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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 10, 19, 21 και 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το δικαίωμα υποβολής αναφοράς που κατοχυρώνεται στα άρθρα 20 και 
227 ΣΛΕΕ και στο άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το προοίμιο της ΣΕΕ,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία 
των εθνικών μειονοτήτων, το πρωτόκολλο αριθ. 12 της Σύμβασης για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και τον Ευρωπαϊκό 
Χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί 
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής 
τους καταγωγής1 (οδηγία για τη φυλετική ισότητα),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για 
τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία2 (οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 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)3 (ΓΚΠΔ), και την οδηγία (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, 
διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση 
της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου4,

1 ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
2 ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
3 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
4 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 με συστάσεις προς την 
Επιτροπή σχετικά με ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής5,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ σχετικά με την τεχνητή 
νοημοσύνη που εγκρίθηκε στις 22 Μαΐου 2019,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός της αποκαλούμενης «τεχνητής 
νοημοσύνης», της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών γίνονται από ανθρώπους, 
και οι επιλογές τους καθορίζουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας να ωφελήσει την 
κοινωνία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία σε σχέση με τους αλγορίθμους θα πρέπει να 
συνεπάγεται εκτελεστικά τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα που εξασφαλίζουν 
διαφάνεια, σαφώς καθορισμένες αλυσίδες ευθύνης, μη διακριτική μεταχείριση μέσω 
της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ή μέσω του υπολογισμού των πιθανοτήτων 
ατομικής συμπεριφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια θα πρέπει να δίνει στους 
πολίτες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, τη σημασία και 
τις προβλεπόμενες συνέπειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο πρέπει να περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση της 
τεχνητής νοημοσύνης και να επιτρέπει στα άτομα να κατανοούν και να παρακολουθούν 
τις αποφάσεις που τα αφορούν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι το τρέχον νομικό πλαίσιο της 
ΕΕ, μεταξύ άλλων το κεκτημένο στον τομέα του δικαίου για την προστασία των 
καταναλωτών, η νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της 
αγοράς, καθώς και η νομοθεσία κατά των διακρίσεων δεν είναι πάντοτε κατάλληλα για 
τον σκοπό της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των κινδύνων που δημιουργούνται από 
την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τις συναφείς τεχνολογίες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και οι συναφείς 
τεχνολογίες μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τα υλικά και τα άυλα αγαθά των 
ατόμων, των ομάδων και της κοινωνίας στο σύνολό της, και ότι αυτές οι επιμέρους και 
συλλογικές ζημίες πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις νομοθετικές απαντήσεις·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα διακυβέρνησης όσον αφορά την εφαρμογή της 
τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα πρέπει να εξετάζονται δεόντως όσον αφορά 
τις επιπτώσεις της στη δημοκρατία, ιδίως τη δημοκρατική νομιμότητα, τη λογοδοσία, 
την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και την εποπτεία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν ολοένα 
και μεγαλύτερο αντίκτυπο στις πληροφορίες που καθίστανται προσβάσιμες στους 
πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι τεχνολογίες, σε περίπτωση κατάχρησής τους, 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το θεμελιώδες δικαίωμα στην ενημέρωση, καθώς και 

5 ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 239.
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την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές ηθικής δεοντολογίας, όπως οι 
αρχές που έχουν εγκριθεί από την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την 
τεχνητή νοημοσύνη, αποτελούν μια καλή αφετηρία, αλλά δεν αρκούν για να 
διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις ενεργούν με θεμιτό τρόπο και εγγυώνται την 
αποτελεσματική προστασία των φυσικών προσώπων·

1. τονίζει ότι οι προοπτικές και οι ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως από τους πολίτες, τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 
τον ακαδημαϊκό κόσμο και την επιστημονική κοινότητα, μόνο όταν διασφαλίζεται η 
εμπιστοσύνη των πολιτών στις εν λόγω τεχνολογίες μέσω της ισχυρής επιβολής των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της συμμορφώσεως με την ισχύουσα ενωσιακή 
νομοθεσία προστασίας δεδομένων, καθώς και μέσω της ασφάλειας δικαίου για όλους 
τους εμπλεκόμενους παράγοντες· τονίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί να γίνει μόνο σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις νομικές βάσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679· θεωρεί ότι είναι πολύ 
σημαντικό να έχουν η διαφάνεια και η ορθή ενημέρωση του κοινού τον κεντρικό ρόλο 
στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και την προστασία των ατομικών 
δικαιωμάτων·

2. υπογραμμίζει ότι η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων, σε συνδυασμό με ισχυρά επιστημονικά, δεοντολογικά και νομικά πρότυπα 
και τις μεθόδους δημοκρατικής εποπτείας, είναι καίριας σημασίας για την εδραίωση της 
εμπιστοσύνης στις λύσεις ΤΝ και της αξιοπιστίας τους· τονίζει, επιπλέον, ότι οι 
πληροφορίες που προκύπτουν από την ΤΝ δεν προσφέρουν αμερόληπτη εικόνα 
οποιουδήποτε θέματος και είναι αξιόπιστες μόνο στον βαθμό που το επιτρέπουν τα 
υποκείμενα δεδομένα· τονίζει ότι η προγνωστική ανάλυση με βάση την ΤΝ μπορεί 
μόνο να προσφέρει μία στατιστική πιθανότητα και ως εκ τούτου δεν μπορεί πάντοτε να 
προβλέπει επακριβώς την ατομική συμπεριφορά· τονίζει ως εκ τούτου ότι είναι ζωτικής 
σημασίας να υπάρχουν ισχυρά επιστημονικά, δεοντολογικά και νομικά πρότυπα για τη 
διαχείριση της συλλογής δεδομένων και για να κριθούν τα αποτελέσματα των εν λόγω 
αναλύσεων ΤΝ·

3. πιστεύει ότι οποιοδήποτε πλαίσιο δεοντολογικών αρχών για την ανάπτυξη, την 
εγκατάσταση και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών 
τεχνολογιών θα πρέπει να σέβεται πλήρως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ και, ως εκ τούτου, να σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αυτονομία και 
αυτοδιάθεση του ατόμου, να προλαμβάνει τις επιβλαβείς συνέπειες, να προωθεί τη 
δικαιοσύνη, την ένταξη και τη διαφάνεια, να εξαλείφει τις προκαταλήψεις και τις 
διακρίσεις, μεταξύ άλλων των μειονοτικών ομάδων, να σέβεται και να συμμορφώνεται 
με τις αρχές του περιορισμού των αρνητικών εξωτερικών παραγόντων της 
χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, της εξηγησιμότητας των τεχνολογιών και της 
εξασφάλισης ότι οι τεχνολογίες υπάρχουν για να εξυπηρετούν τους ανθρώπους και δεν 
τους αντικαθιστούν ούτε αποφασίζουν για αυτούς, με απώτερο στόχο την ολοένα 
αυξανόμενη ανθρώπινη ευημερία για όλους·

4. επισημαίνει την ασυμμετρία μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες ΤΝ και 
εκείνων που αλληλεπιδρούν και υπόκεινται σε αυτές· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι η 
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ΤΝ μπορεί να οικοδομηθεί μόνο πάνω σε ένα πλαίσιο «δεοντολογίας εξ ορισμού και εκ 
σχεδιασμού» που θα διασφαλίζει ότι κάθε ΤΝ που τίθεται σε λειτουργία σέβεται 
πλήρως και συμμορφώνεται με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δίκαιο της Ένωσης και τις Συνθήκες· θεωρεί ότι αυτό θα 
πρέπει να συνάδει με την αρχή της προφύλαξης που καθοδηγεί τη νομοθεσία της ΕΕ 
και θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο οποιουδήποτε πλαισίου για την ΤΝ· ζητεί, 
στο πλαίσιο αυτό, ένα σαφές και συνεκτικό πρότυπο διακυβέρνησης που θα επιτρέπει 
στις εταιρείες και στους φορείς καινοτομίας να αναπτύσσουν περαιτέρω την τεχνητή 
νοημοσύνη, τη ρομποτική και τις συναφείς τεχνολογίες· 

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να προωθήσουν, ως απαίτηση 
δεοντολογίας, την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους και τις 
ευκαιρίες που συνεπάγεται η χρήση της ΤΝ·

6. θεωρεί ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την προστασία και 
την ιδιωτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
πλήρως στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τις συναφείς τεχνολογίες και να 
επανεξετάζεται και να ελέγχεται τακτικά και να επικαιροποιείται, όπου είναι αναγκαίο, 
προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από 
την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τις συναφείς τεχνολογίες, και, στο πλαίσιο 
αυτό, θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη συμπλήρωσή του με ισχυρές κατευθυντήριες 
αρχές δεοντολογίας· επισημαίνει ότι, εκεί όπου θα ήταν πρόωρο να εγκριθούν νομικές 
πράξεις, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μη δεσμευτικό πλαίσιο· 

7. αναμένει από την Επιτροπή να ενσωματώσει ένα ισχυρό δεοντολογικό πλαίσιο στην 
επικείμενη νομοθετική πρόταση ως συνέχεια της Λευκής Βίβλου για την τεχνητή 
νοημοσύνη, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ασφάλεια, την ευθύνη, τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, που θα μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες και θα ελαχιστοποιεί τους κινδύνους των 
τεχνολογιών ΤΝ· αναμένει ότι η επικείμενη νομοθετική πρόταση θα περιλαμβάνει 
λύσεις πολιτικής για τους μείζονες αναγνωρισμένους κινδύνους της τεχνητής 
νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της δεοντολογικής συλλογής και 
χρήσης μαζικών δεδομένων, του ζητήματος της αλγοριθμικής διαφάνειας και της 
αλγοριθμικής μεροληψίας· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κριτήρια και δείκτες για 
την επισήμανση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να τονωθεί η 
διαφάνεια, η εξηγησιμότητα και η λογοδοσία και να δοθούν κίνητρα για πρόσθετες 
προφυλάξεις από τους προγραμματιστές· τονίζει την ανάγκη επενδύσεων στην 
ενσωμάτωση μη τεχνικών επιστημονικών κλάδων προσαρμοσμένων στο κοινωνικό 
πλαίσιο στις σπουδές και την έρευνα για την ΤΝ·

8. υπενθυμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο 
αναπτύσσεται, χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 
και να ενισχύσει προκαταλήψεις, μεταξύ άλλων μέσω εγγενών προκαταλήψεων στα 
υποκείμενα σύνολα δεδομένων, και, ως εκ τούτου, να δημιουργήσει διάφορες μορφές 
αυτοματοποιημένων διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων διακρίσεων, 
ιδίως όσον αφορά ομάδες ατόμων με παρόμοια χαρακτηριστικά· 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·
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9. σημειώνει ότι ο τομέας της ΤΝ, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών είναι 
εξαιρετικά ομοιογενής και στερείται ποικιλομορφίας· αναγνωρίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι οι ομάδες που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν, συντηρούν, 
εφαρμόζουν και προμηθεύονται τα συστήματα αυτά αντανακλούν την ποικιλομορφία 
των χρήσεών τους και της κοινωνίας εν γένει, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
μεροληψία δεν είναι εν αγνοία τους «ενσωματωμένη» στις τεχνολογίες αυτές·

10. είναι της γνώμης ότι η αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία και τα δεοντολογικά 
πρότυπα μπορούν να επιτευχθούν μόνον εάν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη δεσμευτούν 
να διασφαλίσουν την ανθρώπινη υπευθυνότητα και εποπτεία, την τεχνική ευρωστία και 
ασφάλεια, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, την πολυμορφία, την αποφυγή διακρίσεων 
και τη δικαιοσύνη, την κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία και τον σεβασμό των 
καθιερωμένων αρχών της ιδιωτικότητας, της διακυβέρνησης των δεδομένων και της 
προστασίας των δεδομένων – ιδίως εκείνων που κατοχυρώνονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 (ΓΚΠΔ)·

11. ζητεί μια βασισμένη στον κίνδυνο και μελλοντοστρεφή προσέγγιση για τη ρύθμιση της 
τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικά ουδέτερων προτύπων σε όλους τους τομείς, με 
ειδικά ανά τομέα πρότυπα όπου αρμόζει· πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να 
εφαρμόζεται ένα πανενωσιακό δεοντολογικό πλαίσιο σε οποιονδήποτε προτίθεται να 
αναπτύξει ή να θέσει σε λειτουργία εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην Ένωση έτσι 
ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός· καλεί την Ένωση να προωθήσει την ισχυρή 
και διαφανή συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα έτσι ώστε να δημιουργηθούν βέλτιστες πρακτικές και να εντοπίζονται 
εφαρμογές ΤΝ με υψηλό κίνδυνο·

12. προωθεί την εταιρική ψηφιακή ευθύνη σε εθελοντική βάση· η Ένωση θα πρέπει να 
στηρίξει τις εταιρείες, οι οποίες, από επιλογή, χρησιμοποιούν δεοντολογικά τις 
ψηφιακές τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη στις εταιρείες τους· η Ένωση θα 
πρέπει να ενθαρρύνει τις εταιρείες να καταστούν προορατικές μέσω της δημιουργίας 
πλατφόρμας για την ανταλλαγή των εμπειριών τους όσον αφορά την ηθική 
ψηφιοποίηση, καθώς και με τον συντονισμό των δράσεων και των στρατηγικών των 
συμμετεχουσών εταιρειών·

13. τονίζει ότι η προστασία των δικτύων διασυνδεδεμένης ΤΝ και ρομποτικής είναι 
σημαντική και ότι πρέπει να ληφθούν ισχυρά μέτρα για να αποτρέπονται οι 
παραβιάσεις της ασφάλειας, οι διαρροές δεδομένων, η δηλητηρίαση των δεδομένων, οι 
κυβερνοεπιθέσεις και η κατάχρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι αυτό θα 
απαιτεί από τους αρμόδιους οργανισμούς, φορείς και θεσμικά όργανα τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο να συνεργάζονται με τους τελικούς χρήστες των 
εν λόγω τεχνολογιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι 
ευρωπαϊκές αξίες και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα τηρούνται ανά 
πάσα στιγμή κατά την ανάπτυξη και την ανάπτυξη της τεχνολογίας ΤΝ, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα των ψηφιακών υποδομών της ΕΕ·

14. σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό 2019/881 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ENISA και τον 
νόμο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και ιδίως τον ρόλο του ENISA στην 
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προώθηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού και εκπαίδευσης που 
απευθύνονται σε τελικούς χρήστες, μεταξύ άλλων σχετικά με τις δυνητικές 
κυβερνοαπειλές και τις εγκληματικές δραστηριότητες στο διαδίκτυο, καθώς και την 
προώθηση βασικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων· αναγνωρίζει εν 
προκειμένω την προστιθέμενη αξία του εν λόγω οργανισμού της ΕΕ·

15. τονίζει ότι η κακόβουλη χρήση της ΤΝ μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις αξίες των 
δημοκρατιών μας και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα πλαίσιο το οποίο να τιμωρεί θέση όσους, 
χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνολογία, στρεβλώνουν την αντίληψη της 
πραγματικότητας μέσω εκστρατειών παραπληροφόρησης ή που εξαπολύουν 
κυβερνοεπιθέσεις με σκοπό την παραβίαση της ψηφιακής κυβερνοασφάλειας·

16. σημειώνει ότι η ΤΝ, η ρομποτική και οι συναφείς τεχνολογίες στον τομέα της επιβολής 
του νόμου και του ελέγχου των συνόρων θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη δημόσια 
ασφάλεια και προστασία, αλλά χρειάζονται επίσης εκτεταμένο και αυστηρό δημόσιο 
έλεγχο και το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας, τόσο όσον αφορά την αξιολόγηση 
κινδύνου μεμονωμένων εφαρμογών, όσο και μια γενική επισκόπηση της χρήσης της 
ΤΝ, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών στον τομέα της επιβολής του νόμου 
και του ελέγχου των συνόρων· θεωρεί ότι οι τεχνολογίες αυτές ενέχουν σημαντικούς 
δεοντολογικούς κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν επαρκώς, λαμβάνοντας 
υπόψη τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για τα άτομα, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματά 
τους στην ιδιωτικότητα, την προστασία των δεδομένων και την απαγόρευση των 
διακρίσεων· τονίζει ότι η κακή χρήση τους μπορεί να αποτελέσει άμεση απειλή για τη 
δημοκρατία και ότι η ανάπτυξη και χρήση τους πρέπει να σέβονται τις αρχές της 
αναλογικότητας και της αναγκαιότητας, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
καθώς και το σχετικό παράγωγο δίκαιο της Ένωσης, όπως τους κανόνες της ΕΕ για την 
προστασία των δεδομένων· τονίζει ότι η ΤΝ δεν θα πρέπει να αντικαθιστά ποτέ τους 
ανθρώπους στην έκδοση αποφάσεων· αποφάσεις, όπως η αποφυλάκιση με εγγύηση ή η 
απόλυση υπό όρους, οι οποίες εξετάζονται στο δικαστήριο ή αποφάσεις που βασίζονται 
αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και παράγουν έννομα αποτελέσματα 
που αφορούν φυσικά πρόσωπα ή τα επηρεάζουν σημαντικά, πρέπει πάντοτε να 
περιλαμβάνουν ουσιαστική αξιολόγηση και κρίση από άνθρωπο·

17. προειδοποιεί ότι, λόγω του παρεμβατικού χαρακτήρα των αποφάσεων και των μέτρων 
που λαμβάνονται από τις αρχές επιβολής του νόμου – μεταξύ άλλων μέσω της 
επεξεργασίας δεδομένων και της ΤΝ – στη ζωή και τα δικαιώματα των πολιτών, 
απαιτείται μέγιστη προσοχή προκειμένου να αποτρέπονται οι παράνομες διακρίσεις και 
η στόχευση ορισμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων που ορίζονται βάσει της φυλής, του 
χρώματος, της εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, των γενετικών χαρακτηριστικών, 
της γλώσσας, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, των πολιτικών φρονημάτων ή κάθε 
άλλης γνώμης, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου, έκφρασης ή 
ταυτότητας φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, καθεστώτος διαμονής, υγείας ή 
ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας που συχνά αποτελεί αντικείμενο εθνοτικού 
χαρακτηρισμού ή εντονότερης αστυνόμευσης, καθώς και ατόμων που τυχαίνει να 
καθορίζονται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά· ζητεί τη δέουσα κατάρτιση των 
συλλεκτών δεδομένων πρώτης γραμμής και των χρηστών πληροφοριών που 
προκύπτουν από την ΤΝ·
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18. επισημαίνει ότι η δυνατότητα που παρέχουν οι εν λόγω τεχνολογίες να 
χρησιμοποιούνται δεδομένα προσωπικού και μη χαρακτήρα για την κατηγοριοποίηση 
και τη μικροστόχευση ατόμων, τον εντοπισμό τρωτοτήτων των ατόμων ή την 
εκμετάλλευση ακριβών προγνωστικών πληροφοριών, πρέπει να αντισταθμίζεται από 
την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, το δικαίωμα να λαμβάνεται αιτιολόγηση 
της απόφασης που ελήφθη βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας και την προστασία 
της ιδιωτικότητας ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού, καθώς και από τις αρχές της 
αναλογικότητας, της αναγκαιότητας και του περιορισμού βάσει αυστηρά 
οριοθετημένου σκοπού· επισημαίνει ότι, ενώ ορισμένα μοντέλα προληπτικής 
αστυνόμευσης είναι πιο φιλικά για την προστασία της ιδιωτικότητας σε σχέση με άλλα, 
όπως οι πιθανοτικές προβλέψεις που αφορούν τόπους ή γεγονότα και όχι μεμονωμένα 
άτομα, τα συστήματα προληπτικής αστυνόμευσης έχουν αποδειχθεί ότι εντείνουν την 
υπερβολική αστυνόμευση με βάση υφιστάμενες προκαταλήψεις, όπως ο φυλετικός 
χαρακτηρισμός, ή σχετικά με οικογένειες μεταναστών ή περιβάλλοντα της εργατικής 
τάξης, ακόμη και όταν αυτό δεν αντιστοιχεί σε πραγματικά επίπεδα εγκληματικότητας·

19. τονίζει ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να εμπιστεύονται την τεχνολογία που 
χρησιμοποιούν και να εμπιστεύονται την τεχνολογία που χρησιμοποιούν άλλοι· τονίζει 
ότι η ΤΝ και η ρομποτική δεν είναι απαλλαγμένες από σφάλματα και, ως εκ τούτου, 
τονίζει τη σημασία του δικαιώματος σε εξηγήσεις όταν τα άτομα υπόκεινται σε 
αλγοριθμική λήψη αποφάσεων, καθώς και την ανάγκη διαφάνειας των αλγορίθμων, 
δεδομένου ότι η διαφάνεια όσον αφορά την υποκείμενη λογική ενός αλγορίθμου είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για τους θιγόμενους, προκειμένου να προστατεύονται πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματά τους· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο οι νομοθέτες να 
προβληματιστούν σχετικά με το πολύπλοκο ζήτημα της ευθύνης και ότι την ευθύνη για 
όλες τις εφαρμογές ΤΝ θα πρέπει να την έχει πάντα ένα πρόσωπο, είτε φυσικό είτε 
νομικό· 

20. υπογραμμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και οι συναφείς τεχνολογίες είναι 
παγκόσμιες τεχνολογίες και ότι τα πρότυπα αυτά πρέπει να εγκριθούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μελλοντική τους ανάπτυξη θα 
ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές αξίες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα δεοντολογίας· 
καλεί την Επιτροπή να συμμετάσχει στη διπλωματία στον τομέα της ΤΝ σε διεθνή 
φόρουμ με ομόγνωμους εταίρους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η G7, η G20 και ο 
ΟΟΣΑ για τη θέσπιση κοινών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας 
για την ανάπτυξη της ΤΝ, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών·

21 τονίζει ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα σαφές πλαίσιο για τη χρήση της ΤΝ από τις 
πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και απαιτήσεις διαφάνειας για τους 
αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται και τη βαθμονόμησή τους, προκειμένου να 
αποτρέπεται η υπέρμετρη αφαίρεση περιεχομένου και κάθε μορφή φιλτραρίσματος ή 
λογοκρισίας στο Διαδίκτυο·

22 επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χειραγώγηση 
των χαρακτηριστικών του προσώπου και των οπτικοακουστικών μέσων, και να 
δημιουργήσει τα λεγόμενα deepfakes· υπενθυμίζει ότι η τεχνική αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη χειραγώγηση εκλογών, τη διάδοση παραπληροφόρησης και 
άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει το δεοντολογικό της πλαίσιο για να επιβάλει την υποχρέωση κάθε 
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υλικό deepfake ή άλλο ρεαλιστικά συνθετικό βίντεο, να αναφέρει ότι δεν είναι 
αυθεντικό και να θεσπίσει αυστηρό περιορισμό όταν χρησιμοποιείται για εκλογικούς 
σκοπούς·

23. προτείνει τη δημιουργία ενός κέντρου εμπειρογνωμοσύνης, στο οποίο θα συμμετέχουν 
οι τομείς των πανεπιστημίων, της έρευνας και της βιομηχανίας, καθώς και μεμονωμένοι 
εμπειρογνώμονες σε επίπεδο Ένωσης, είτε ως αναπόσπαστο μέρος είτε ως 
συνδεδεμένοι με τον εν λόγω οργανισμό, για την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων 
και τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, και για τη διευκόλυνση της συνεργασίας σε 
ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής·

24. υπενθυμίζει τη σημασία της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το δεοντολογικό της πλαίσιο για να μην 
επιτρέψει στην τεχνητή νοημοσύνη να μειώσει αυτή την ποικιλομορφία, αλλά να 
διατηρήσει την πρόσβαση σε ευρύ φάσμα περιεχομένου το οποίο δεν θα 
υπεραντιπροσωπεύει ένα μόνο γλωσσικό και/ή πολιτισμικό μοντέλο και να καταδικάζει 
οποιεσδήποτε απόπειρες από αλγορίθμους που θα περιόριζαν την ποικιλομορφία αυτή 
και θα μπορούσαν να προσφέρουν περιεχόμενο που να αντιστοιχεί σε ορισμένα ήδη 
υφιστάμενα πρότυπα ή που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «αντηχείο» που θα 
εμπόδιζε την πρόσβαση σε μεγαλύτερη ποικιλομορφία·

25. συνιστά να αποδείξει η Επιτροπή ότι έχει εξετάσει, αξιολογήσει και προσαρμόσει 
σαφώς το συντονισμένο της σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τις σοβαρές επιπτώσεις από την ΤΝ για τα θεμελιώδη δικαιώματα, και να 
παρουσιάσει τον τρόπο μετριασμού των εν λόγω κινδύνων στη νομοθετική προσέγγιση 
της ΕΕ και στην εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών των κρατών μελών.
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