη, απαιτείται 
μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ώστε να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς·

9. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της ΤΝ 
είναι καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή εποχή· 
επισημαίνει ότι, για να διευκολυνθεί η 
διείσδυση της ΤΝ στην Ευρώπη, απαιτείται 
μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ώστε να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς, να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δεδομένων των Ευρωπαίων και 
να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπόκεινται σε 
επεξεργασία από κερδοσκοπικούς φορείς 
εκτός ΕΕ και/ή για πολιτικούς σκοπούς ή 
ότι δεν θα χρησιμοποιούνται για την 
εκπαίδευση αλγορίθμων που 
κοινοποιούνται σε αυταρχικά καθεστώτα·

Or. en

Τροπολογία 100
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της ΤΝ 
είναι καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή εποχή· 
επισημαίνει ότι, για να διευκολυνθεί η 
διείσδυση της ΤΝ στην Ευρώπη, απαιτείται 
μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ώστε να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς·

9. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της ΤΝ 
είναι καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή εποχή· 
επισημαίνει ότι, για να διευκολυνθεί η 
διείσδυση της ΤΝ στην Ευρώπη, απαιτείται 
μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση που θα 
βασίζεται σε ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση έναντι της ΤΝ, στη διαφάνεια 
και σε σαφείς κανόνες περί ευθύνης, ώστε 
να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς· επισημαίνει τις 
δυνατότητες για ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και το τρέχον κόστος 
της μη Ευρώπης στους τομείς της ΤΝ και 
της ψηφιακής ρύθμισης·

Or. en

Τροπολογία 101
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της ΤΝ 
είναι καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή εποχή· 
επισημαίνει ότι, για να διευκολυνθεί η 
διείσδυση της ΤΝ στην Ευρώπη, απαιτείται 
μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ώστε να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς·

9. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της ΤΝ 
είναι καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή εποχή· 
επισημαίνει ότι, για να διευκολυνθεί η 
διείσδυση της ΤΝ στην Ευρώπη, απαιτείται 
μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ώστε να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς· υπογραμμίζει ότι 
μόνον ένα απολύτως εναρμονισμένο 
αξιόπιστο και ανθρωποκεντρικό 
κανονιστικό πλαίσιο της ΤΝ θα έχει να 
δυνατότητα να καταστεί νομοθετικό 
σημείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο·

Or. en



PE662.046v01-00 68/105 AM\1220385EL.docx

EL

Τροπολογία 102
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της 
ΤΝ είναι καίριας σημασίας για την 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στην 
ψηφιακή εποχή· επισημαίνει ότι, για να 
διευκολυνθεί η διείσδυση της ΤΝ στην 
Ευρώπη, απαιτείται μια κοινή ευρωπαϊκή 
προσέγγιση ώστε να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς·

9. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη 
αξιόπιστης και ανθρωποκεντρικής ΤΝ 
είναι καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή, 
επιτρέποντάς τους να φέρουν καινοτόμες 
λύσεις στην αγορά και να επεκταθούν 
παγκοσμίως· επισημαίνει ότι, για να 
διευκολυνθεί η διείσδυση της ΤΝ στην 
Ευρώπη, απαιτείται μια κοινή ευρωπαϊκή 
προσέγγιση ώστε να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 103
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της ΤΝ 
είναι καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή εποχή· 
επισημαίνει ότι, για να διευκολυνθεί η 
διείσδυση της ΤΝ στην Ευρώπη, απαιτείται 
μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ώστε να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς·

9. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της ΤΝ 
είναι καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή εποχή· 
επισημαίνει ότι, για να διευκολυνθεί η 
διείσδυση της ΤΝ στην Ευρώπη, απαιτείται 
μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ώστε να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς, ενώ θα πρέπει 
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η εξειδίκευση 
των κέντρων αριστείας τα οποία 
λειτουργούν σε διάφορα κράτη μέλη·

Or. it
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Τροπολογία 104
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει ότι η 
διαλειτουργικότητα διευκολύνει τη 
διασυνοριακή συνεργασία, προάγοντας τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και την 
επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών, και 
έχει τη δυνατότητα να συμβάλει 
αποφασιστικά στην παράκαμψη των 
διασυνοριακών ηλεκτρονικών φραγμών, 
διασφαλίζοντας επιπλέον τη δημιουργία 
νέων, ή την εδραίωση αναπτυσσόμενων, 
κοινών δημόσιων υπηρεσιών σε ενωσιακό 
επίπεδο· υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να 
εξαλειφθεί ο κατακερματισμός των 
ευρωπαϊκών υπηρεσιών, να 
υποστηριχθούν οι θεμελιώδεις ελευθερίες 
και η επιχειρησιακή αμοιβαία 
αναγνώριση στην ΕΕ, πρέπει να 
προωθηθεί μια ολιστική διατομεακή και 
διασυνοριακή προσέγγιση της 
διαλειτουργικότητας με τον τρόπο που 
είναι πιο αποτελεσματικός και 
ανταποκρίνεται περισσότερο στις 
τελικούς χρήστες.

Or. en

Τροπολογία 105
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. δηλώνει ότι η αυξημένη 
ψηφιοποίηση θα φέρει νέες ενεργειακές 
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ανάγκες, αλλά και θα συμβάλει στην 
αποδοτικότητα παρέχοντας καλύτερη 
κατανόηση των διαδικασιών και 
οδηγώντας στη βελτίωσή τους· 
αναγνωρίζει ότι η ΤΝ μπορεί να βοηθήσει 
να εντοπιστεί πού μπορούν να 
διενεργηθούν βελτιώσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας και κόστους· επιπροσθέτως, η 
ΤΝ μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη 
μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης, στη 
βελτίωση της διαχείρισης της ενέργειας 
και στην πρόσβαση στην αποθήκευση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 106
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. αναγνωρίζει ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη αποτελεί μία από τις βασικές 
τεχνολογίες μελλοντικής καινοτομίας, 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και 
ευημερίας· τονίζει ότι, σε μια 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η Ευρώπη 
πρέπει να αναλάβει ηγετική θέση στην 
έρευνα της τεχνητής νοημοσύνης και 
στην ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης, ώστε να παραμείνει 
ανταγωνιστική και να καταστεί ψηφιακά 
κυρίαρχη·

Or. en

Τροπολογία 107
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. υπενθυμίζει ότι η ψηφιοποίηση 
των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών 
έχει ζωτική σημασία για τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου για τη βιομηχανία 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ, και τους πολίτες εν γένει, 
καθιστώντας τις επαφές τους με τις 
δημόσιες αρχές ταχύτερες, βολικότερες 
και λιγότερο δαπανηρές, καθώς και 
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, τη 
διαφάνεια και την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και αυξάνοντας 
ταυτόχρονα την αποδοτικότητα των 
δημόσιων δαπανών· συστήνει, σύμφωνα 
με την αρχή της στρατηγικής αυτονομίας, 
τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα ή 
λογισμικού της ΕΕ στις δημόσιες 
διοικήσεις της ΕΕ· τονίζει ότι τα κοινά 
πρότυπα, η σπονδυλωτή αρχιτεκτονική 
και η χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα 
στον δημόσιο τομέα διευκολύνουν τη 
χρήση και την ανάπτυξη στρατηγικών 
ψηφιακών εργαλείων και ικανοτήτων, 
ενώ αυξάνουν την εμπιστοσύνη και 
διασφαλίζουν τη διαφάνεια· τονίζει ότι το 
λογισμικό, τα δεδομένα και τα εργαλεία 
που παράγονται από τον δημόσιο τομέα ή 
λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση θα 
πρέπει να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, 
με ανοικτή πρόσβαση, στον βαθμό που 
αυτό συνάδει με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 108
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. τονίζει τη σημασία που έχει να 
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μην δημιουργείται αβεβαιότητα σχετικά 
με το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
οι τεχνολογίες ΤΝ· αναγνωρίζει ότι τα 
ενδιαφερόμενα μέρη στην έρευνα, τη 
βιομηχανία, την πολιτική και την 
κοινωνία χρειάζονται ένα σαφές και 
εύκολα κατανοητό νομοθετικό πλαίσιο 
που να ρυθμίζει τη χρήση ΤΝ, όπου 
χρειάζεται·

Or. en

Τροπολογία 109
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9γ. ζητεί να δημιουργηθεί ένα 
ψηφιακό οικοσύστημα στο οποίο οι ΜΜΕ 
μπορούν να συμμετέχουν στην 
τεχνολογική καινοτομία για την ΤΝ· 
τονίζει ότι οι ΜΜΕ χρειάζονται σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές και ασφάλεια 
δικαίου σχετικά με τον τρόπο έγκρισης 
των νέων κανονισμών· υπενθυμίζει ότι 
οποιοσδήποτε νέος κανονιστικός φόρτος 
είναι πολύ πιο δύσκολος και πιο 
δαπανηρός για τις ΜΜΕ και, συνεπώς, οι 
ΜΜΕ πρέπει να απαλλαχθούν σε 
διπλάσιο βαθμό από τον διοικητικό 
φόρτο·

Or. en

Τροπολογία 110
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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9δ. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης, 
υπενθυμίζει δε ότι, σύμφωνα με εκτίμηση 
της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, μια κοινή ευρωπαϊκή 
προσέγγιση όσον αφορά τις δεοντολογικές 
πτυχές της ΤΝ έχει τη δυνατότητα να 
δημιουργήσει έως 294,9 δισεκατομμύρια 
ευρώ πρόσθετου ΑΕΠ και 4,6 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ 
έως το 2030·

Or. en

Τροπολογία 111
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. θεωρεί ότι η πρόσβαση σε μαζικά 
δεδομένα είναι καίριας σημασίας για την 
ανάπτυξη της ΤΝ· ζητεί να ακολουθηθεί 
νέα προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση 
των δεδομένων·

10. θεωρεί ότι η πρόσβαση σε μαζικά 
δεδομένα, υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους και ικανότητες υπολογιστικής 
είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη 
της ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 112
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, 
Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. θεωρεί ότι η πρόσβαση σε μαζικά 
δεδομένα είναι καίριας σημασίας για την 
ανάπτυξη της ΤΝ· ζητεί να ακολουθηθεί 
νέα προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση 
των δεδομένων·

10. θεωρεί ότι η πρόσβαση σε 
δεδομένα κατάρτισης υψηλής ποιότητας 
είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη 
της ΤΝ· τονίζει ότι θα πρέπει να δίνεται 
μεγαλύτερη ελευθερία στις επιχειρήσεις 
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και στους ερευνητές να χρησιμοποιούν 
δεδομένα με λιγότερες κανονιστικές 
παρεμβολές· ζητεί να ακολουθηθεί νέα 
προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση των 
δεδομένων· που αποδίδει μεγαλύτερη 
προτεραιότητα στην καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα δίνοντας στις 
επιχειρήσεις μεγαλύτερη ελευθερία 
χρήσης των δεδομένων, όταν αυτό δεν 
θεωρείται υψηλού κινδύνου, καθώς και 
σαφείς και ισορροπημένους κανόνες 
σχετικά με τα ΔΔΙ και την προστασία του 
επαγγελματικού απορρήτου·

Or. en

Τροπολογία 113
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. θεωρεί ότι η πρόσβαση σε μαζικά 
δεδομένα είναι καίριας σημασίας για την 
ανάπτυξη της ΤΝ· ζητεί να ακολουθηθεί 
νέα προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση 
των δεδομένων·

10. θεωρεί ότι η πρόσβαση σε μαζικά 
δεδομένα είναι καίριας σημασίας για την 
ανάπτυξη της ΤΝ· ζητεί να ακολουθηθεί 
νέα προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση 
των δεδομένων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο 
να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε 
μελλοντική νομοθεσία για την ΤΝ θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να συνάδει 
με τους υφιστάμενους κανόνες που 
κατοχυρώνονται στο ενωσιακό δίκαιο και 
στη νομολογία του ΔΕΕ· τονίζει ότι η 
τοπική προσαρμογή στην ΕΕ αποτελεί 
σημαντική κίνηση προς τη στρατηγική 
αυτονομία και μείωση των εκπομπών 
στην ΕΕ· πιστεύει ακράδαντα ότι ο 
κανονισμός σχετικά με τη διακυβέρνηση 
των δεδομένων θα πρέπει να 
περιλαμβάνει υποχρέωση επεξεργασίας 
δεδομένων στην ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης 
εγκατάστασης των διαμεσολαβητών στην 
ΕΕ· υπενθυμίζει την απόφαση του 
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Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την υπόθεση Schrems II C-311/18, 
της 16ης Ιουλίου 2020·

Or. en

Τροπολογία 114
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. θεωρεί ότι η πρόσβαση σε μαζικά 
δεδομένα είναι καίριας σημασίας για την 
ανάπτυξη της ΤΝ· ζητεί να ακολουθηθεί 
νέα προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση 
των δεδομένων·

10. θεωρεί ότι η πρόσβαση σε μαζικά 
δεδομένα είναι καίριας σημασίας για την 
ανάπτυξη της ΤΝ· ζητεί να ακολουθηθεί 
νέα προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση 
των δεδομένων· θεωρεί ως εκ τούτου ότι 
τα δεδομένα θα πρέπει να βρίσκονται στο 
επίκεντρο της ψηφιοποίησης· θεωρεί ότι 
χρειάζεται μια ισορροπημένη προσέγγιση 
όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα, 
η οποία θα προωθήσει την καινοτομία 
και την ανταλλαγή δεδομένων με 
οικειοθελή μέσα, προστατεύοντας 
ταυτόχρονα άλλα έννομα συμφέροντα, 
όπως τα ΔΔΙ, η ιδιωτικότητα και τα 
εμπορικά μυστικά·
θεωρεί ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της 
ρύθμισης δεδομένων πέρα από την έννοια 
είναι βασικό στοιχείο, ώστε να 
απελευθερωθεί το δυναμικό της ΤΝ· ζητεί 
ως εκ τούτου έναν νέο κανονισμό για τα 
δεδομένα που να λαμβάνει υπόψη την 
νομική αρχή των δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας· θεωρεί ότι οποιοσδήποτε 
μελλοντικός κανονισμός για τα δεδομένα 
πρέπει να επικεντρώνεται συγκεκριμένα 
στην πρόσβαση στα δεδομένα μέσω της 
έρευνας και των ΜΜΕ με ισορροπημένη 
προσέγγιση που στηρίζει την καινοτομία 
με τον καλύτερο τρόπο·

Or. en
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Τροπολογία 115
Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. θεωρεί ότι η πρόσβαση σε μαζικά 
δεδομένα είναι καίριας σημασίας για την 
ανάπτυξη της ΤΝ· ζητεί να ακολουθηθεί 
νέα προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση 
των δεδομένων·

10. θεωρεί ότι η πρόσβαση σε μαζικά 
δεδομένα είναι καίριας σημασίας για την 
ανάπτυξη της ΤΝ· επαναλαμβάνει ότι 
είναι αναγκαίο να υπάρξει μια νέα 
προσέγγιση στην ιδιοκτησία δεδομένων 
από υποκείμενα των δεδομένων στο 
πλαίσιο συστημάτων βασιζόμενων στην 
ΤΝ, ώστε να διασφαλίζεται η ιδιωτική 
ζωή και ο έλεγχος των δεδομένων ή των 
μεταδεδομένων που συγκεντρώνονται και 
βασίζονται σε σημεία δεδομένων που 
περιέχουν πληροφορίες όπως, ενδεικτικά, 
του χρόνου, της τοποθεσίας και των 
συναλλαγών· ζητεί να ακολουθηθεί νέα 
προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση των 
δεδομένων· τονίζει ότι η ιδιωτική ζωή και 
η προστασία των δεδομένων πρέπει να 
διασφαλίζονται σε όλα τα στάδια του 
κύκλου ζωής του συστήματος ΤΝ και 
σημειώνει ότι κάθε λειτουργία 
επεξεργασίας μαζικών δεδομένων θα 
πρέπει να υπόκειται σε εκ των προτέρων 
και εκτεταμένη εκτίμηση επιπτώσεων για 
την προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 116
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. θεωρεί ότι η πρόσβαση σε μαζικά 
δεδομένα είναι καίριας σημασίας για την 
ανάπτυξη της ΤΝ· ζητεί να ακολουθηθεί 
νέα προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση 
των δεδομένων·

10. θεωρεί ότι η πρόσβαση σε μαζικά 
δεδομένα είναι καίριας σημασίας για την 
ανάπτυξη της ΤΝ· ζητεί να ακολουθηθεί 
νέα προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση 
των δεδομένων· υπογραμμίζει τη σημασία 
των ισότιμων όρων ανταγωνισμού και 
της διαλειτουργικότητας σε επίπεδο ΕΕ 
κατά τη χρήση του εκθετικά αυξανόμενου 
ποσού των βιομηχανικών και δημόσιων 
δεδομένων· υπενθυμίζει ότι η επιτυχία 
της οικονομίας της Ένωσης για τα 
δεδομένα, καθώς και η ανάπτυξη και 
χρήση της ΤΝ, εξαρτώνται κατά κύριο 
λόγο από το ευρύτερο οικοσύστημα ΤΠΕ, 
τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, 
την επανειδίκευση και την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων του εργατικού 
δυναμικού, την ανάπτυξη του Διαδικτύου 
των πραγμάτων, των ινών, του κβαντικού 
τομέα, της αλυσίδας συστοιχιών·

Or. en

Τροπολογία 117
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. παρατηρεί ότι ο πλέον αποδοτικός 
τρόπος να μειωθεί η μεροληψία σε 
συστήματα που βασίζονται σε δεδομένα 
είναι να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα 
του μέγιστου όγκου δεδομένων μη 
προσωπικού χαρακτήρα για την 
κατάρτισή τους, σκοπός για τον οποίον 
είναι αναγκαίο να περιοριστούν οι 
περιττοί φραγμοί στην εξόρυξη κειμένων 
και δεδομένων και να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή χρήση· σημειώνει επιπλέον 
ότι ο δημόσιος τομέας ή τα δεδομένα με 
ελεύθερη άδεια χρησιμοποιούνται συχνά 
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από προγραμματιστές τεχνητής 
νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, 
κατά την επιλογή δεδομένων 
εκπαίδευσης, τόσο για ευκολία 
πρόσβασης όσο και για την αποφυγή 
πιθανής έκθεσης σε ευθύνη λόγω 
παραβίασης, η οποία δημιουργεί μια 
συγκεκριμένη μορφή προκατάληψης 
επιλογής στα δεδομένα εκπαίδευσης, η 
οποία μπορεί συχνά να οδηγήσει σε άλλες 
μορφές πιο επιβλαβών προκαταλήψεων 
στα αποτελέσματα· υπογραμμίζει την 
ανάγκη αντιμετώπισης των 
υπολειπόμενων αβεβαιοτήτων γύρω από 
τη νομική απόδοση της εξόρυξης 
κειμένου και δεδομένων που ενδέχεται να 
αντιμετωπίζουν ακόμη οι 
προγραμματιστές·

Or. en

Τροπολογία 118
Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. υποδεικνύει ότι οι φορείς του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα θα 
πρέπει να αναπτύξουν και να 
τεκμηριώσουν εσωτερικές διαδικασίες, 
ώστε να διασφαλίσουν ότι ο σχεδιασμός 
τους, η ανάπτυξη και η συνεχής χρήση 
αλγοριθμικών συστημάτων είναι 
διαφανής, εξηγήσιμη, ελέγξιμη και 
διαρκώς αξιολογούμενη και 
δοκιμαζόμενη, όχι μόνο για να 
ανιχνεύονται πιθανά τεχνικά σφάλματα, 
αλλά και για να αναγνωρίζονται πιθανές 
νομικές, κοινωνικές και δεοντολογικές 
επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρουν 
τα συστήματα·

Or. en
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Τροπολογία 119
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. αναγνωρίζει την τρέχουσα 
επιτυχία της κοινής επιχείρησης για την 
ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών 
επιδόσεων, μιας πρωτοβουλίας της ΕΕ 
στην οποία συμμετέχουν τόσο τα κράτη 
μέλη όσο και φορείς του ιδιωτικού τομέα· 
επιδοκιμάζει την πρόταση που 
δημοσίευσε πρόσφατα η Επιτροπή για τη 
διατήρηση και προώθηση του ηγετικού 
ρόλου της Ευρώπης στην 
υπερυπολογιστική και την κβαντική 
υπολογιστική, που είναι ιδιαίτερα 
απαραίτητος για την ανάπτυξη της ΤΝ 
στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 120
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στα 
δεδομένα πρέπει να απορρέει από 
διαφανή συμβιβασμό με τους πολίτες· 
αναγνωρίζει ότι, όταν οι πολίτες 
επιτρέπουν τη χρήση των δεδομένων, 
λαμβάνουν ως αντιστάθμισμα καλύτερες 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και μια 
πιο ανταγωνιστική προσφορά από την 
αγορά· δηλώνει ότι πρέπει να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια και η 
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παρακολούθηση της χρήσης των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 121
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. τονίζει ότι είναι αναγκαίο οι 
εργαζόμενοι να λαμβάνουν επαρκή 
εκπαίδευση για τον τρόπο άσκησης του 
δικαιώματός τους σχετικά με τον 
σεβασμό των προσωπικών τους 
δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να προβεί 
στην αναθεώρηση του ΓΚΠΔ ώστε να 
εγκρίνει πιο συγκεκριμένα μέτρα για τη 
διασφάλιση της προστασίας των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 122
Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10β. ζητεί οποιαδήποτε τεχνητή 
νοημοσύνη, ρομποτική και άλλη συναφής 
τεχνολογία να αναπτύσσεται, να 
εγκαθίσταται ή να χρησιμοποιείται με 
«προστασία της ιδιωτικής ζωής από 
προεπιλογή» και με τέτοιον τρόπο ώστε 
να προλαμβάνει την ενδεχόμενη 
ταυτοποίηση ατόμων μέσω δεδομένων 
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που είχαν υποβληθεί παλαιότερα σε 
επεξεργασία στη βάση ανωνυμίας ή 
ψευδωνυμίας και την παραγωγή νέων, 
συναγόμενων, δυνητικώς ευαίσθητων 
δεδομένων και μορφών 
κατηγοριοποίησης με τη χρήση 
αυτοματοποιημένων μέσων 
(μεταδεδομένα)· ζητεί από την Επιτροπή 
να αναπτύξει ισχυρές τεχνικές 
ανωνυμοποίησης και ψευδωνυμοποίησης 
και να αναγνωρίζει τις βέλτιστες 
πρακτικές που θα πληρούν τις απαιτήσεις 
επεξεργασίας του ΓΚΠΔ·

Or. en

Τροπολογία 123
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10β. επισημαίνει ότι η ανταλλαγή 
δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
για την ενίσχυση του ανταγωνισμού· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για επαρκείς 
διασφαλίσεις έναντι των αδυναμιών της 
αγοράς στις αγορές δεδομένων· προτείνει 
η Επιτροπή να επωφεληθεί από την 
αναθεώρηση των οριζόντιων και 
κάθετων οδηγιών περί ανταγωνισμού για 
να εισαγάγει νέα εργαλεία για την 
καταπολέμηση της υπερβολικής 
συγκέντρωσης της αγοράς, που είναι 
εγγενή στις αγορές δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, 
της συνεχιζόμενης παρακολούθησης για 
τις αγορές με κίνδυνο και, όπου 
απαιτείται, της εκ των προτέρων 
ρύθμισης·

Or. en
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Τροπολογία 124
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10β. τονίζει ότι η ιδιωτική ζωή και η 
προστασία των δεδομένων πρέπει να 
διασφαλίζονται σε όλα τα στάδια του 
κύκλου ζωής του συστήματος ΤΝ· τονίζει 
ότι οποιαδήποτε μελλοντική νομοθετική 
πρωτοβουλία για την ΤΝ θα πρέπει να 
επιτρέπει στα άτομα να έχουν πλήρη 
έλεγχο επί των δεδομένων τους και ότι τα 
δεδομένα που τους αφορούν δεν θα 
χρησιμοποιούνται για να τους βλάψουν ή 
για να υποστούν διακρίσεις για λόγους 
φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή 
κοινωνικής καταγωγής, γλώσσας, 
θρησκείας, γενετήσιου προσανατολισμού, 
πολιτικών φρονημάτων ή πεποιθήσεων·

Or. en

Τροπολογία 125
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10γ. υπογραμμίζει τον συγκεκριμένο 
χαρακτήρα του τομέα της υγείας· 
συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι πολίτες 
θα πρέπει να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε 
ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό μητρώο 
δεδομένων σχετικά με την υγεία τους και 
ότι θα πρέπει να διατηρούν τον έλεγχο 
των προσωπικών δεδομένων που 
αφορούν την υγεία τους και να μπορούν 
να τα ανταλλάσσουν με ασφάλεια με 
εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, ενώ η μη 
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εξουσιοδοτημένη πρόσβαση θα πρέπει να 
απαγορεύεται, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
για την προστασία των δεδομένων· 
επιβεβαιώνει επίσης ότι τα δεδομένα θα 
πρέπει να αποθηκεύονται σε ασφαλείς 
τοπικούς διακομιστές και να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από 
ανεξάρτητους φορείς· τονίζει ότι δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται σε ασφαλιστικές 
εταιρείες ή σε οποιονδήποτε άλλον 
πάροχο υπηρεσιών να χρησιμοποιούν 
δεδομένα από εφαρμογές ηλεκτρονικής 
υγείας για τον σκοπό της εισαγωγής 
διακρίσεων στην τιμολόγηση, καθώς κάτι 
τέτοιο θα παραβίαζε το θεμελιώδες 
δικαίωμα της πρόσβασης στην υγεία·

Or. en

Τροπολογία 126
Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10γ. υπογραμμίζει με έμφαση την 
ανάγκη να προστατεύονται οι 
καταναλωτές από πρακτικές 
μικροστοχοποίησης και προτείνει ότι θα 
πρέπει να επισημαίνεται και να 
συνδυάζεται με το δικαίωμά τους να 
ζητούν αναφορά για τη χρήση της 
ανάλυσης συμπεριφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για να επιτευχθεί η 
στόχευση καταναλωτών· είναι της 
γνώμης ότι οι πρακτικές στοχευμένης 
διαφήμισης θα πρέπει να είναι εξηγήσιμες 
και να προσφέρουν στους καταναλωτές 
εναλλακτικές επιλογές του επιπέδου 
επιθυμητής εξατομίκευσης/ποσοστού 
μικροστόχευσης (π.χ. σε κλίμακα 0-
100%)· υποστηρίζει ένθερμα ότι η χρήση 
αυτών των πρακτικών θα πρέπει να 
υπόκειται σε συγκεκριμένες διασφαλίσεις, 
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όπως η ρητή συναίνεση κατόπιν 
ενημέρωσης του ιδιοκτήτη τους, ο οποίος 
θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης 
σε μέσα αποτελεσματικής έννομης 
προστασίας σε περίπτωση κατάχρησης·

Or. en

Τροπολογία 127
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10γ. εκτιμά ότι, σε κάθε περίπτωση, η 
προστασία της ιδιωτικής ζωής θα πρέπει 
να εξακολουθεί να αποτελεί 
προτεραιότητα· η ελαχιστοποίηση των 
δεδομένων θα πρέπει να αποτελεί την 
αρχή η οποία θα συνοδεύεται από τον 
περιορισμό του σκοπού, σε πλήρη 
συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ·

Or. en

Τροπολογία 128
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. προειδοποιεί για την υπερβολική 
ρύθμιση της ΤΝ· υπενθυμίζει ότι πρέπει η 
ρύθμιση να είναι ισορροπημένη και 
ευέλικτη, να αξιολογείται διαρκώς, και να 
βασίζεται σε ήπια προσέγγιση, 
εξαιρουμένων των τομέων υψηλού 
κινδύνου·

11. πιστεύει ότι, σε έναν τομέα τόσο 
ανατρεπτικό και με δυνητικά μεγάλο 
αντίκτυπο για τους ανθρώπους, είναι 
σημαντικό να θεσπιστεί ένα καθορισμένο 
και ισορροπημένο κανονιστικό πλαίσιο 
στο οποίο οι φορείς εκμετάλλευσης θα 
μπορούν να εργάζονται με 
συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι θα 
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επηρεάζουν με υπευθυνότητα τη ζωή των 
ανθρώπων·

Or. it

Τροπολογία 129
Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. προειδοποιεί για την υπερβολική 
ρύθμιση της ΤΝ· υπενθυμίζει ότι πρέπει η 
ρύθμιση να είναι ισορροπημένη και 
ευέλικτη, να αξιολογείται διαρκώς, και να 
βασίζεται σε ήπια προσέγγιση, 
εξαιρουμένων των τομέων υψηλού 
κινδύνου·

11. προειδοποιεί για την υπερβολική 
ρύθμιση της ΤΝ και αποθαρρύνει κάθε 
προσέγγιση ενιαίας αντιμετώπισης έναντι 
της ρύθμισης· υπενθυμίζει ότι πρέπει η 
ρύθμιση να είναι ισορροπημένη και 
ευέλικτη, αναλογική, και να βασίζεται στις 
τρέχουσες νομοθετικές πράξεις και 
βέλτιστες πρακτικές, εξαιρουμένων των 
τομέων υψηλού κινδύνου όπου θα πρέπει 
να ανευρεθεί μια νέα ρυθμιστική 
προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 130
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. προειδοποιεί για την υπερβολική 
ρύθμιση της ΤΝ· υπενθυμίζει ότι πρέπει η 
ρύθμιση να είναι ισορροπημένη και 
ευέλικτη, να αξιολογείται διαρκώς, και να 
βασίζεται σε ήπια προσέγγιση, 
εξαιρουμένων των τομέων υψηλού 
κινδύνου·

11. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο 
να διασφαλιστεί ότι η ΤΝ αναπτύσσεται 
και εφαρμόζεται δυνάμει κατάλληλου 
κοινού ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ που 
προάγει την καινοτομία και σέβεται τις 
αξίες της Ένωσης και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, καθώς και δεοντολογικές 
αρχές, όπως η λογοδοσία και η 
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διαφάνεια· υπενθυμίζει ότι πρέπει η 
ρύθμιση να είναι αναλογική, 
ισορροπημένη, ευέλικτη, διαχρονική και 
να αξιολογείται διαρκώς· ζητεί να υπάρξει 
κατάλληλο επίπεδο ρύθμισης, ιδίως στους 
τομείς υψηλού κινδύνου· τονίζει ότι η 
ασφάλεια δικαίου ευνοεί την τεχνολογική 
ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη του 
κοινού στις νέες τεχνολογίες, που είναι 
ουσιώδης για την ταχεία ψηφιοποίηση 
των βιομηχανιών της ΕΕ, της οικονομίας 
και της κοινωνίας· επισημαίνει ότι ένα 
φιλόδοξο κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να 
ενεργοποιήσει την καινοτομία στον τομέα 
της ΤΝ, θέτοντας σαφή όρια και 
πρότυπα, ιδίως για τις ΜΜΕ· θεωρεί ότι 
η προσέγγιση βάσει κινδύνων δεν θα 
πρέπει να περιορίζεται σε εφαρμογές ΤΝ 
«υψηλού κινδύνου» και «χαμηλού 
κινδύνου», αλλά θα πρέπει μάλλον να 
κλιμακώνεται στο επίπεδο κινδύνων ώστε 
να συμπίπτει με την ποικιλία εφαρμογών 
ΤΝ, τον σχετικό τομέα και τους συναφείς 
κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 131
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. προειδοποιεί για την υπερβολική 
ρύθμιση της ΤΝ· υπενθυμίζει ότι πρέπει η 
ρύθμιση να είναι ισορροπημένη και 
ευέλικτη, να αξιολογείται διαρκώς, και να 
βασίζεται σε ήπια προσέγγιση, 
εξαιρουμένων των τομέων υψηλού 
κινδύνου·

11. προειδοποιεί για την υπερβολική 
ρύθμιση της ΤΝ· υπενθυμίζει ότι πρέπει η 
ρύθμιση να είναι ισορροπημένη και 
ευέλικτη, να αξιολογείται διαρκώς, και να 
βασίζεται σε ήπια προσέγγιση, 
εξαιρουμένων των τομέων υψηλού 
κινδύνου· τονίζει ότι οποιαδήποτε 
ρύθμιση πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη 
ώστε να μην ρυθμίζει υπερβολικά και, 
συνεπώς, να επιβραδύνει την τρέχουσα 
και μελλοντική πρόοδο της ΤΝ - ιδίως σε 
τομείς με πολύ μικρό κίνδυνο αρνητικού 
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αντικτύπου·
τονίζει ότι η ρύθμιση της ΤΝ πρέπει να 
είναι αναλογική προς τον κίνδυνο που 
αποσκοπεί να μειώσει·

Or. en

Τροπολογία 132
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Ivan Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. προειδοποιεί για την υπερβολική 
ρύθμιση της ΤΝ· υπενθυμίζει ότι πρέπει η 
ρύθμιση να είναι ισορροπημένη και 
ευέλικτη, να αξιολογείται διαρκώς, και να 
βασίζεται σε ήπια προσέγγιση, 
εξαιρουμένων των τομέων υψηλού 
κινδύνου·

11. προειδοποιεί για την υπερβολική 
ρύθμιση της ΤΝ· υπενθυμίζει ότι πρέπει η 
ρύθμιση να είναι ισορροπημένη και 
ευέλικτη, να αξιολογείται διαρκώς, και να 
βασίζεται σε ήπια προσέγγιση, 
εξαιρουμένων των τομέων υψηλού 
κινδύνου· ζητεί να υπάρξει ρυθμιστική 
προσέγγιση που δεν βασίζεται σε 
στιγμιότυπο της εικόνας της τεχνολογικής 
ανάπτυξης εκείνη τη στιγμή, αλλά 
επιδιώκει οι κανόνες να είναι 
εφαρμόσιμοι σε μελλοντικά τεχνολογικά 
άλματα και φαινόμενα· ζητεί η ρύθμιση 
της ΤΝ να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και 
αναλογική·

Or. en

Τροπολογία 133
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. προειδοποιεί για την υπερβολική 
ρύθμιση της ΤΝ· υπενθυμίζει ότι πρέπει η 

11. προειδοποιεί για την υπερβολική 
ρύθμιση της ΤΝ· απαιτεί να εφαρμόζεται 
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ρύθμιση να είναι ισορροπημένη και 
ευέλικτη, να αξιολογείται διαρκώς, και να 
βασίζεται σε ήπια προσέγγιση, 
εξαιρουμένων των τομέων υψηλού 
κινδύνου·

στην ΤΝ ως βασική αρχή μια προσέγγιση 
βάσει εκτίμησης κινδύνου· υπενθυμίζει 
ότι πρέπει η ρύθμιση να είναι 
ισορροπημένη και ευέλικτη, να 
αξιολογείται διαρκώς, και να βασίζεται σε 
ήπια προσέγγιση, ιδίως όσον αφορά την 
αυτορύθμιση και τις εθελοντικές 
πρακτικές, όπως η προαιρετική 
επισήμανση· αναγνωρίζει ωστόσο ότι 
ενδέχεται να είναι απαραίτητο ένα 
νομοθετικό πλαίσιο για αυστηρά 
περιορισμένες κατηγορίες ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 134
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. προειδοποιεί για την υπερβολική 
ρύθμιση της ΤΝ· υπενθυμίζει ότι πρέπει η 
ρύθμιση να είναι ισορροπημένη και 
ευέλικτη, να αξιολογείται διαρκώς, και να 
βασίζεται σε ήπια προσέγγιση, 
εξαιρουμένων των τομέων υψηλού 
κινδύνου·

11. προειδοποιεί για την υπερβολική 
ρύθμιση της ΤΝ· υπενθυμίζει ότι πρέπει η 
ρύθμιση να είναι ισορροπημένη και 
ευέλικτη, να αξιολογείται διαρκώς, και να 
βασίζεται σε ήπια προσέγγιση, 
εξαιρουμένων των τομέων υψηλού 
κινδύνου· αναγνωρίζει ότι μια ρυθμιστική 
προσέγγιση στον ορισμό του κινδύνου που 
εστιάζει μόνον στους τομείς υψηλού 
κινδύνου (υγειονομική περίθαλψη, 
μεταφορές, ενέργεια και τμήματα του 
δημόσιου τομέα) και σε χρήσεις ή 
σκοπούς υψηλού κινδύνου μπορεί να 
οδηγήσει σε δυνητικά κενά·

Or. en

Τροπολογία 135
Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
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Marques, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. συνιστά ο καθορισμός του 
επιπέδου κινδύνου και της ταξινόμησης 
των τομέων ως υψηλού ή χαμηλού 
κινδύνου να απορρέει πάντοτε από 
αμερόληπτη, ρυθμισμένη, ανεξάρτητη και 
εξωτερική εκτίμηση χωρίς αποκλεισμούς 
που λαμβάνει υπόψη τις δεοντολογικές 
ζημίες που μπορούν να προκύψουν από 
την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική 
και τις συναφείς τεχνολογίες στην 
κοινωνία λόγω κακού (μη δεοντολογικού) 
σχεδιασμού, ακατάλληλης εφαρμογής ή 
κατάχρησης· μια τέτοια εκτίμηση είναι 
αναγκαίο να εξισορροπεί την προσοχή 
στις αφηρημένες αρχές με την 
εξειδίκευση· συνιστά ο καθορισμός του 
επιπέδου κινδύνου και της ταξινόμησης 
των τομέων ως υψηλού ή χαμηλού 
κινδύνου να απορρέει πάντοτε από 
αμερόληπτη, ρυθμισμένη, ανεξάρτητη και 
εξωτερική εκτίμηση χωρίς αποκλεισμούς 
που λαμβάνει υπόψη τις δεοντολογικές 
ζημίες που μπορούν να προκύψουν από 
την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική 
και τις συναφείς τεχνολογίες στην 
κοινωνία λόγω κακού (μη δεοντολογικού) 
σχεδιασμού, ακατάλληλης εφαρμογής ή 
κατάχρησης· μια τέτοια εκτίμηση είναι 
αναγκαίο να εξισορροπεί την προσοχή 
στις αφηρημένες αρχές με την 
εξειδίκευση· συνιστά ένθερμα ότι μια 
ευρεία συζήτηση χωρίς αποκλεισμούς και 
μια διαβούλευση των ενδιαφερόμενων 
μερών θα συμβάλει στη δημιουργία 
εμπιστοσύνης αναφορικά με την 
εκτίμηση και την ταξινόμηση των 
κινδύνων·

Or. en
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Τροπολογία 136
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Ivan Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ και οι άλλες 
ψηφιακές τεχνολογίες αναπτύσσονται 
πάντοτε σε διεθνές πλαίσιο· σημειώνει ότι 
η ασαφής και κατακερματισμένη ρύθμιση 
θα οδηγήσει τις εταιρείες να 
αναπτύσσουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους εκτός Ευρώπης· 
υπογραμμίζει τη σημασία της ελεύθερης 
ροής των δεδομένων μεταξύ των 
συνόρων· στηρίζει τον στόχο της 
Επιτροπής να αντιμετωπίσει τα 
αδικαιολόγητα εμπόδια στις διεθνείς ροές 
δεδομένων, καθώς και τους περιορισμούς 
που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές 
εταιρείες σε τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 137
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. θεωρεί ότι τα βιομετρικά 
δεδομένα θα πρέπει να ταξινομούνται 
στην υψηλότερη κατηγορία της κλίμακας 
κινδύνων που προτείνει η Επιτροπή 
δεδομένων της εξειδικευμένης και 
ιδιαιτέρως ευαίσθητης φύσης τους, 
καθώς και των πιθανών καταχρήσεών 
τους· πιστεύει ακράδαντα ότι η χρήση 
των βιομετρικών δεδομένων θα πρέπει να 
υπόκειται σε συγκεκριμένες διασφαλίσεις, 
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όπως η ρητή συναίνεση κατόπιν 
ενημέρωσης του ιδιοκτήτη τους, ο οποίος 
θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης 
σε μέσα αποτελεσματικής έννομης 
προστασίας σε περίπτωση κατάχρησης 
των εν λόγω δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 138
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. ζητεί να υπάρξουν διασφαλίσεις 
που σκοπό θα έχουν να διασφαλίσουν ότι 
θα υπάρχει πάντοτε ανθρώπινος έλεγχος 
επί των αλγόριθμων και ότι θα 
υφίστανται κατάλληλοι και αποδοτικοί 
μηχανισμοί προσφυγής· σε αυτό το 
πλαίσιο, ζητεί να διασφαλιστεί ότι οι 
αλγόριθμοι είναι ανοικτά ελέγξιμοι· ζητεί 
την απαγόρευση των αλγόριθμων 
προσωπικής αναγνώρισης λόγω της 
μεγάλης ζημίας που προκαλούν στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 139
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. επισημαίνει ότι οι τεχνολογίες που 
βασίζονται στα δεδομένα, 
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συμπεριλαμβανομένης της ΤΝ, 
καθίστανται η κυρίαρχη δύναμη στην 
ψηφιακή οικονομία· δηλώνει ότι κάθε 
ρυθμιστικό πλαίσιο είναι αναγκαίο να 
αντιμετωπίσει το ζήτημα της παραγωγής 
και της χρήσης, της διαλειτουργικότητας, 
της πρόσβασης και της ανταλλαγής 
δεδομένων, της επανειδίκευσης του 
εργατικού δυναμικού και της διαχείρισης 
δεδομένων, ιδίως στις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 140
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι η υφιστάμενη 
ρύθμιση σε κρίσιμους τομείς, όπως η 
αυτοκινητοβιομηχανία, τα 
χρηματοοικονομικά, η υγειονομική 
περίθαλψη, η αεροπορία, οι μεταφορές, 
θα πρέπει να εφαρμόζεται όπου είναι 
δυνατόν· προτείνει οι εν λόγω ρυθμίσεις 
να επανεξετάζονται και να 
επικαιροποιούνται, εάν είναι απαραίτητο, 
ώστε να περιλαμβάνουν τις πρόσφατες 
τεχνολογικές εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 141
Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11β. ζητεί από την Επιτροπή να 
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προσδιορίσει το επίπεδο κινδύνου των 
τομέων λαμβάνοντας υπόψη μη 
ποσοτικοποιήσιμους κινδύνους και να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην 
αναγνώριση και τον χαρακτηρισμό του 
κινδύνου, στην εκτίμηση της πιθανότητας 
εμφάνισής του και στον χαρακτηρισμό 
του κινδύνου· ζητεί από την Επιτροπή να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην 
προσεκτική αξιολόγηση όλων των 
αβεβαιοτήτων και της κατάρτισης 
διαφανούς έκθεσης για αυτές, ακόμη και 
όταν δεν μπορούν να υπαχθούν σε 
μοντέλα ή να εκφραστούν με ποσοτικούς 
όρους· ζητεί από την Επιτροπή να 
εφαρμόσει τις δεοντολογικές απαιτήσεις 
που προτάθηκαν από την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου στο 
επίπεδο της διαχείρισης κινδύνων και να 
εξετάσει την ανάγκη θέσπισης μιας 
προληπτικής προσέγγισης προς τους 
κινδύνους υψηλού επιπέδου ή τους 
δυνητικά μη αναστρέψιμους κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 142
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11β. προτείνει η ΤΝ να διακρίνεται 
κατά περιπτώσεις κατηγοριών χρήσης· 
προτείνει οι νέες περιπτώσεις χρήσης που 
δεν καλύπτονται από τους υφιστάμενους 
κανονισμούς να ταξινομούνται κατά τον 
δυνητικό τους κίνδυνο που βασίζεται σε 
σαφές και διαφανές πλαίσιο· ζητεί μόνον 
τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου να 
αποτελούν αντικείμενο πιθανής ρύθμισης·

Or. en
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Τροπολογία 143
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11β. στηρίζει τη δημιουργία ενός 
«οικοσυστήματος εμπιστοσύνης», όπως 
αναφέρεται στη λευκή βίβλο της 
Επιτροπής για την ΤΝ, που θα πρέπει να 
παρέχει στους πολίτες επαρκή 
εμπιστοσύνη για την ανάληψη εφαρμογών 
ΤΝ και να παρέχει στις εταιρείες και τον 
δημόσιο οργανισμό την ασφάλεια δικαίου 
ώστε να καινοτομούν στην ανάπτυξη ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 144
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11γ. θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία 
ενός οικοσυστήματος που επιτρέπει στην 
έρευνα ΤΝ δημόσιων και ιδιωτικών 
οργανισμών να αναπτύξουν την επόμενη 
γενιά ΤΝ σε ένα περιβάλλον 
«κανονιστικών δοκιμαστηρίων 
δεδομένων» που θα επέτρεπαν την έρευνα 
ΤΝ ακόμη και σε δυνητικώς υψηλού 
κινδύνου περιπτώσεις χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 145
Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan 
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Štefanec, Riho Terras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. ζητεί να συγκροτηθεί Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Ανατρεπτικής Καινοτομίας, 
ο οποίος θα επικεντρώνεται στις έρευνες 
πρώτου σταδίου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 146
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. ζητεί να συγκροτηθεί Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Ανατρεπτικής Καινοτομίας, 
ο οποίος θα επικεντρώνεται στις έρευνες 
πρώτου σταδίου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 147
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. ζητεί να συγκροτηθεί Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Ανατρεπτικής Καινοτομίας, ο 
οποίος θα επικεντρώνεται στις έρευνες 
πρώτου σταδίου.

12. τονίζει ότι η κυριαρχία και η 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης 
απαιτούν μαζικές επενδύσεις στην έρευνα 
και την καινοτομία, ιδίως σε υψηλής 
ποιότητας δημόσια έρευνα και ανάπτυξη 
και καινοτομία, συγκεκριμένα σε βασικές 
τεχνολογίες βασικής εφαρμογής και σε 
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ανατρεπτικές καινοτόμες λύσεις· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
τηρήσουν τη δέσμευσή τους για επένδυση 
του 3% του ΑΕΠ τους σε έρευνα και 
ανάπτυξη, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης 
στον ψηφιακό τομέα· ζητεί να 
συγκροτηθεί Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Ανατρεπτικής Καινοτομίας, ο οποίος θα 
επικεντρώνεται στις έρευνες πρώτου 
σταδίου·

Or. en

Τροπολογία 148
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. ζητεί να συγκροτηθεί Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Ανατρεπτικής Καινοτομίας, ο 
οποίος θα επικεντρώνεται στις έρευνες 
πρώτου σταδίου.

12. ζητεί να συγκροτηθεί Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Ανατρεπτικής Καινοτομίας, ο 
οποίος θα επικεντρώνεται στις έρευνες 
πρώτου σταδίου· σε αυτό το πλαίσιο, 
εκτιμά ιδιαιτέρως τα σχέδια του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για 
περαιτέρω ανάπτυξη δυνάμει του 
προγράμματος «Ορίζων 2021-2027» σε 
συμβούλιο πλήρους σύνθεσης που 
αποτελεί υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης 
για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, 
προσφέροντας βελτιωμένα 
χρηματοδοτικά μέσα και μια υπηρεσία 
για την επιτάχυνση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, αντλώντας διδάγματα 
από την πιλοτική του φάση·

Or. en

Τροπολογία 149
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. ζητεί να συγκροτηθεί Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Ανατρεπτικής Καινοτομίας, ο 
οποίος θα επικεντρώνεται στις έρευνες 
πρώτου σταδίου.

12. ζητεί αφενός, την αναβολή της 
αξιολόγησης της πραγματικής ανάγκης 
όσον αφορά τη συγκρότηση ενός 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανατρεπτικής 
Καινοτομίας, ο οποίος θα επικεντρώνεται 
στις έρευνες πρώτου σταδίου έως ότου 
αυτή η τεχνολογία να βρίσκεται σε πιο 
προχωρημένο επίπεδο ωριμότητας και, 
αφετέρου, τα κεφάλαια να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την 
παροχή κινήτρων στήριξης των ΜΜΕ·

Or. it

Τροπολογία 150
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. τονίζει ότι η κυβερνοασφάλεια 
αποτελεί σημαντικό στοιχείο του 
ψηφιακού μετασχηματισμού της 
βιομηχανίας και της κοινωνίας της ΕΕ· 
τονίζει ότι η προστασία των δικτύων και 
των βασικών υποδομών είναι κρίσιμης 
σημασίας και ότι πρέπει να ληφθούν 
ισχυρά μέτρα και να θεσπιστούν τα πλέον 
υψηλά πρότυπα κυβερνοασφάλειας για να 
αποτρέπονται οι παραβιάσεις της 
ασφάλειας, οι διαρροές δεδομένων, η 
«δηλητηρίαση δεδομένων», οι 
κυβερνοεπιθέσεις και η κατάχρηση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 
υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική 
προστασία απαιτεί από την ΕΕ και τους 
εθνικούς οργανισμούς να συνεργαστούν 
με τη στήριξη της ENISA για να 
διασφαλίζουν την ασφάλεια, την 
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ακεραιότητα, την ανθεκτικότητα και τη 
βιωσιμότητα κρίσιμων υποδομών και 
ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνίας, 
ιδίως των δικτύων 5G· κάνει έκκληση για 
την ανάγκη εφαρμογής μιας 
συντονισμένης προσέγγισης, βάσει των 
συναφών βασικών μέτρων που 
συστήνονται στην εργαλειοθήκη για την 
κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G, ώστε 
να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις 
ασφαλείας που σχετίζονται με αυτές τις 
τεχνολογίες και να αναγνωριστούν 
αποτελεσματικές κοινές μεθοδολογίες και 
εργαλεία περιορισμού των κινδύνων που 
σχετίζονται με τα δίκτυα 5G· τονίζει τον 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η 
ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία όσον 
αφορά την κυβερνοασφάλεια των 
μελλοντικών ηλεκτρονικών δικτύων 
επικοινωνίας· ζητεί να εφαρμοστούν, 
όπου είναι αναγκαίο, όλοι οι συναφείς 
περιορισμοί στους προμηθευτές υψηλού 
κινδύνου βασικών στοιχείων που 
ορίζονται ως κρίσιμα και ευαίσθητα στις 
συντονισμένες εκτιμήσεις κινδύνου της 
ΕΕ· επαναβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό 
τα κράτη μέλη να εξετάσουν την ανάγκη 
διαφοροποίησης των προμηθευτών, ώστε 
να προλαμβάνεται ή να περιορίζεται η 
σημαντική εξάρτηση από έναν μόνο 
προμηθευτή· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη χρήση εφαρμογών και 
πρωτοκόλλων κυβερνοασφάλειας που 
βασίζονται στην τεχνολογία αλυσίδας 
συστοιχιών, για να βελτιωθεί η 
ανθεκτικότητα, η αξιοπιστία και η 
ευρωστία των υποδομών ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 151
Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Marina Kaljurand, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ευρωπαϊκού ρυθμιστικού 
οργανισμού για την ΤΝ και την 
αλγοριθμική λήψη αποφάσεων με τα εξής 
καθήκοντα: 1) τον έλεγχο των 
εκτιμήσεων αλγοριθμικών επιπτώσεων 
των συστημάτων αντικτύπου υψηλού 
επιπέδου για την έγκριση ή την απόρριψη 
των προτεινόμενων χρήσεων της 
αλγοριθμικής λήψης αποφάσεων σε 
εξαιρετικά ευαίσθητους ή/και κρίσιμους 
για την ασφάλεια τομείς εφαρμογών (λ.χ. 
ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη) 2) τη 
διερεύνηση ύποπτων περιπτώσεων 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων από τα 
αλγοριθμικά συστήματα λήψης 
αποφάσεων, τόσο για περιστατικά 
μεμονωμένων αποφάσεων (λ.χ. μοναδικά 
αποκλίνοντα αποτελέσματα) όσο και για 
στατιστικά πρότυπα αποφάσεων (λ.χ. 
μεροληπτικές διακρίσεις) 3) την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις 
προτεινόμενες δεοντολογικές απαιτήσεις 
και τη διενέργεια περιοδικών 
δεοντολογικών αναθεωρήσεων και 
ελέγχων·

Or. en

Τροπολογία 152
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. ζητεί να μην ενθαρρύνεται ένα 
επιχειρηματικό πρότυπο που βασίζεται 
στον περιορισμό της πρόσβασης στα 
δεδομένα και στη γνώση, γεγονός που 
είναι ιδιαιτέρως επιβλαβές για τις ΜΜΕ· 
ως εκ τούτου, θα απευθύναμε 
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προειδοποίηση για την άσκηση πίεσης για 
νέους περιορισμούς ΔΔΙ και τη χρήση 
των εμπορικών μυστικών ως εμπόδιο, 
προκρίνοντας ταυτόχρονα την απάλειψη 
των περιορισμών για τις βάσεις 
δεδομένων και τη διασφάλιση ότι τα 
δημόσια δεδομένα θα διατηρήσουν τον 
ανοικτό χαρακτήρα τους και δεν μπορούν 
να ιδιωτικοποιούνται· υπενθυμίζει ότι, 
σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση της 
οδηγίας 96/9/ΕΚ σχετικά με τη νομική 
προστασία των βάσεων δεδομένων, η 
εισαγωγή ενός νέου «δικαιώματος ειδικής 
φύσεως» οδήγησε στη μείωση της 
παραγωγής βάσεων δεδομένων που 
παράγονται στην Ευρώπη· ενθαρρύνει 
επομένως την Επιτροπή να καταργήσει 
την οδηγία 96/9/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 153
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, 
Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González 
Casares, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Ismail Ertug, Εύα Καϊλή, Ivo Hristov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί τη διεθνή της συνεργασία 
όσον αφορά την ΤΝ με χώρες συγγενούς 
ιδεολογίας και παγκόσμιους φορείς που 
ασπάζονται την προσέγγιση της ΕΕ στους 
κανόνες και τις αξίες· καλεί την Επιτροπή 
να παρακολουθεί στενά τους διεθνείς 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην 
ανάπτυξη και τη χρήση της ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 154
Έλενα Κουντουρά
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εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12β. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να επεκτείνει το τομεακό 
πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών που θα 
καλύπτονται από τους κανόνες 
κυβερνοασφάλειας του μπλοκ και να 
θέσει σαφείς απαιτήσεις, ώστε να 
καθορίζει ποιες οντότητες πρέπει να 
καλύπτονται από τους τομείς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, ως 
μέρος της αναθεώρησης της οδηγίας για 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο η οδηγία να 
μετατραπεί σε κανονισμό, ως μέσο 
αντιμετώπισης των προβλημάτων 
κατακερματισμού που έχουν σημειωθεί 
στα κράτη μέλη, των αυξημένων 
κυβερνοαπειλών σε ολόκληρο το μπλοκ 
και γεφύρωσης των χασμάτων στην 
εφαρμογή μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 155
Εύα Καϊλή

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12β. συνιστά ένθερμα οι πλατφόρμες να 
επιβάλουν την «προστασία της ιδιωτικής 
ζωής από προεπιλογή» προσφέροντας 
στους χρήστες περισσότερες επιλογές 
cookies από την απλή αποδοχή ή 
απόρριψη και να μην εξαιρούν κανέναν 
από την απόκτηση πρόσβασης σε 
ιστότοπο ή εφαρμογή· είναι της άποψης 
ότι οι εφαρμογές θα πρέπει να 
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προσφέρουν περισσότερες επιλογές στους 
καταναλωτές όταν ζητούν πρόσβαση σε 
βοηθητικές υπηρεσίες (μικρόφωνα ή 
κάμερες κ.λπ.) χωρίς να περιορίζουν 
αυτές τις επιλογές στις «ενεργό και 
ανενεργό» και να συμπεριλαμβάνουν 
πάντοτε την επιλογή «κατά τη χρήση της 
εφαρμογής»· προτείνει ότι θα πρέπει οι 
πλατφόρμες και τα τρίτη μέρη που 
αναπτύσσουν ή χρησιμοποιούν 
συστήματα με δυνατότητες ΤΝ να 
υπόκεινται σε έλεγχο σε όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής των εν λόγω 
συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 156
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12β. ζητεί να παρέχεται περαιτέρω 
στήριξη στον κανονισμό για την 
ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού 
εμπορίου διασφαλίζοντας ότι η 
ευρωπαϊκή αγορά θα είναι ενεργή, 
ιδιαιτέρως ανταγωνιστική και ανθεκτική 
σε αλλοδαπές εξαγορές·

Or. en

Τροπολογία 157
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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12γ. αναγνωρίζει ότι η αυξημένη χρήση 
προϊόντων και βιομηχανικών συσκευών 
που συνδέονται στο διαδίκτυο θα 
οδηγήσει σε νέους κινδύνους για την 
ιδιωτική ζωή, τις πληροφορίες και την 
κυβερνοασφάλεια· επισημαίνει ότι η 
νομοθεσία της Ένωσης για την ασφάλεια 
των προϊόντων δεν προβλέπει σε γενικές 
γραμμές ειδικές υποχρεωτικές βασικές 
απαιτήσεις κατά των κυβερνοαπειλών 
που επηρεάζουν την ασφάλεια των 
χρηστών· τονίζει ότι η κυβερνοασφάλεια 
θα πρέπει να αναγνωριστεί ως βασική 
απαίτηση στην καινοτομία προϊόντων, 
στις διαδικασίες παραγωγής και 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της 
φάσης σχεδιασμού (ασφάλεια από τον 
σχεδιασμό) και θα πρέπει να 
διασφαλίζεται με νέα πρότυπα 
κυβερνοασφάλειας καθ’ όλο τον κύκλο 
ζωής ενός προϊόντος και σε ολόκληρη την 
οικεία αλυσίδα εφοδιασμού· υπογραμμίζει 
ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη εν 
προκειμένω ρητές διατάξεις για το πεδίο 
εφαρμογής της συναφούς ενωσιακής 
νομοθεσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι η ταχεία διείσδυση αυτών των 
προϊόντων θα συνοδεύεται από 
κατάλληλες διασφαλίσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή, να 
παρασχεθεί καλύτερη προστασία στους 
χρήστες και αυξημένη ασφάλεια δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 158
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12γ. ζητεί να παρασχεθεί περαιτέρω 
στήριξη στις διαδικασίες ελέγχου για 
περαιτέρω επένδυση, και να υπάρξει 
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ιδιαίτερος έλεγχος σε εξαγορές 
τεχνολογικών εταιρειών, 
συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 159
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12δ. υπογραμμίζει ότι προκειμένου να 
αξιοποιηθούν τα πλήρη οφέλη της 
ψηφιοποίησης, η Ένωση πρέπει να 
ασχοληθεί με τον ψηφιακό γραμματισμό 
και τις δεξιότητες για όλους· 
υπογραμμίζει ότι η ευρεία κοινωνική 
ανισότητα και ο αποκλεισμός αποτελούν 
τη θεμελιώδη αιτία για κάποιες από τις 
βασικές προκλήσεις του τομέα της ΤΝ· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ευθυγραμμίσουν τα μέτρα που 
διαμορφώνουν την ψηφιακή μετάβαση 
της ΕΕ με τους στόχους της Ένωσης για 
την ισότητα των φύλων· υπενθυμίζει ότι 
είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το 
χάσμα μεταξύ των φύλων στους τομείς 
STEM στους οποίους οι γυναίκες ακόμη 
υποεκπροσωπούνται· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να παρέχουν 
κατάλληλη χρηματοδότηση για 
προγράμματα σκοπός των οποίων είναι 
να προσελκύουν τις γυναίκες να 
σπουδάζουν και να εργάζονται στους 
τομείς STEM, να αναπτύσσουν 
στρατηγικές που αποσκοπούν στην 
αύξηση της ψηφιακής ένταξης των 
γυναικών, σε τομείς που σχετίζονται με 
τους τομείς STEM, την ΤΝ και τον τομέα 
της έρευνας και καινοτομίας, και να 
εγκρίνουν μια πολυεπίπεδη προσέγγιση 
για την αντιμετώπιση του χάσματος 
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μεταξύ των φύλων σε όλα τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον 
ψηφιακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 160
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12ε. αναγνωρίζει ότι ο μη 
κυβερνητικός τομέας διαδραματίζει 
ουσιαστικό ρόλο στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της κοινωνίας της ΕΕ, 
καθώς αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος 
της ευρωπαϊκής οικονομίας και της 
αποδοχής στήριξης της ψηφιακής 
αγοράς, της ένταξης, της μείωσης της 
φτώχειας, της ισότητας, της προστασίας 
των δικαιωμάτων και της μείωσης των 
επιβλαβών συνεπειών·

Or. en


