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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι πρέπει η χρήση ΤΝ στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και 
των οπτικοακουστικών μέσων να σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις 
ελευθερίες και τις αξίες, μεταξύ άλλων την ιδιωτικότητα, την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, τη μη εισαγωγή διακρίσεων και την ελευθερία της έκφρασης 
και της πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επικροτεί, εν προκειμένω, τη 
Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη, και καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο μελλοντικό ρυθμιστικό πλαίσιο για εφαρμογές ΤΝ υψηλού κινδύνου 
τον τομέα της εκπαίδευσης, και ειδικότερα τομείς που ενέχουν σημαντικούς κινδύνους·

2. υπενθυμίζει ότι ενδέχεται η ΤΝ να εισάγει προκαταλήψεις και, συνεπώς, διάφορες 
μορφές διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, κοινωνικής 
προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, 
περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· υπενθυμίζει, 
εν προκειμένω, ότι πρέπει να διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων, και ότι δεν πρέπει οι 
πρωτοβουλίες ΤΝ να εισάγουν κανενός είδους διακρίσεις·

3. επισημαίνει ότι τέτοιου είδους προκαταλήψεις και διακρίσεις μπορεί να προκύψουν από 
ήδη μεροληπτικά σύνολα δεδομένων, τα οποία αντανακλούν υφιστάμενες διακρίσεις 
στην κοινωνία· τονίζει ότι πρέπει η ΤΝ να αποφεύγει τη μεροληψία που εισάγει 
απαγορευμένες διακρίσεις και να μην αναπαράγει διαδικασίες που εισάγουν διακρίσεις· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι εν λόγω κίνδυνοι κατά τον 
σχεδιασμό των τεχνολογιών ΤΝ, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας με τους 
παρόχους τεχνολογιών ΤΝ ώστε να αντιμετωπιστούν επίμονα κενά που καθιστούν 
δυνατές τις διακρίσεις, συνιστά δε να αντανακλάται η ποικιλομορφία της κοινωνίας 
στις ομάδες σχεδιασμού και ανάπτυξης ΤΝ·

4. σημειώνει ότι η χρήση ΤΝ στην εκπαίδευση προσφέρει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και 
ευκαιριών, ώστε να διευκολύνεται, για παράδειγμα, η πρόσβαση σε πληροφορίες, να 
βελτιώνονται οι ερευνητικές μέθοδοι, και να κατανοούμε πώς μαθαίνουν οι μαθητές, 
προκειμένου να τους παρέχονται επιλογές εξατομίκευσης, ταυτόχρονα δε ενέχει 
κινδύνους όσον αφορά την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις ίσες ευκαιρίες 
μάθησης για όλο και νεότερες ηλικίες και για ευάλωτες και παραδοσιακά 
μειονεκτούσες ομάδες· ζητεί επαρκείς υποδομές για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
εφαρμογών ΤΝ και δημόσιων ερευνητικών φορέων· παρατηρεί ότι η ισότητα και η 
ένταξη αποτελούν θεμελιώδεις αξίες που πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά 
τον σχεδιασμό των πολιτικών για την ΤΝ στην εκπαίδευση· ζητεί να αξιοποιείται χωρίς 
διακρίσεις η ΤΝ στον τομέα της εκπαίδευσης· υπενθυμίζει τους κινδύνους και τις 
διακρίσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τα εργαλεία ΤΝ που αναπτύχθηκαν 
πρόσφατα για τις εγγραφές στα σχολεία, και ζητεί να αντιμετωπιστούν το συντομότερο 
δυνατόν· υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιολογηθούν καταλλήλως τα εργαλεία ΤΝ που 
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χρησιμοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, ώστε να προσδιοριστεί ο αντίκτυπός 
τους στα δικαιώματα του παιδιού·

5. αναγνωρίζει ότι η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών ΤΝ μπορεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξη ολοένα και αποτελεσματικότερων εκπαιδευτικών εργαλείων 
και να οδηγήσει σε μια κοινωνία με λιγότερους αποκλεισμούς, χάρη στην αντιμετώπιση 
των παραδοσιακών μορφών διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης 
πρόσβασης σε υπηρεσίες, την προσαρμογή της εκπαίδευσης σε μειονεκτούσες 
κοινότητες, άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με την ενωσιακή πράξη για την 
προσβασιμότητα, και άλλες κατηγορίες Ευρωπαίων πολιτών που στερούνται 
κατάλληλη πρόσβαση στην εκπαίδευση, και την παροχή πρόσβασης σε κατάλληλες 
ευκαιρίες μάθησης·

6. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει τα οφέλη της ΤΝ να αξιοποιούνται από όλα τα τμήματα της 
κοινωνίας, χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν 
πλήρως υπόψη οι συγκεκριμένες ανάγκες των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως τα 
παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες, οι ηλικιωμένοι, και άλλες ομάδες που διατρέχουν 
κίνδυνο αποκλεισμού· εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη 
προσβασιμότητα του διαδικτύου σε ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ, και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για να βελτιώνουν 
τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές·

7. αναγνωρίζει τις δυνατότητες της ΤΝ στον τομέα του πολιτισμού όσον αφορά την 
ανάπτυξη μουσικής, τεχνών και άλλων πολιτιστικών εκφράσεων· επισημαίνει ότι η 
ελευθερία της έκφρασης αποτελεί σημαντική ελευθερία και αξία, και ότι έχει υψηλή 
αξία για την κοινωνία ένα πολύμορφο πολιτιστικό τοπίο· καλεί την Επιτροπή να 
συνυπολογίζει τις αξίες αυτές κατά την εκπόνηση των προτάσεών της για την ΤΝ·

8. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να επικαιροποιήσει το σχέδιο δράσης για την 
ψηφιακή εκπαίδευση, ώστε να καταστεί πιο φιλόδοξο και να ενσωματώσει τον στόχο 
να καταστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα κατάλληλα για την ψηφιακή εποχή, 
ειδικότερα με την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και των βασιζόμενων στην ΤΝ 
τεχνολογιών· καλεί όλους τους συμφεροντούχους, τόσο του δημόσιου όσο και του 
ιδιωτικού τομέα, να συνεργαστούν στενά για την εφαρμογή αυτών των εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων·

9. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με την 
ΤΝ σε όλα τα επίπεδα, ως βασικό στοιχείο που θα επιτρέπει στο κοινό να λαμβάνει 
τεκμηριωμένες αποφάσεις και θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
κοινωνιών μας· υπογραμμίζει ότι πρέπει η προσέγγιση αυτή να περιλαμβάνει επίσης 
την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους συνδεόμενους με την ΤΝ κινδύνους όσον 
αφορά την ιδιωτικότητα και τις προκαταλήψεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συμπεριλάβουν τα ανωτέρω σε εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα για τη 
στήριξη των τεχνών·

10. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να μορφωθεί το κοινό, σε κάθε επίπεδο, σχετικά 
με τη χρήση της ΤΝ και να εφοδιαστούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων, με βασικές ψηφιακές δεξιότητες που θα 
παρέχουν ίσες κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες, καθώς και την ανάγκη για 
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ποιοτικά προγράμματα ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα, σε όλα τα επίπεδα· ζητεί να 
μην υποτιμάται το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων, και να ληφθούν μέτρα για την 
αντιμετώπισή του· επικροτεί την επικείμενη επικαιροποίηση του θεματολογίου 
δεξιοτήτων, με στόχο να μπορέσουν όλοι να επωφεληθούν από τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της ΕΕ· επισημαίνει τη σημασία να καταρτιστούν οι διδάσκοντες και 
οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά τη χρήση της ΤΝ, και δη όσοι έχουν ανήλικους μαθητές 
υπό την ευθύνη τους· σημειώνει ότι εξακολουθούν να σημειώνονται σημαντικές 
ελλείψεις δεξιοτήτων στον ψηφιακό τομέα και στον τομέα της τεχνολογίας· 
υπογραμμίζει τη σημασία να διαφοροποιηθεί ο τομέας και να ενθαρρύνονται οι 
σπουδαστές, και δη οι γυναίκες και τα κορίτσια, να εγγράφονται σε μαθήματα θετικών 
επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM), και ειδικότερα σε 
μαθήματα ρομποτικής και ΤΝ, πέρα από εκείνα που συνδέονται με τις επαγγελματικές 
τους βλέψεις· ζητεί να διατεθούν περισσότεροι χρηματοδοτικοί και επιστημονικοί 
πόροι, ώστε να παρασχεθούν κίνητρα σε άτομα με δεξιότητες να παραμείνουν στην ΕΕ 
ή να προσελκυστούν από το εξωτερικό· σημειώνει επιπλέον ότι είναι σημαντικός ο 
αριθμός νεοφυών επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ΤΝ και αναπτύσσουν 
τεχνολογίες ΤΝ· τονίζει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα χρειαστούν 
πρόσθετη στήριξη και κατάρτιση σχετικά με την ΤΝ, ώστε να συμμορφωθούν με τις 
κανονιστικές διατάξεις για τις ψηφιακές τεχνολογίες και την ΤΝ·

11. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ μπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα την προστασία των δεδομένων και 
την ιδιωτικότητα· υπογραμμίζει ότι οι αρχές που κατοχυρώνονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (γενικός κανονισμός για 
την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ))1 είναι δεσμευτικές για την ανάπτυξη της ΤΝ· 
υπενθυμίζει ότι χρειάζεται όλες οι εφαρμογές ΤΝ να τηρούν πλήρως την ενωσιακή 
νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, ήτοι τον ΓΚΠΔ και την οδηγία 
2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (οδηγία για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)2 (υπό αναθεώρηση)·

12. υπενθυμίζει ότι τα παιδιά συνιστούν ευάλωτο κοινό που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και 
προστασίας· υπενθυμίζει ότι, όταν έχουν νομικές ή παρεμφερείς επιπτώσεις, οι 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα και βασίζονται στην 
κατάρτιση προφίλ πρέπει να περιορίζονται αυστηρά και να σέβονται πάντα το δικαίωμα 
στην ανθρώπινη παρέμβαση και την εξηγησιμότητα δυνάμει του ΓΚΠΔ· υπογραμμίζει 
ότι θα πρέπει η απαίτηση αυτή να τηρείται αυστηρά, και δη στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
όπου λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με μελλοντικές ευκαιρίες· παρατηρεί ότι μερικές 
ιδιωτικές εταιρείες κυριαρχούν στον τομέα των εκπαιδευτικών τεχνολογιών (EdTech) 
σε ορισμένα κράτη μέλη, και πιστεύει ότι θα πρέπει αυτό να ελεγχθεί υπό το φως των 
κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ· υπενθυμίζει με έμφαση ότι τα δεδομένα των ανηλίκων 
προστατεύονται αυστηρά από τον ΓΚΠΔ, και ότι τα δεδομένα των παιδιών μπορούν να 
υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον εάν είναι πλήρως ανωνυμοποιημένα ή εφόσον έχει 

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
2 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με 
την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 
201 της 31.7.2002, σ. 37).
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δοθεί η συγκατάθεση ή έγκριση του δικαιούχου γονικής μέριμνας του παιδιού· ζητεί, 
επομένως, να παρέχονται μεγαλύτερη προστασία και ισχυρότερες διασφαλίσεις στον 
εκπαιδευτικό τομέα όσον αφορά τα δεδομένα των παιδιών· ζητεί να παρέχονται σαφείς 
πληροφορίες στα παιδιά και τους γονείς τους, μεταξύ άλλων με εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, όσον αφορά την πιθανή χρήση και επεξεργασία 
των δεδομένων των παιδιών·

13. υπογραμμίζει τους συγκεκριμένους κινδύνους που ενέχει η χρήση των εφαρμογών ΤΝ 
αυτόματης αναγνώρισης, οι οποίες αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή με ταχύ ρυθμό· 
υπενθυμίζει ότι τα παιδιά αποτελούν ιδιαίτερα ευαίσθητο κοινό· συνιστά να 
απαγορεύσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη την αυτοματοποιημένη βιομετρική 
ταυτοποίηση, όπως η αναγνώριση προσώπου για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς 
σκοπούς, σε εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς χώρους, εκτός εάν επιτρέπεται από τον 
νόμο η χρήση της·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την υποχρέωση διαφάνειας και 
εξηγησιμότητας των βασιζόμενων στην ΤΝ αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων 
που λαμβάνονται στο πλαίσιο του προνομίου άσκησης δημόσιας εξουσίας, και να 
εφαρμόζουν κυρώσεις με σκοπό την επιβολή των υποχρεώσεων αυτών· ζητεί να 
εφαρμόζονται συστήματα που χρησιμοποιούν εξ ορισμού την ανθρώπινη επαλήθευση 
και παρέμβαση, να τηρείται η δέουσα διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος προσφυγής, και να παρέχεται πρόσβαση σε μέσα προσφυγής· υπενθυμίζει 
ότι, όταν έχουν νομικές ή παρεμφερείς επιπτώσεις, οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις 
που αφορούν φυσικά πρόσωπα και βασίζονται στην κατάρτιση προφίλ πρέπει να 
περιορίζονται αυστηρά και να σέβονται πάντα το δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση 
και την εξηγησιμότητα δυνάμει του ΓΚΠΔ·

15. ζητεί να διενεργούνται τακτικά ανεξάρτητοι έλεγχοι, ώστε να εξετάζεται εάν οι 
χρησιμοποιούμενες εφαρμογές ΤΝ και τα συναφή συστήματα ελέγχων και 
εξισορροπήσεων πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς και να παρακολουθούνται οι 
εν λόγω έλεγχοι από ανεξάρτητες και κατάλληλες εποπτικές αρχές· ζητεί να 
διενεργούνται ειδικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, με σκοπό τη στήριξη και 
την επιβολή της συμμόρφωσης·

16. παρατηρεί ότι η ΤΝ μπορεί να διαδραματίσει μείζονα ρόλο στην ταχεία εξάπλωση της 
παραπληροφόρησης· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να αξιολογήσει τους κινδύνους 
που ενέχει η ΤΝ όσον αφορά την εξάπλωση της παραπληροφόρησης στο ψηφιακό 
περιβάλλον, και να προτείνει συστάσεις, μεταξύ άλλων για τη λήψη μέτρων κατά των 
απειλών που απορρέουν από την ΤΝ σε βάρος της διεξαγωγής ελεύθερων και δίκαιων 
εκλογών και της δημοκρατίας· παρατηρεί ότι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν βαθιά 
ψευδείς πληροφορίες για τη χειραγώγηση των εκλογών, την εξάπλωση της 
παραπληροφόρησης και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες· σημειώνει επιπλέον ότι μπορεί 
κακόβουλοι παράγοντες να εκμεταλλευτούν εμβυθιστικές εμπειρίες που καθίστανται 
δυνατές χάρη στην ΤΝ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων πιθανών σχετικών περιορισμών, προκειμένου να διασφαλιστεί 
επαρκώς ότι δεν χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες αυτές για παράνομους σκοπούς· ζητεί 
επίσης να αξιολογηθεί πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η ΤΝ για την 
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κανένα 
μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο δεν οδηγεί σε λογοκρισία του νόμιμου ατομικού 
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περιεχομένου που αναφορτώνεται από τους χρήστες· υπενθυμίζει ότι τώρα, 
περισσότερο από ποτέ, το διαδικτυακό περιβάλλον απαιτεί κριτική σκέψη και 
ικανότητα διάδρασης με δεξιότητα και αυτοπεποίθηση·

17. σημειώνει ότι η ΤΝ συχνά χρησιμοποιείται για να μπορούν οι αλγόριθμοι 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων να διαδίδουν και να ταξινομούν το περιεχόμενο 
που προβάλλεται στους χρήστες· τονίζει ότι οι αλγόριθμοι αυτοί συνιστούν «μαύρο 
κουτί» για τους χρήστες· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τους τρόπους με τους 
οποίους οι αλγόριθμοι ελέγχου του περιεχομένου βελτιστοποιούνται με γνώμονα την 
ενεργό συμμετοχή των χρηστών τους· καλεί επίσης την Επιτροπή να προτείνει 
συστάσεις, ώστε να ενισχυθεί ο έλεγχος που έχουν οι χρήστες επί του περιεχομένου που 
βλέπουν, και να υποχρεώσει τις εφαρμογές ΤΝ και τις διαδικτυακές πλατφόρμες να 
παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέγουν να προβάλλεται το περιεχόμενο 
σε ουδέτερη σειρά, προκειμένου να έχουν οι χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά 
τον τρόπο κατάταξης του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων επιλογών για κατάταξη 
βάσει κριτηρίων άλλων από τις καθημερινές συνήθειές τους ως προς την κατανάλωση 
περιεχομένου και για την πλήρη εξαίρεση από κάθε είδους επιμέλεια περιεχομένου·

18. σημειώνει τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι εξατομικευμένες 
διαφημίσεις, και ειδικότερα οι μικροστοχευμένες και οι συμπεριφορικές διαφημίσεις, 
καθώς και η αξιολόγηση ατόμων, και δη ανηλίκων, χωρίς τη συναίνεσή τους, 
δεδομένου ότι παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή των ατόμων και εγείρουν ερωτηματικά 
σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων για την εξατομίκευση των 
διαφημίσεων, την προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών και τον καθορισμό των τιμών· 
καλεί, επομένως, την Επιτροπή να θεσπίσει αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά τις 
στοχευμένες διαφημίσεις που βασίζονται στη συλλογή προσωπικών δεδομένων, και να 
απαγορεύσει κατ᾽ αρχάς τη χρήση συμπεριφορικών διαφημίσεων σε διάφορες 
πλατφόρμες, χωρίς όμως να υπονομεύονται οι ΜΜΕ· υπενθυμίζει ότι, αυτή τη στιγμή, 
η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
απαγορεύει τις στοχευμένες διαφημίσεις, πλην εκείνων που υπόκειται σε συναίνεση 
προαιρετικής συμμετοχής· καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει τη χρήση πρακτικών 
που εισάγουν διακρίσεις για την παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων·

19. υπογραμμίζει πως ό,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου είναι παράνομο και στο 
διαδίκτυο· σημειώνει ότι τα εργαλεία ΤΝ έχουν το δυναμικό να καταπολεμήσουν το 
παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, και ήδη χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτόν, 
αλλά υπενθυμίζει με έμφαση, ενόψει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες που 
αναμένεται να εγκριθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους, ότι πρέπει τα εργαλεία αυτά να 
σέβονται πάντα τα θεμελιώδη δικαιώματα, και δη την ελευθερία της έκφρασης και της 
πληροφόρησης, και να μην οδηγούν σε υποχρέωση γενικής παρακολούθησης του 
διαδικτύου ή στην αφαίρεση νόμιμου περιεχομένου που διαδίδεται για εκπαιδευτικούς, 
δημοσιογραφικούς, καλλιτεχνικούς ή ερευνητικούς σκοπούς· τονίζει ότι θα πρέπει οι 
αλγόριθμοι να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως μηχανισμός επισήμανσης κατά τον 
έλεγχο περιεχομένου και να υπόκεινται σε ανθρώπινη παρέμβαση, καθώς η ΤΝ 
αδυνατεί να διακρίνει με αξιοπιστία μεταξύ νόμιμου, παράνομου και επιβλαβούς 
περιεχομένου· σημειώνει ότι θα πρέπει οι όροι και προϋποθέσεις να περιλαμβάνουν 
πάντα τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και τη διαδικασία προσφυγής·

20. σημειώνει τα οφέλη και τους κινδύνους της ΤΝ όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και 
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το δυναμικό της για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, και επισημαίνει την 
ανάγκη να είναι κάθε λύση ΤΝ ανθεκτική σε κυβερνοεπιθέσεις και ταυτόχρονα να 
σέβεται τα ενωσιακά θεμελιώδη δικαιώματα, και δη την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και της ιδιωτικότητας· τονίζει τη σημασία να παρακολουθείται η ασφαλής 
χρήση της ΤΝ και την ανάγκη για στενή συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ευπάθειες και οι κίνδυνοι που 
προκύπτουν για τους χρήστες στο πλαίσιο αυτό· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
την ανάγκη για καλύτερη πρόληψη όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και για μέτρα 
που αποσκοπούν στον μετριασμό των κυβερνοαπειλών.

21. τονίζει ότι η ψηφιακές υποδομές επόμενης γενιάς και η διαδικτυακή κάλυψη έχουν 
στρατηγική σημασία για την παροχή στους Ευρωπαίους πολίτες εκπαίδευσης που 
λειτουργεί με ΤΝ· υπό το φως της κρίσης COVID-19, καλεί την Επιτροπή να 
καταρτίσει στρατηγική για ευρωπαϊκό δίκτυο 5G, το οποίο θα διασφαλίζει τη 
στρατηγική ανθεκτικότητα της Ευρώπης και δεν θα εξαρτάται από την τεχνολογία 
κρατών που δεν συμμερίζονται τις αξίες μας·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη χρήση της ΤΝ στον τομέα 
της ψηφιοποιημένης πολιτιστικής κληρονομιάς.
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