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Τροπολογία 1
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η χρήση ΤΝ 
στους τομείς της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και των οπτικοακουστικών 
μέσων θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αξίες, 
όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της 
ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εν 
προκειμένω, επικροτεί τη Λευκή Βίβλο 
της Επιτροπής για την τεχνητή 
νοημοσύνη και καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για εφαρμογές 
ΤΝ υψηλού κινδύνου·

1. υπογραμμίζει ότι η χρήση ΤΝ 
στους τομείς της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και των οπτικοακουστικών 
μέσων πρέπει να σέβεται πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, τις ελευθερίες και 
τις αξίες, μεταξύ άλλων την ιδιωτικής 
ζωή, την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τη μη εισαγωγή 
διακρίσεων και την ελευθερία έκφρασης 
και πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνονται 
στις Συνθήκες και στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την υποχρέωση διαφάνειας και 
εξηγησιμότητας των εφαρμογών ΤΝ, να 
θεσπίσει κυρώσεις για την επιβολή αυτών 
των υποχρεώσεων, την αναγκαιότητα 
ανθρώπινης παρέμβασης, καθώς και 
άλλα μέτρα, όπως είναι οι ανεξάρτητοι 
έλεγχοι και οι ειδικές προσομοιώσεις 
ακραίων καταστάσεων για την 
υποστήριξη και την επιβολή της 
συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 2
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η χρήση ΤΝ 
στους τομείς της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και των οπτικοακουστικών 
μέσων θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη 

1. υπογραμμίζει ότι η χρήση ΤΝ 
στους τομείς της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και των οπτικοακουστικών 
μέσων θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη 
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δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αξίες, 
όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της 
ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εν 
προκειμένω, επικροτεί τη Λευκή Βίβλο της 
Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη και 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον 
τομέα της εκπαίδευσης στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο για εφαρμογές ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αξίες, 
όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της 
ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εν 
προκειμένω, επικροτεί τη Λευκή Βίβλο της 
Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη και 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον 
τομέα της εκπαίδευσης, με περιορισμό 
στους τομείς οι οποίοι ενέχουν 
σημαντικούς κινδύνους, στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο για εφαρμογές ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 3
Roberta Metsola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η χρήση ΤΝ 
στους τομείς της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και των οπτικοακουστικών 
μέσων θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αξίες, 
όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της 
ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εν 
προκειμένω, επικροτεί τη Λευκή Βίβλο της 
Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη και 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον 
τομέα της εκπαίδευσης στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο για εφαρμογές ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

1. υπογραμμίζει ότι η χρήση ΤΝ 
στους τομείς της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και των οπτικοακουστικών 
μέσων θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αξίες, 
όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της 
ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εν 
προκειμένω, επικροτεί τη Λευκή Βίβλο της 
Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη και 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά 
πόσον θα συμπεριλάβει τον τομέα της 
εκπαίδευσης στο μελλοντικό ρυθμιστικό 
πλαίσιο για εφαρμογές ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 4
Bartosz Arłukowicz

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η χρήση ΤΝ 
στους τομείς της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και των οπτικοακουστικών 
μέσων θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αξίες, 
όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της 
ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εν 
προκειμένω, επικροτεί τη Λευκή Βίβλο της 
Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη και 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον 
τομέα της εκπαίδευσης στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο για εφαρμογές ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

1. υπογραμμίζει ότι η χρήση ΤΝ 
στους τομείς της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και των οπτικοακουστικών 
μέσων πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αξίες, 
όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της 
ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εν 
προκειμένω, επικροτεί τη Λευκή Βίβλο της 
Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη και 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον 
τομέα της εκπαίδευσης στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο για εφαρμογές ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

Or. pl

Τροπολογία 5
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – περίπτωση 1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- Οι εν λόγω ανεξάρτητοι έλεγχοι θα 
πρέπει να διενεργούνται σε ετήσια βάση, 
κατ’ αναλογία προς τον οικονομικό 
τομέα, ώστε να εξεταστεί κατά πόσον οι 
εφαρμογές ΤΝ, οι έλεγχοι και οι 
ισορροπίες που χρησιμοποιούνται 
συνάδουν με συγκεκριμένα κριτήρια και 
εποπτεύονται από επαρκή ανεξάρτητη 
εποπτεύουσα αρχή·

Or. en

Τροπολογία 6
Dragoş Tudorache

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. αναγνωρίζει τη μετασχηματιστική 
δυνατότητα της ΤΝ για την ανάπτυξη 
ολοένα και περισσότερο 
αποτελεσματικών εργαλείων 
εκπαίδευσης· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα φιλόδοξο και πιο 
ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό 
θεματολόγιο που λαμβάνει υπόψη τη 
μάθηση που λειτουργεί με ΤΝ· 
υπογραμμίζει ότι, με επαρκή προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ενάντια σε κάθε μεροληψία, η μάθηση 
που λειτουργεί με ΤΝ μπορεί να βοηθήσει 
να έλθει η εκπαίδευση κοντά στις 
μειονεκτούσες κοινότητες, στα άτομα με 
αναπηρία και σε άλλες κατηγορίες 
Ευρωπαίων πολιτών που στερούνται τη 
δέουσα πρόσβαση στην εκπαίδευση, που 
οδηγεί σε μια κοινωνία με λιγότερους 
αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 7
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη της 
ΤΝ απαιτεί ένα ισχυρό διαχρονικό 
νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και της ιδιωτικής ζωής· τονίζει, ως εκ 
τούτου, εν προκειμένω, ότι όλες οι 
εφαρμογές ΤΝ πρέπει να σέβονται 
πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων, συγκεκριμένα 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΓΚΠΔ)1α και την οδηγία 



AM\1206022EL.docx 7/44 PE652.492v01-00

EL

(ΕΚ) 2002/58 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες)1β, υπό 
αναθεώρηση επί του παρόντος, καθώς 
και την ελευθερία έκφρασης και την 
απαγόρευση των διακρίσεων·
_________________
1α 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).
1β 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 της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 
της 31.7.2002, σ. 37).

Or. en

Τροπολογία 8
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι τα οφέλη της ΤΝ 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από 
κοινού από όλα τα τμήματα της 
κοινωνίας, χωρίς να παραμένει κανένας 
στο περιθώριο· τονίζει, εν προκειμένω, 
ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν πλήρως 
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υπόψη οι συγκεκριμένες ανάγκες των 
περισσότερο ευάλωτων κατηγοριών, 
όπως τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, 
οι ηλικιωμένοι και άλλες ομάδες που 
διατρέχουν κινδύνους αποκλεισμού, κατά 
τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
εργαλείων ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 9
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. σημειώνει ότι η ΤΝ συχνά 
χρησιμοποιείται για αλγόριθμους 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων 
για τη διάδοση και ταξινόμηση του 
περιεχομένου που εμφανίζεται στους 
χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της 
οργάνωσης της προσωπικής του 
τροφοδοσίας· τονίζει ότι αυτοί οι 
αλγόριθμοι, ο τρόπος λειτουργίας τους 
και ο τρόπος ταξινόμησης του 
εμφανιζόμενου υλικού, συνιστούν μαύρο 
κουτί για τους χρήστες, που αφαιρεί την 
επιλογή και τον έλεγχο από τον χρήστη, 
επιτρέπει τη δημιουργία θαλάμων 
αντήχησης και οδηγεί σε δυσπιστία προς 
τις ψηφιακές υπηρεσίες· καλεί την 
Επιτροπή να επιβάλει στις εφαρμογές ΤΝ 
την προσφορά περιεχομένου με ουδέτερη 
σειρά ως προεπιλογή και την αύξηση του 
ελέγχου των χρηστών, ώστε να 
επηρεάζουν το περιεχόμενο που βλέπουν 
ως προεπιλογή·

Or. en

Τροπολογία 10
Paul Tang
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ μπορεί να 
οδηγήσει σε μεροληψία και, συνεπώς, σε 
διάφορες μορφές διακρίσεων· εν 
προκειμένω, υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων και 
ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπονται 
πρωτοβουλίες ΤΝ οι οποίες οδηγούν σε 
διαδικασίες που εισάγουν διακρίσεις·

2. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ μπορεί να 
οδηγήσει σε μεροληψία και, συνεπώς, σε 
διάφορες μορφές διακρίσεων, όπως 
διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, 
εθνοτικής καταγωγής ή 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 ότι πρέπει 
να διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων και 
ότι πρωτοβουλίες ΤΝ οι οποίες οδηγούν σε 
διαδικασίες που εισάγουν διακρίσεις θα 
πρέπει να απαγορεύονται αυστηρά και να 
επιβάλλονται κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία 11
Anne-Sophie Pelletier, Αλέξης Γεωργούλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando 
Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ μπορεί να 
οδηγήσει σε μεροληψία και, συνεπώς, σε 
διάφορες μορφές διακρίσεων· εν 
προκειμένω, υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων και 
ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπονται 
πρωτοβουλίες ΤΝ οι οποίες οδηγούν σε 
διαδικασίες που εισάγουν διακρίσεις·

2. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ μπορεί να 
οδηγήσει σε μεροληψία και, συνεπώς, σε 
διάφορες μορφές διακρίσεων· εν 
προκειμένω, υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων και 
ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπονται 
πρωτοβουλίες ΤΝ οι οποίες οδηγούν σε 
διαδικασίες που εισάγουν διακρίσεις· 
υπογραμμίζει ότι οι τεχνολογίες ΤΝ θα 
πρέπει να έχουν ως στόχο να μην 
αντικατοπτρίζουν κανενός τύπου 
προκατάληψη που να αφορά είτε την 
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ταυτότητα, τη φυλή, την ηλικία, το 
χρώμα, το φύλο, είτε τη σεξουαλικότητα 
ή την αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 12
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ μπορεί να 
οδηγήσει σε μεροληψία και, συνεπώς, σε 
διάφορες μορφές διακρίσεων· εν 
προκειμένω, υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων και 
ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπονται 
πρωτοβουλίες ΤΝ οι οποίες οδηγούν σε 
διαδικασίες που εισάγουν διακρίσεις·

2. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ μπορεί να 
οδηγήσει σε μεροληψία και, συνεπώς, σε 
διάφορες μορφές διακρίσεων· εν 
προκειμένω, υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων και 
ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπονται 
πρωτοβουλίες ΤΝ οι οποίες οδηγούν σε 
διαδικασίες που εισάγουν διακρίσεις· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι οι πρωτοβουλίες 
ΤΝ μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται 
με θετικό τρόπο για την αντιστροφή των 
παραδοσιακών μορφών διακρίσεων που 
περιλαμβάνουν την έλλειψη πρόσβασης 
σε υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 13
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ μπορεί να 
οδηγήσει σε μεροληψία και, συνεπώς, σε 
διάφορες μορφές διακρίσεων· εν 
προκειμένω, υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων και 

2. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ μπορεί να 
οδηγήσει σε μεροληψία και, συνεπώς, σε 
διάφορες μορφές διακρίσεων, ιδίως όπου 
τα δεδομένα κατάρτισης που 
χρησιμοποιούνται για τη μηχανική 
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ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπονται 
πρωτοβουλίες ΤΝ οι οποίες οδηγούν σε 
διαδικασίες που εισάγουν διακρίσεις·

μάθηση και την ΤΝ είναι ήδη 
μεροληπτικά αφού αντανακλούν 
υφιστάμενες διακρίσεις της κοινωνίας· εν 
προκειμένω, υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων και 
ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπονται 
πρωτοβουλίες ΤΝ οι οποίες οδηγούν σε 
διαδικασίες που εισάγουν διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 14
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
τον τρόπο με τον οποίο οι πρωτοβουλίες 
ΤΝ μπορούν να χρησιμοποιούνται 
συγκεκριμένα για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες για άτομα που ζουν με 
αναπηρία σύμφωνα με τους στόχους που 
ορίζονται στην πράξη της ΕΕ για την 
προσβασιμότητα, και να διευκολύνουν 
περισσότερο την ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 15
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση που 
λειτουργεί με ΤΝ προσφέρει ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων και ευκαιριών, αλλά 
ταυτόχρονα ενέχει κινδύνους όσον αφορά 
την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και 

3. επισημαίνει ότι η χρήση της ΤΝ 
στην εκπαίδευση προσφέρει ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων και ευκαιριών, για 
παράδειγμα για την κατανόηση του 
τρόπου με τον οποίο μαθαίνουν οι 
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στη μάθηση· ζητεί να αξιοποιείται χωρίς 
διακρίσεις η ΤΝ στον τομέα της 
εκπαίδευσης· υπενθυμίζει τους κινδύνους 
και τις διακρίσεις που προκύπτουν από 
τα εργαλεία ΤΝ που αναπτύχθηκαν 
πρόσφατα για την εισαγωγή στα σχολεία·

μαθητές και την προσφορά 
εξατομίκευσης, αλλά ταυτόχρονα ενέχει 
κινδύνους όσον αφορά την ίση πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, στη μάθηση και όσον 
αφορά την καινοτομία· υπενθυμίζει ότι η 
εκπαίδευση δεν περιορίζεται σε καμία 
ηλικία· υπενθυμίζει τους κινδύνους και 
τις διακρίσεις που απορρέουν από τα 
εργαλεία ΤΝ που χρησιμοποιούνται για 
την εισαγωγή στα σχολεία· υπενθυμίζει 
ότι είναι αναγκαία η ίση πρόσβαση στα 
δεδομένα, προκειμένου να εξισορροπείται 
η καινοτομία· παρατηρεί ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη υφίσταται μεγάλη διείσδυση 
λίγων ιδιωτικών εταιρειών στην 
εκπαιδευτική τεχνολογία (edtech)· τονίζει 
ότι τα (εκπαιδευτικά) δεδομένα των 
ανηλίκων προστατεύονται αυστηρά από 
τον ΓΚΠΔ και είναι, ως εκ τούτου, 
δύσκολο να ανταλλαχθούν μεταξύ αυτών 
των ιδιωτικών εταιρειών και άλλων 
(ερευνητικών) φορέων και μπορούν να 
ανταλλάσσονται μόνο εάν η ανταλλαγή 
είναι απολύτως ανώνυμη· ζητεί ως εκ 
τούτου να αξιοποιείται χωρίς διακρίσεις η 
ΤΝ στον τομέα της εκπαίδευσης, να 
επιβάλλεται αυστηρά ο κανονισμός για 
την προστασία των δεδομένων, να 
λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση 
του ανταγωνισμού στην αγορά 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας (edtech) και 
δημόσιες πρωτοβουλίες και επαρκείς 
υποδομές ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ 
των εφαρμογών ΤΝ και των δημόσιων 
ερευνητικών φορέων·

Or. en

Τροπολογία 16
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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3. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση που 
λειτουργεί με ΤΝ προσφέρει ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων και ευκαιριών, αλλά 
ταυτόχρονα ενέχει κινδύνους όσον αφορά 
την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
στη μάθηση· ζητεί να αξιοποιείται χωρίς 
διακρίσεις η ΤΝ στον τομέα της 
εκπαίδευσης· υπενθυμίζει τους κινδύνους 
και τις διακρίσεις που προκύπτουν από τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύχθηκαν πρόσφατα 
για την εισαγωγή στα σχολεία·

3. επισημαίνει ότι η χρήση ΤΝ στην 
εκπαίδευση προσφέρει ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων και ευκαιριών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις 
δυνατότητες και τους κινδύνους· 
επισημαίνει ότι εάν εφαρμοστεί στους 
ίδιους τους σπουδαστές, η ΤΝ ενέχει 
κινδύνους όσον αφορά την ίση πρόσβαση 
στην εκπαίδευση και στη μάθηση· ζητεί να 
αξιοποιείται χωρίς διακρίσεις η ΤΝ στον 
τομέα της εκπαίδευσης· υπενθυμίζει τους 
κινδύνους και τις διακρίσεις που 
προκύπτουν από τα εργαλεία ΤΝ που 
αναπτύχθηκαν πρόσφατα για την εισαγωγή 
στα σχολεία, η χρήση των οποίων θα ήταν 
παράνομη δυνάμει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για την προστασία των 
δεδομένων· υπενθυμίζει ότι οι 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις για τα 
φυσικά πρόσωπα βάσει της κατάρτισης 
προφίλ, όταν συνεπάγονται νομικά ή 
παρεμφερή αποτελέσματα, είναι αυστηρά 
περιορισμένες και απαιτούν πάντοτε το 
δικαίωμα για ανθρώπινη παρέμβαση και 
εξηγησιμότητα δυνάμει του Γενικού 
κανονισμού για την προστασία 
δεδομένων· υπογραμμίζει ότι αυτό θα 
πρέπει να τηρείται αυστηρά ιδίως στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, όπου λαμβάνονται 
αποφάσεις σχετικά με μελλοντικές 
πιθανότητες και ευκαιρίες·

Or. en

Τροπολογία 17
Anne-Sophie Pelletier, Αλέξης Γεωργούλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando 
Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση που 
λειτουργεί με ΤΝ προσφέρει ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων και ευκαιριών, αλλά 

3. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση που 
λειτουργεί με ΤΝ προσφέρει ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων και ευκαιριών, αλλά 
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ταυτόχρονα ενέχει κινδύνους όσον αφορά 
την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
στη μάθηση· ζητεί να αξιοποιείται χωρίς 
διακρίσεις η ΤΝ στον τομέα της 
εκπαίδευσης· υπενθυμίζει τους κινδύνους 
και τις διακρίσεις που προκύπτουν από τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύχθηκαν πρόσφατα 
για την εισαγωγή στα σχολεία·

ταυτόχρονα ενέχει κινδύνους όσον αφορά 
την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
στη μάθηση· εκφράζει τις ανησυχίες του 
για την έλλειψη υποδομών των 
τηλεπικοινωνιών σε ορισμένες 
περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
γεγονός που περιορίζει την 
προσβασιμότητα στο διαδίκτυο και καλεί 
την Επιτροπή να καταβάλει συνεχείς 
προσπάθειες για τη βελτίωση των 
υποδομών των τηλεπικοινωνιών, ιδίως 
όσον αφορά τον τομέα της δημόσιας 
εκπαίδευσης· ζητεί να αξιοποιείται χωρίς 
διακρίσεις η ΤΝ στον τομέα της 
εκπαίδευσης· υπενθυμίζει τους κινδύνους 
και τις διακρίσεις που προκύπτουν από τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύχθηκαν πρόσφατα 
για την εισαγωγή στα σχολεία·

Or. en

Τροπολογία 18
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση που 
λειτουργεί με ΤΝ προσφέρει ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων και ευκαιριών, αλλά 
ταυτόχρονα ενέχει κινδύνους όσον αφορά 
την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
στη μάθηση· ζητεί να αξιοποιείται χωρίς 
διακρίσεις η ΤΝ στον τομέα της 
εκπαίδευσης· υπενθυμίζει τους κινδύνους 
και τις διακρίσεις που προκύπτουν από τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύχθηκαν πρόσφατα 
για την εισαγωγή στα σχολεία·

3. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση που 
λειτουργεί με ΤΝ προσφέρει ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων και ευκαιριών, αλλά 
ταυτόχρονα ενέχει κινδύνους όσον αφορά 
την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
στη μάθηση· ζητεί να αξιοποιείται χωρίς 
διακρίσεις η ΤΝ στον τομέα της 
εκπαίδευσης· επισημαίνει ότι η ισότητα 
και η συμπερίληψη αποτελούν 
θεμελιώδεις αξίες που πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά τον 
σχεδιασμό των πολιτικών για την ΤΝ 
στην εκπαίδευση· υπενθυμίζει τους 
κινδύνους και τις διακρίσεις που 
προκύπτουν από τα εργαλεία ΤΝ που 
αναπτύχθηκαν πρόσφατα για την εισαγωγή 
στα σχολεία· υπενθυμίζει ότι η αύξηση 
της εκπαίδευσης και της επίγνωσης όσον 
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αφορά τις τεχνολογίες ΤΝ και του 
δυνητικού τους αντίκτυπου θα ενισχύσει 
την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας 
και θα βοηθήσει στην προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 19
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση που 
λειτουργεί με ΤΝ προσφέρει ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων και ευκαιριών, αλλά 
ταυτόχρονα ενέχει κινδύνους όσον αφορά 
την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
στη μάθηση· ζητεί να αξιοποιείται χωρίς 
διακρίσεις η ΤΝ στον τομέα της 
εκπαίδευσης· υπενθυμίζει τους κινδύνους 
και τις διακρίσεις που προκύπτουν από τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύχθηκαν πρόσφατα 
για την εισαγωγή στα σχολεία·

3. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση που 
λειτουργεί με ΤΝ προσφέρει ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων και ευκαιριών, αλλά 
ταυτόχρονα ενέχει κινδύνους όσον αφορά 
την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
στη μάθηση· ζητεί να αξιοποιείται χωρίς 
διακρίσεις η ΤΝ στον τομέα της 
εκπαίδευσης· υπενθυμίζει τους κινδύνους 
και τις διακρίσεις που προκύπτουν από τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύχθηκαν πρόσφατα 
για την εισαγωγή στα σχολεία· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική η 
συνεργασία με τους παρόχους 
τεχνολογίας ΤΝ, ώστε να 
αντιμετωπιστούν τα επίμονα κενά που 
διευκολύνουν τις διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 20
Anne-Sophie Pelletier, Αλέξης Γεωργούλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando 
Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση που 3. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση που 
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λειτουργεί με ΤΝ προσφέρει ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων και ευκαιριών, αλλά 
ταυτόχρονα ενέχει κινδύνους όσον αφορά 
την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
στη μάθηση· ζητεί να αξιοποιείται χωρίς 
διακρίσεις η ΤΝ στον τομέα της 
εκπαίδευσης· υπενθυμίζει τους κινδύνους 
και τις διακρίσεις που προκύπτουν από τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύχθηκαν πρόσφατα 
για την εισαγωγή στα σχολεία·

λειτουργεί με ΤΝ προσφέρει ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων και ευκαιριών, αλλά 
ταυτόχρονα ενέχει κινδύνους όσον αφορά 
την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
στη μάθηση· ζητεί να αξιοποιείται χωρίς 
διακρίσεις η ΤΝ στον τομέα της 
εκπαίδευσης· ζητεί να μην υποτιμάται το 
ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων και να 
ληφθούν μέτρα για τη διόρθωσή του· 
υπενθυμίζει τους κινδύνους και τις 
διακρίσεις που προκύπτουν από τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύχθηκαν πρόσφατα 
για την εισαγωγή στα σχολεία·

Or. en

Τροπολογία 21
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση που 
λειτουργεί με ΤΝ προσφέρει ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων και ευκαιριών, αλλά 
ταυτόχρονα ενέχει κινδύνους όσον αφορά 
την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
στη μάθηση· ζητεί να αξιοποιείται χωρίς 
διακρίσεις η ΤΝ στον τομέα της 
εκπαίδευσης· υπενθυμίζει τους κινδύνους 
και τις διακρίσεις που προκύπτουν από τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύχθηκαν πρόσφατα 
για την εισαγωγή στα σχολεία·

3. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση που 
λειτουργεί με ΤΝ προσφέρει ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων και ευκαιριών, αλλά 
ταυτόχρονα ενέχει κινδύνους όσον αφορά 
την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
στη μάθηση σε ολοένα και μικρότερη 
ηλικία για τους ευπαθείς και τους 
παραδοσιακά μειονεκτούντες· ζητεί να 
αξιοποιείται χωρίς διακρίσεις η ΤΝ στον 
τομέα της εκπαίδευσης· υπενθυμίζει τους 
κινδύνους και τις διακρίσεις που 
προκύπτουν από τα εργαλεία ΤΝ που 
αναπτύχθηκαν πρόσφατα για την εισαγωγή 
στα σχολεία·

Or. en

Τροπολογία 22
Bartosz Arłukowicz

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση που 
λειτουργεί με ΤΝ προσφέρει ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων και ευκαιριών, αλλά 
ταυτόχρονα ενέχει κινδύνους όσον αφορά 
την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
στη μάθηση· ζητεί να αξιοποιείται χωρίς 
διακρίσεις η ΤΝ στον τομέα της 
εκπαίδευσης· υπενθυμίζει τους κινδύνους 
και τις διακρίσεις που προκύπτουν από τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύχθηκαν πρόσφατα 
για την εισαγωγή στα σχολεία·

3. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση που 
λειτουργεί με ΤΝ προσφέρει ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων και ευκαιριών, ιδίως όσον 
αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στην πληροφόρηση, καθώς και τη 
βελτίωση των μεθόδων έρευνας· ζητεί να 
αξιοποιείται χωρίς διακρίσεις η ΤΝ στον 
τομέα της εκπαίδευσης· υπενθυμίζει τους 
κινδύνους και τις διακρίσεις που 
προκύπτουν από τα εργαλεία ΤΝ που 
αναπτύχθηκαν πρόσφατα για την εισαγωγή 
στα σχολεία και ζητεί την αντιμετώπισή 
τους το συντομότερο δυνατόν·

Or. pl

Τροπολογία 23
Anne-Sophie Pelletier, Αλέξης Γεωργούλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando 
Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορεί να αναπαράγει και να 
υπογραμμίζει διαδικασίες που εισάγουν 
διακρίσεις· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή σε αυτό το πρόβλημα κατά τον 
σχεδιασμό και τη συντήρηση της 
τεχνητής νοημοσύνης· συνιστά, συνεπώς, 
να διασφαλιστεί ότι οι ομάδες που 
σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν 
και συντηρούν, εφαρμόζουν και 
προμηθεύουν αυτά τα συστήματα 
αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία των 
χρήσεων και της κοινωνίας εν γένει και 
ότι χαρακτηρίζονται από πολυμορφία 
όσον αφορά το φύλο, την παιδεία και την 
ηλικία, έτσι ώστε να αντανακλούν όλα τα 
ουσιαστικά στοιχεία της κοινωνίας και να 
αποφεύγουν τις προκαταλήψεις·
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Or. en

Τροπολογία 24
Tudor Ciuhodaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι οι ψηφιακές 
τεχνολογίες και η χρήση τους μπορούν να 
συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος 
ανάμεσα σε μαθητές με προνομιακά και 
μαθητές με μειονεκτικά κοινωνικά και 
οικονομικά υπόβαθρα, καθώς παρέχουν 
πρόσβαση σε αρκετές εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες·

Or. ro

Τροπολογία 25
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι οι πρωτοβουλίες 
ΤΝ μπορούν να συμπληρώνουν τις 
παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι και οι 
εκπαιδευτές, ιδίως όσοι είναι υπεύθυνοι 
για ανήλικους μαθητές, στη σωστή χρήση 
της ΤΝ στην εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 26
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική 
η σωστή αξιολόγηση των εργαλείων ΤΝ 
που χρησιμοποιούνται στον τομέα της 
εκπαίδευσης, προκειμένου να καθοριστεί 
ο αντίκτυπος που μπορεί να έχουν αυτά 
τα εργαλεία στα δικαιώματα των 
παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 27
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. σημειώνει ότι ο τεχνολογικός 
κλάδος συμπεριλαμβάνει έναν σημαντικό 
αριθμό νεοφυών επιχειρήσεων που 
λειτουργούν με ΤΝ και αναπτύσσουν 
τεχνολογίες ΤΝ· υπογραμμίζει ότι οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
απαιτούν πρόσθετη στήριξη για να 
διασφαλίσουν ότι οι λειτουργίες τους 
συνάδουν με το νόμο για την προστασία 
των δεδομένων και τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα προστασίας δεδομένων λόγω 
του δυσανάλογου φόρτου κανονιστικών 
ρυθμίσεων που επωμίζονται λόγω του 
μεγέθους τους·

Or. en

Τροπολογία 28
Tudor Ciuhodaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. σημειώνει ότι, παρότι η ΤΝ έχει 
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες 
σταδιοδρομίας, εξακολουθούν να 
υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις 
δεξιοτήτων· ως εκ τούτου επιδοκιμάζει 
τις κινήσεις της Επιτροπής να εμπλέξει 
τους πάντες στην ανάπτυξη ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένων όσο το δυνατόν 
περισσότερων γυναικών και ατόμων με 
αναπηρία, καθώς και να ενισχύσει το 
ενδιαφέρον μεταξύ των νέων και να τους 
ενθαρρύνει να μελετούν θέματα που 
σχετίζονται με την ΤΝ εκτός από εκείνα 
που σχετίζονται με τις επαγγελματικές 
τους φιλοδοξίες·

Or. ro

Τροπολογία 29
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να επικαιροποιήσει το σχέδιο 
δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, 
προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα 
τα δεδομένα και οι βασιζόμενες στην ΤΝ 
τεχνολογίες, με γνώμονα να καταστούν τα 
εκπαιδευτικά συστήματα κατάλληλα για 
την ψηφιακή εποχή· τονίζει ότι η 
ενημέρωση του ευρέος κοινού σχετικά με 
την ΤΝ σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης για 
τους κινδύνους της ΤΝ όσον αφορά την 
ιδιωτικότητα και τη μεροληψία, είναι 
ουσιαστικής σημασίας, ώστε να είναι όλοι 
έτοιμοι να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις·

4. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να επικαιροποιήσει το σχέδιο 
δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 
προκειμένου να καταστούν τα 
εκπαιδευτικά συστήματα κατάλληλα για 
την ψηφιακή εποχή, μέσω της καλύτερης 
αξιοποίησης των δεδομένων και της 
βελτίωσης της εκπαίδευσης για τα 
δεδομένα και τις βασιζόμενες στην ΤΝ 
τεχνολογίες· τονίζει ότι ένα σημαντικό 
στοιχείο που πρέπει να διασφαλιστεί είναι 
η μεγαλύτερη ενημέρωση του κοινού 
σχετικά με την ΤΝ σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης για 
τους κινδύνους της ΤΝ όσον αφορά την 
ιδιωτικότητα και τη μεροληψία, γεγονός 
που είναι ουσιαστικής σημασίας, ώστε να 
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δοθεί στο κοινό η δυνατότητα να 
λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν τα ανωτέρω σε 
εκπαιδευτικά σχέδια δράσης, καθώς και 
σε προγράμματα που υποστηρίζουν τις 
τέχνες, προκειμένου να αποτυπωθούν οι 
κίνδυνοι και οι μεροληψίες της ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 30
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να επικαιροποιήσει το σχέδιο 
δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, 
προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα τα 
δεδομένα και οι βασιζόμενες στην ΤΝ 
τεχνολογίες, με γνώμονα να καταστούν τα 
εκπαιδευτικά συστήματα κατάλληλα για 
την ψηφιακή εποχή· τονίζει ότι η 
ενημέρωση του ευρέος κοινού σχετικά με 
την ΤΝ σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης για 
τους κινδύνους της ΤΝ όσον αφορά την 
ιδιωτικότητα και τη μεροληψία, είναι 
ουσιαστικής σημασίας, ώστε να είναι όλοι 
έτοιμοι να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις·

4. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να επικαιροποιήσει το σχέδιο 
δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, 
προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα τα 
δεδομένα και οι βασιζόμενες στην ΤΝ 
τεχνολογίες, με γνώμονα να καταστούν τα 
εκπαιδευτικά συστήματα κατάλληλα για 
την ψηφιακή εποχή· τονίζει ότι η 
ενημέρωση του ευρέος κοινού σχετικά με 
την ΤΝ σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης για 
τους κινδύνους της ΤΝ όσον αφορά την 
ιδιωτικότητα και τη μεροληψία, είναι 
ουσιαστικής σημασίας, ώστε να είναι όλοι 
έτοιμοι να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις· επισημαίνει, εν προκειμένω, 
ότι είναι σημαντικό να καταστεί η ΤΝ πιο 
εξηγήσιμη, κατανοητή και διαφανής, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα, η χρησιμότητα και 
η δικαιοσύνη των βασιζόμενων στην ΤΝ 
τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 31
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Anne-Sophie Pelletier, Αλέξης Γεωργούλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando 
Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να επικαιροποιήσει το σχέδιο 
δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, 
προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα τα 
δεδομένα και οι βασιζόμενες στην ΤΝ 
τεχνολογίες, με γνώμονα να καταστούν τα 
εκπαιδευτικά συστήματα κατάλληλα για 
την ψηφιακή εποχή· τονίζει ότι η 
ενημέρωση του ευρέος κοινού σχετικά με 
την ΤΝ σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης για 
τους κινδύνους της ΤΝ όσον αφορά την 
ιδιωτικότητα και τη μεροληψία, είναι 
ουσιαστικής σημασίας, ώστε να είναι όλοι 
έτοιμοι να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις·

4. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να επικαιροποιήσει το σχέδιο 
δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, 
προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα τα 
δεδομένα και οι βασιζόμενες στην ΤΝ 
τεχνολογίες, με γνώμονα να καταστούν τα 
εκπαιδευτικά συστήματα κατάλληλα για 
την ψηφιακή εποχή· τονίζει ότι η 
ενημέρωση του ευρέος κοινού σχετικά με 
την ΤΝ σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης για 
τους κινδύνους της ΤΝ όσον αφορά την 
ιδιωτικότητα και τη μεροληψία, είναι 
ουσιαστικής σημασίας, ώστε να είναι όλοι 
έτοιμοι να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις· υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση 
του κοινού για τη διασφάλιση 
κατάλληλων δεξιοτήτων θα πρέπει να 
θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση πριν 
από την εκτεταμένη χρήση της ΤΝ, ιδίως 
για τα παιδιά και τους ευπαθείς 
πληθυσμούς·

Or. en

Τροπολογία 32
Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να επικαιροποιήσει το σχέδιο 
δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, 
προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα τα 
δεδομένα και οι βασιζόμενες στην ΤΝ 
τεχνολογίες, με γνώμονα να καταστούν τα 

4. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να επικαιροποιήσει το σχέδιο 
δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, 
προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα τα 
δεδομένα και οι βασιζόμενες στην ΤΝ 
τεχνολογίες, και καλεί την Επιτροπή, τα 
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εκπαιδευτικά συστήματα κατάλληλα για 
την ψηφιακή εποχή· τονίζει ότι η 
ενημέρωση του ευρέος κοινού σχετικά με 
την ΤΝ σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης για 
τους κινδύνους της ΤΝ όσον αφορά την 
ιδιωτικότητα και τη μεροληψία, είναι 
ουσιαστικής σημασίας, ώστε να είναι όλοι 
έτοιμοι να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις·

κράτη μέλη και τα λοιπά ενδιαφερόμενα 
μέρη, δημόσια και ιδιωτικά, να 
συνεργαστούν στενά όσον αφορά τις 
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στον 
εκπαιδευτικό τομέα με γνώμονα να 
καταστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα 
κατάλληλα για την ψηφιακή εποχή· τονίζει 
ότι η ενημέρωση του ευρέος κοινού 
σχετικά με την ΤΝ σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης για 
τους κινδύνους της ΤΝ όσον αφορά την 
ιδιωτικότητα και τη μεροληψία, είναι 
ουσιαστικής σημασίας, ώστε να είναι όλοι 
έτοιμοι να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις·

Or. en

Τροπολογία 33
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. χαιρετίζει την επικέντρωση της 
Επιτροπής στις προηγμένες δεξιότητες 
και επαναλαμβάνει τη σημασία των 
βασικών δεξιοτήτων· χαιρετίζει την 
επικείμενη επικαιροποίηση του 
θεματολογίου δεξιοτήτων ως προς αυτούς 
που θα επωφεληθούν από τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει τον ορισμό των 
δεξιοτήτων ΤΝ σε σχέση με τις ψηφιακές 
δεξιότητες· υπογραμμίζει τη σημασία 
διαφοροποίησης του τεχνολογικού τομέα 
και ενθάρρυνσης των σπουδαστών, ιδίως 
των κοριτσιών, να εγγραφούν σε 
μαθήματα STEM·

Or. en

Τροπολογία 34
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Dragoş Tudorache

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι η ψηφιακές υποδομές 
επόμενης γενιάς και η διαδικτυακή 
κάλυψη έχουν στρατηγική σημασία για 
την παροχή εκπαίδευσης που λειτουργεί 
με ΤΝ στους Ευρωπαίους πολίτες· υπό το 
φως της κρίσης του COVID-19, ζητεί από 
την Επιτροπή να επεξεργαστεί 
στρατηγική για ευρωπαϊκό δίκτυο 5G που 
εξασφαλίζει τη στρατηγική 
ανθεκτικότητα της Ευρώπης και δεν 
εξαρτάται από την τεχνολογία κρατών 
που δεν συμμερίζονται τις αξίες μας·

Or. en

Τροπολογία 35
Dragoş Tudorache

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη 
να διασφαλιστούν οι βασικές ψηφιακές 
δεξιότητες για όλους τους Ευρωπαίους 
πολίτες, να επιτραπούν οι ίσες κοινωνικές 
και οικονομικές ευκαιρίες, η πρόληψη 
των έμφυλων ανισοτήτων, η επιτάχυνση 
της μετάβασης προς μιας ψηφιακή 
οικονομία και κοινωνία και η αύξηση της 
ανθεκτικότητας της Ευρώπης στην 
κρίση· 

Or. en

Τροπολογία 36
Anne-Sophie Pelletier, Αλέξης Γεωργούλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando 
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Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ μπορεί να 
επηρεάσει ιδιαίτερα την προστασία των 
δεδομένων και την ιδιωτικότητα· 
υπερασπίζεται τις αρχές που ορίζονται 
στον γενικό κανονισμό για την προστασία 
των δεδομένων ως κατευθυντήριες αρχές 
για την ανάπτυξη της ΤΝ· ζητεί να 
παρέχονται μεγαλύτερη προστασία και 
ισχυρότερες διασφαλίσεις στον 
εκπαιδευτικό τομέα, όπου τα δεδομένα 
αφορούν παιδιά·

5. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ μπορεί να 
επηρεάσει ιδιαίτερα την προστασία των 
δεδομένων και την ιδιωτικότητα· 
υπερασπίζεται τις αρχές που ορίζονται 
στον γενικό κανονισμό για την προστασία 
των δεδομένων ως κατευθυντήριες αρχές 
για την ανάπτυξη της ΤΝ· ζητεί να 
παρέχονται μεγαλύτερη προστασία και 
ισχυρότερες διασφαλίσεις στον 
εκπαιδευτικό τομέα, όπου τα δεδομένα 
αφορούν παιδιά· υπενθυμίζει ότι τα 
παιδιά συνιστούν ευπαθές κοινό το οποίο 
χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και 
προστασίας· πιστεύει ακράδαντα ότι οι 
τεχνολογίες ΤΝ ενέχουν κίνδυνο όσον 
αφορά τη συλλογή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σπουδαστών και 
δασκάλων ιδιαίτερα, γεγονός το οποίο θα 
αποτελούσε παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους· συνιστά για το θέμα 
αυτό να μην χρησιμοποιούνται στα 
σχολεία συσκευές οπτικοακουστικής 
εγγραφής και παρακολούθησης για τη 
συλλογή δεδομένων για συναφείς με την 
ΤΝ σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 37
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ μπορεί να 
επηρεάσει ιδιαίτερα την προστασία των 
δεδομένων και την ιδιωτικότητα· 
υπερασπίζεται τις αρχές που ορίζονται 

5. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ μπορεί να 
επηρεάσει ιδιαίτερα την προστασία των 
δεδομένων και την ιδιωτικότητα· 
υπερασπίζεται τις αρχές που ορίζονται 
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στον γενικό κανονισμό για την προστασία 
των δεδομένων ως κατευθυντήριες αρχές 
για την ανάπτυξη της ΤΝ· ζητεί να 
παρέχονται μεγαλύτερη προστασία και 
ισχυρότερες διασφαλίσεις στον 
εκπαιδευτικό τομέα, όπου τα δεδομένα 
αφορούν παιδιά·

στον γενικό κανονισμό για την προστασία 
των δεδομένων ως κατευθυντήριες αρχές 
για την ανάπτυξη της ΤΝ· ζητεί να 
παρέχονται μεγαλύτερη προστασία και 
ισχυρότερες διασφαλίσεις στον 
εκπαιδευτικό τομέα, όπου τα δεδομένα 
αφορούν παιδιά· ζητεί από την Επιτροπή 
να στηρίξει τα κράτη μέλη στη 
δημιουργία εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που 
μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να 
κατανοήσουν καλύτερα πώς 
χρησιμοποιούνται και υποβάλλονται σε 
επεξεργασία τα δεδομένα των παιδιών 
τους για διαφορετικούς σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 38
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ μπορεί να 
επηρεάσει ιδιαίτερα την προστασία των 
δεδομένων και την ιδιωτικότητα· 
υπερασπίζεται τις αρχές που ορίζονται 
στον γενικό κανονισμό για την προστασία 
των δεδομένων ως κατευθυντήριες αρχές 
για την ανάπτυξη της ΤΝ· ζητεί να 
παρέχονται μεγαλύτερη προστασία και 
ισχυρότερες διασφαλίσεις στον 
εκπαιδευτικό τομέα, όπου τα δεδομένα 
αφορούν παιδιά·

5. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ μπορεί να 
επηρεάσει ιδιαίτερα την προστασία των 
δεδομένων και την ιδιωτικότητα· 
υπογραμμίζει τις αρχές που ορίζονται στον 
γενικό κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων ως δεσμευτικές αρχές για την 
ανάπτυξη της ΤΝ· ζητεί να παρέχονται 
μεγαλύτερη προστασία και ισχυρότερες 
διασφαλίσεις στον εκπαιδευτικό τομέα, 
όπου τα δεδομένα αφορούν παιδιά·

Or. en

Τροπολογία 39
Anne-Sophie Pelletier, Αλέξης Γεωργούλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando 
Barrena Arza
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. αναγνωρίζει την απειλή που 
μπορεί να ενέχουν η αυτοματοποίηση και 
η ΤΝ για την απασχόληση και 
επαναλαμβάνει την ανάγκη να δοθεί 
προτεραιότητα στη διατήρηση των 
θέσεων εργασίας, ιδίως στους τομείς της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας·

Or. en

Τροπολογία 40
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να λάβει υπόψη τον ρόλο που 
διαδραματίζουν τα δεδομένα στη 
συγκέντρωση ισχύος στην αγορά στο 
πλαίσιο αξιολογήσεων ανταγωνισμού, 
συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και 
συγκεντρώσεων·

Or. en

Τροπολογία 41
Anne-Sophie Pelletier, Αλέξης Γεωργούλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando 
Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι 6. υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι 
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εξηγήσιμοι οι αλγόριθμοι ΤΝ και να 
παρέχεται η δυνατότητα ανθρώπινης 
επαλήθευσης και τήρησης της 
νομιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος προσφυγής, ιδιαίτερα για 
αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του προνομίου άσκησης δημόσιας 
εξουσίας·

εξηγήσιμοι οι αλγόριθμοι ΤΝ και να 
παρέχεται η δυνατότητα ανθρώπινης 
επαλήθευσης και τήρησης της 
νομιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος προσφυγής, ιδιαίτερα για 
αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του προνομίου άσκησης δημόσιας 
εξουσίας· προτρέπει την Επιτροπή να 
διασφαλίζει ότι υφίστανται συστήματα 
και μέθοδοι που καθιστούν δυνατή την 
επαλήθευση του αλγορίθμου, καθώς και 
την πρόσβαση σε μέσα προσφυγής·

Or. en

Τροπολογία 42
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι 
εξηγήσιμοι οι αλγόριθμοι ΤΝ και να 
παρέχεται η δυνατότητα ανθρώπινης 
επαλήθευσης και τήρησης της 
νομιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος προσφυγής, ιδιαίτερα για 
αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του προνομίου άσκησης δημόσιας 
εξουσίας·

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι 
εξηγήσιμοι οι αλγόριθμοι ΤΝ και να 
παρέχεται η δυνατότητα ανθρώπινης 
επαλήθευσης και τήρησης της 
νομιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος προσφυγής, ιδιαίτερα για 
αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του προνομίου άσκησης δημόσιας 
εξουσίας· σημειώνει ότι οι όροι και 
προϋποθέσεις θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν πάντοτε τις κοινοτικές 
κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και τη 
διαδικασία προσφυγής·

Or. en

Τροπολογία 43
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι 
εξηγήσιμοι οι αλγόριθμοι ΤΝ και να 
παρέχεται η δυνατότητα ανθρώπινης 
επαλήθευσης και τήρησης της 
νομιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος προσφυγής, ιδιαίτερα για 
αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του προνομίου άσκησης δημόσιας 
εξουσίας·

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι 
εξηγήσιμες οι βασιζόμενες στην ΤΝ 
αυτοματοποιημένες ατομικές αποφάσεις 
και να παρέχεται η δυνατότητα 
ανθρώπινης επαλήθευσης και τήρησης της 
νομιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος προσφυγής, συγκεκριμένα, 
αλλά όχι μόνον, για αποφάσεις που 
λαμβάνονται στο πλαίσιο του προνομίου 
άσκησης δημόσιας εξουσίας, όπως 
κατοχυρώνεται στον ΓΚΠΔ·

Or. en

Τροπολογία 44
Anne-Sophie Pelletier, Αλέξης Γεωργούλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando 
Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι 
εξηγήσιμοι οι αλγόριθμοι ΤΝ και να 
παρέχεται η δυνατότητα ανθρώπινης 
επαλήθευσης και τήρησης της 
νομιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος προσφυγής, ιδιαίτερα για 
αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του προνομίου άσκησης δημόσιας 
εξουσίας·

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι 
απόλυτα διαφανείς και εξηγήσιμοι οι 
αλγόριθμοι ΤΝ και να παρέχεται η 
δυνατότητα ανθρώπινης επαλήθευσης και 
τήρησης της νομιμότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
προσφυγής, ιδιαίτερα για αποφάσεις που 
λαμβάνονται στο πλαίσιο του προνομίου 
άσκησης δημόσιας εξουσίας·

Or. en

Τροπολογία 45
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι 
εξηγήσιμοι οι αλγόριθμοι ΤΝ και να 
παρέχεται η δυνατότητα ανθρώπινης 
επαλήθευσης και τήρησης της 
νομιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος προσφυγής, ιδιαίτερα για 
αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του προνομίου άσκησης δημόσιας 
εξουσίας·

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι 
διαφανείς και εξηγήσιμοι οι αλγόριθμοι 
ΤΝ και να παρέχεται η δυνατότητα 
ανθρώπινης επαλήθευσης και τήρησης της 
νομιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος προσφυγής, ιδιαίτερα για 
αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του προνομίου άσκησης δημόσιας 
εξουσίας·

Or. en

Τροπολογία 46
Tudor Ciuhodaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει τους σαφείς κινδύνους από 
την καθημερινή έκθεση σε ψηφιακά 
δεδομένα που παράγονται γενικά από 
αδιαπέραστους αλγόριθμους, οι οποίοι 
καθιστούν τόσο τους ενήλικες όσο και 
τους νέους ευάλωτους στο βλαβερό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο· σημειώνει ότι 
τώρα περισσότερο από ποτέ είναι 
απαραίτητη η κριτική σκέψη και η 
ικανότητα διάδρασης με δεξιότητες και 
εμπιστοσύνη στο περιβάλλον του 
διαδικτύου·

Or. ro

Τροπολογία 47
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
τους κινδύνους που ενέχει η ΤΝ ως προς 
την εξάπλωση της παραπληροφόρησης στο 
ψηφιακό περιβάλλον και να προτείνει 
συστάσεις, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη 
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 
απειλών που απορρέουν από την ΤΝ σε 
βάρος της διεξαγωγής ελεύθερων και 
δίκαιων εκλογών και της δημοκρατίας·

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
τους κινδύνους που ενέχει η ΤΝ ως προς 
την εξάπλωση της παραπληροφόρησης στο 
ψηφιακό περιβάλλον και να προτείνει 
συστάσεις, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη 
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 
απειλών που απορρέουν από την ΤΝ σε 
βάρος της διεξαγωγής ελεύθερων και 
δίκαιων εκλογών και της δημοκρατίας· 
υπογραμμίζει ότι η ΤΝ συμμετέχει επίσης 
στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης 
όσον αφορά την πανδημία COVID-19· 
ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει ένα 
ρυθμιστικό πλαίσιο που δεν οδηγεί σε 
λογοκρισία ατομικού περιεχομένου το 
οποίο μεταφορτώνεται από χρήστες των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά 
αντιμετωπίζει τους τρόπους με τους 
οποίους οι αλγόριθμοι ελέγχου 
περιεχομένου βελτιστοποιούνται για τη 
δέσμευση των χρηστών τους· εκφράζει τη 
βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι μια 
τέτοιου είδους βελτιστοποίηση ευνοεί το 
περιεχόμενο που είναι πιο εξωφρενικό και 
πυροδοτεί περισσότερα συναισθήματα, 
αδικώντας το αληθές και νηφάλιο 
περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 48
Anne-Sophie Pelletier, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
τους κινδύνους που ενέχει η ΤΝ ως προς 
την εξάπλωση της παραπληροφόρησης στο 
ψηφιακό περιβάλλον και να προτείνει 
συστάσεις, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη 
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 
απειλών που απορρέουν από την ΤΝ σε 

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
τους κινδύνους που ενέχει η ΤΝ ως προς 
την εξάπλωση της παραπληροφόρησης και 
των βαθιά ψευδών πληροφοριών στο 
ψηφιακό περιβάλλον·
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βάρος της διεξαγωγής ελεύθερων και 
δίκαιων εκλογών και της δημοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 49
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
τους κινδύνους που ενέχει η ΤΝ ως προς 
την εξάπλωση της παραπληροφόρησης στο 
ψηφιακό περιβάλλον και να προτείνει 
συστάσεις, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη 
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 
απειλών που απορρέουν από την ΤΝ σε 
βάρος της διεξαγωγής ελεύθερων και 
δίκαιων εκλογών και της δημοκρατίας·

7. επισημαίνει ότι η ΤΝ μπορεί να 
διαδραματίσει μείζονα ρόλο στην ταχεία 
εξάπλωση της παραπληροφόρησης· καλεί 
την Επιτροπή, εν προκειμένω, να 
αξιολογήσει τους κινδύνους που ενέχει η 
ΤΝ ως προς την εξάπλωση της 
παραπληροφόρησης στο ψηφιακό 
περιβάλλον και να προτείνει συστάσεις, 
μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη λήψη 
μέτρων για την αντιμετώπιση απειλών που 
απορρέουν από την ΤΝ σε βάρος της 
διεξαγωγής ελεύθερων και δίκαιων 
εκλογών και της δημοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 50
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει ότι απαιτείται επίσης 
αξιολόγηση προκειμένου να 
προσδιοριστεί πώς η ΤΝ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αντιστροφή της 
παραπληροφόρησης, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για 
τη δημιουργία των ψευδών ειδήσεων 
είναι η ίδια που χρησιμοποιείται για την 
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ανίχνευσή τους·

Or. en

Τροπολογία 51
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι τα εργαλεία ΤΝ 
έχουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν 
το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, 
αλλά υπενθυμίζει εμφατικά, ενόψει του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες που 
αναμένεται να εγκριθεί στο τέλος του 
τρέχοντος έτους, ότι τα εργαλεία αυτά θα 
πρέπει πάντα να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδιαίτερα την ελευθερία της 
έκφρασης, και δεν θα πρέπει να οδηγούν 
στη γενική παρακολούθηση του 
διαδικτύου·

8. επισημαίνει ότι τα εργαλεία ΤΝ 
έχουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν 
το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, 
αλλά υπενθυμίζει εμφατικά, ενόψει του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες που 
αναμένεται να εγκριθεί στο τέλος του 
τρέχοντος έτους, ότι τα εργαλεία αυτά θα 
πρέπει πάντα να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδιαίτερα την ελευθερία της 
έκφρασης, και δεν θα πρέπει να οδηγούν 
στη γενική παρακολούθηση του 
διαδικτύου· τονίζει ότι οι αλγόριθμοι θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον ως 
μηχανισμός επισήμανσης στον έλεγχο 
περιεχομένου που υπόκειται στην 
ανθρώπινη παρέμβαση, καθώς η ΤΝ δεν 
έχει τη δυνατότητα να διακρίνει 
αξιόπιστα μεταξύ νόμιμου, παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 52
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι τα εργαλεία ΤΝ 
έχουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν 

8. επισημαίνει ότι τα εργαλεία ΤΝ 
χρησιμοποιούνται ήδη για να 
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το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, 
αλλά υπενθυμίζει εμφατικά, ενόψει του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες που 
αναμένεται να εγκριθεί στο τέλος του 
τρέχοντος έτους, ότι τα εργαλεία αυτά θα 
πρέπει πάντα να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδιαίτερα την ελευθερία της 
έκφρασης, και δεν θα πρέπει να οδηγούν 
στη γενική παρακολούθηση του 
διαδικτύου·

καταπολεμήσουν το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο, με ασαφή 
αποτελέσματα· αλλά υπενθυμίζει 
εμφατικά, ενόψει του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες που αναμένεται να 
εγκριθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους, 
ότι τα εργαλεία αυτά θα πρέπει πάντα να 
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
ιδιαίτερα την ελευθερία της έκφρασης, και 
δεν θα πρέπει να οδηγούν στη γενική 
υποχρέωση παρακολούθησης του 
διαδικτύου, ούτε στη γενική υποχρέωση 
ενεργής αναζήτησης γεγονότων ή 
περιστάσεων που υποδεικνύουν 
παράνομη δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 53
Anne-Sophie Pelletier, Αλέξης Γεωργούλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando 
Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι τα εργαλεία ΤΝ 
έχουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν 
το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, 
αλλά υπενθυμίζει εμφατικά, ενόψει του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες που 
αναμένεται να εγκριθεί στο τέλος του 
τρέχοντος έτους, ότι τα εργαλεία αυτά θα 
πρέπει πάντα να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδιαίτερα την ελευθερία της 
έκφρασης, και δεν θα πρέπει να οδηγούν 
στη γενική παρακολούθηση του 
διαδικτύου·

8. επισημαίνει ότι τα εργαλεία ΤΝ 
έχουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν 
το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, 
αλλά υπενθυμίζει εμφατικά, ενόψει του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες που 
αναμένεται να εγκριθεί στο τέλος του 
τρέχοντος έτους, ότι τα εργαλεία αυτά θα 
πρέπει πάντα να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδιαίτερα την ελευθερία της 
έκφρασης, και δεν θα πρέπει να οδηγούν 
στη γενική παρακολούθηση του 
διαδικτύου· ούτε στην αφαίρεση υλικού 
που διανέμεται για εκπαιδευτικούς, 
δημοσιογραφικούς, καλλιτεχνικούς ή 
ερευνητικούς σκοπούς·

Or. en
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Τροπολογία 54
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι τα εργαλεία ΤΝ 
έχουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν 
το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, 
αλλά υπενθυμίζει εμφατικά, ενόψει του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες που 
αναμένεται να εγκριθεί στο τέλος του 
τρέχοντος έτους, ότι τα εργαλεία αυτά θα 
πρέπει πάντα να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδιαίτερα την ελευθερία της 
έκφρασης, και δεν θα πρέπει να οδηγούν 
στη γενική παρακολούθηση του 
διαδικτύου·

8. επισημαίνει ότι τα εργαλεία ΤΝ 
έχουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν 
το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, 
προκειμένου να κυριαρχήσει η αρχή του 
«ό,τι είναι παράνομο εκτός Διαδικτύου 
είναι παράνομο και στο Διαδίκτυο», αλλά 
υπενθυμίζει εμφατικά, ενόψει του νόμου 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες που αναμένεται 
να εγκριθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους, 
ότι τα εργαλεία αυτά θα πρέπει πάντα να 
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
ιδιαίτερα την ελευθερία της έκφρασης, και 
δεν θα πρέπει να οδηγούν στη γενική 
παρακολούθηση του διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 55
Anne-Sophie Pelletier, Αλέξης Γεωργούλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando 
Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι τα εργαλεία ΤΝ 
έχουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν 
το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, 
αλλά υπενθυμίζει εμφατικά, ενόψει του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες που 
αναμένεται να εγκριθεί στο τέλος του 
τρέχοντος έτους, ότι τα εργαλεία αυτά θα 
πρέπει πάντα να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδιαίτερα την ελευθερία της 
έκφρασης, και δεν θα πρέπει να οδηγούν 
στη γενική παρακολούθηση του 
διαδικτύου·

8. επισημαίνει ότι τα εργαλεία ΤΝ 
έχουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν 
το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, 
αλλά υπενθυμίζει εμφατικά, ενόψει του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες που 
αναμένεται να εγκριθεί στο τέλος του 
τρέχοντος έτους, ότι τα εργαλεία αυτά θα 
πρέπει πάντα να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδιαίτερα την ελευθερία της 
έκφρασης και της πληροφόρησης, και δεν 
θα πρέπει να οδηγούν στη γενική 
παρακολούθηση του διαδικτύου·
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Or. en

Τροπολογία 56
Bartosz Arłukowicz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι τα εργαλεία ΤΝ 
έχουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν 
το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, 
αλλά υπενθυμίζει εμφατικά, ενόψει του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες που 
αναμένεται να εγκριθεί στο τέλος του 
τρέχοντος έτους, ότι τα εργαλεία αυτά θα 
πρέπει πάντα να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδιαίτερα την ελευθερία της 
έκφρασης, και δεν θα πρέπει να οδηγούν 
στη γενική παρακολούθηση του 
διαδικτύου·

8. επισημαίνει ότι τα εργαλεία ΤΝ 
έχουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν 
το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, 
αλλά υπενθυμίζει εμφατικά, ενόψει του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες που 
αναμένεται να εγκριθεί στο τέλος του 
τρέχοντος έτους, ότι τα εργαλεία αυτά 
πρέπει πάντα να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδιαίτερα την ελευθερία της 
έκφρασης, και δεν θα πρέπει να οδηγούν 
σε επίμονη παρακολούθηση των χρηστών 
του διαδικτύου·

Or. pl

Τροπολογία 57
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. σημειώνει ότι η ΤΝ 
χρησιμοποιείται για την ανάλυση ή την 
πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις 
προσωπικές προτιμήσεις, τα 
ενδιαφέροντα ή τη συμπεριφορά του 
ατόμου για σκοπούς κατάρτισης προφίλ· 
τονίζει ότι η ποιότητα εκροών της ΤΝ για 
την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων 
υπόκειται στην ποιότητα των 
χρησιμοποιούμενων δεδομένων και των 
επιλεγμένων προκαθορισμένων 
παραμέτρων· τονίζει ότι η χρήση ΤΝ για 
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την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων 
απαιτεί την ύπαρξη ισχυρού νομοθετικού 
πλαισίου το οποίο θα προστατεύει την 
ιδιωτική ζωή και τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και, ταυτόχρονα 
με μια υποχρέωση καθήκοντος μέριμνας 
για την επίβλεψη της νόμιμης χρήσης της 
ΤΝ που δεν εφαρμόζεται στον έλεγχο 
περιεχομένου, διασφαλίζει την πλήρη 
συμμόρφωση· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να αναπτύξει ένα καθεστώς 
καθήκοντος μέριμνας μέσω λεπτομερών 
τομεακών κατευθυντήριων γραμμών για 
τη χρήση αλγορίθμων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων 
σε συμμόρφωση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
της ιδιωτικής ζωής, όπως ορίζεται στον 
Γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων1α·

_________________
1a Αιτιολογική σκέψη 71 και άρθρο 22 του 
Γενικού κανονισμού για την προστασία 
δεδομένων

Or. en

Τροπολογία 58
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. ενθαρρύνει την πρόσβαση των 
παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών 
σε δεδομένα ακροαματικότητας για τη 
χρήση του περιεχομένου και των 
υπηρεσιών τους όταν προσφέρονται σε 
πλατφόρμες τρίτων με την επιφύλαξη του 
κανονισμού για την προστασία των 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, 
προκειμένου να αξιολογείται με επάρκεια 
η απόδοση της υπηρεσίας τους και για 
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την καλύτερη εξυπηρέτηση των κοινών·

Or. en

Τροπολογία 59
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. σημειώνει ότι οι εμπειρίες 
εμβύθισης που διευκολύνονται από τις 
τεχνολογίες ΤΝ μπορούν δυστυχώς να 
τύχουν εκμετάλλευσης από κακόβουλους 
παράγοντες· καλεί την Επιτροπή να 
προλάβει κάτι τέτοιο προτείνοντας 
συστάσεις για την επαρκή αντιμετώπιση 
της χρήσης αυτών των τεχνολογιών για 
παράνομους σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 60
Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν τη χρήση της ΤΝ 
στον τομέα της ψηφιοποιημένης 
πολιτιστικής κληρονομιάς·

Or. en

Τροπολογία 61
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επισημαίνει τα οφέλη και τους 
κινδύνους της ΤΝ από πλευράς 
κυβερνοασφάλειας, και τονίζει την ανάγκη 
να είναι κάθε λύση ΤΝ ανθεκτική σε 
κυβερνοεπιθέσεις και ταυτόχρονα να 
σέβεται τα ενωσιακά θεμελιώδη 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη για καλύτερη 
πρόληψη όσον αφορά την 
κυβερνοασφάλεια και για μέτρα που 
αποσκοπούν στον μετριασμό των 
κυβερνοαπειλών.

9. επισημαίνει τα οφέλη και τους 
κινδύνους της ΤΝ από πλευράς 
κυβερνοασφάλειας, και τονίζει την ανάγκη 
να είναι κάθε λύση ΤΝ ανθεκτική σε 
κυβερνοεπιθέσεις και ταυτόχρονα να 
σέβεται τα ενωσιακά θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδίως την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
της ιδιωτικής ζωής· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει την ανάγκη για καλύτερη 
πρόληψη όσον αφορά την 
κυβερνοασφάλεια και για μέτρα που 
αποσκοπούν στον μετριασμό των 
κυβερνοαπειλών.

Or. en

Τροπολογία 62
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι η ΤΝ 
χρησιμοποιείται για εξατομικευμένη 
διαφήμιση, ιδίως μικρο-στοχευμένων και 
συμπεριφορικών διαφημίσεων, και 
αξιολογήσεις ατόμων· σημειώνει τον 
δυνητικό αρνητικό αντίκτυπο της 
εξατομικευμένης διαφήμισης, ιδίως 
στους ανηλίκους, λόγω του ότι 
παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή των 
ατόμων· με τη θέση ερωτημάτων ως 
προς τη συλλογή και τη χρήση των 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
εξατομίκευση των διαφημίσεων, την 
προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών ή τον 
καθορισμό τιμών· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να θεσπίσει σταδιακή 
απαγόρευση των εξατομικευμένων 
διαφημίσεων, αρχής γενομένης από τις 



PE652.492v01-00 40/44 AM\1206022EL.docx

EL

διαφημίσεις που απευθύνονται σε 
ανηλίκους, καθώς και απαγόρευση της 
χρήσης πρακτικών που εισάγουν 
διακρίσεις για την παροχή υπηρεσιών ή 
προϊόντων, και απαγόρευση για την 
προσφορά διαφημίσεων σε εκπαιδευτικές 
εφαρμογές ΤΝ, όταν αποτελούν μέρος 
των επίσημων προγραμμάτων σπουδών·

Or. en

Τροπολογία 63
Tudor Ciuhodaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
προωθείται η καλύτερη αντίληψη των 
βασικών εννοιών της ψηφιοποίησης και 
της ΤΝ μέσω της παροχής των 
απαραίτητων ικανοτήτων σε κάθε 
επίπεδο της εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη 
εστίαση στην ΤΝ και τη ρομποτική, στη 
διαθεσιμότητα προγραμμάτων ΤΠΕ 
υψηλότερης ποιότητας για περαιτέρω 
εκπαίδευση, και στην αξιοπιστία και 
ασφάλεια των λογισμικών·

Or. ro

Τροπολογία 64
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διαθέσουν επιστημονικούς και 
χρηματοδοτικούς πόρους για την 
κινητοποίηση και την προσέλκυση 
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ταλαντούχων ατόμων στον τομέα ΤΝ, 
ώστε να έλθουν και να παραμείνουν ως 
εργαζόμενοι στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 65
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. παρατηρεί ότι η ΤΝ 
χρησιμοποιείται για τον χειρισμό 
χαρακτηριστικών προσώπου και 
οπτικοακουστικών χαρακτηριστικών, που 
συχνά αναφέρονται ως βαθιά ψευδείς 
πληροφορίες· σημειώνει ότι αυτή η 
τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
χειραγώγηση εκλογών, για τη διάδοση 
παραπληροφόρησης και άλλες 
ανεπιθύμητες ενέργειες· ζητεί, ως εκ 
τούτου, από την Επιτροπή να επιβάλει 
υποχρέωση δήλωσης στο σύνολο του 
υλικού βαθιά ψευδών ειδήσεων ή τυχόν 
άλλων ρεαλιστικών συνθετικών βίντεο ότι 
δεν είναι γνήσια και αυστηρό περιορισμό 
όταν χρησιμοποιούνται για εκλογικούς 
σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 66
Tudor Ciuhodaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. σημειώνει ότι η ΤΝ θα έχει 
σημαντική επίδραση στον κυβερνοχώρο 
και θα διαδραματίσει πολύ χρήσιμο ρόλο 
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στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο· τονίζει τη σημασία της 
παρακολούθησης της ασφαλούς χρήσης 
της ΤΝ και την ανάγκη για στενή 
συνεργασία μεταξύ των δημόσιων και 
των ιδιωτικών τομέων για την 
αντιμετώπιση των ευπαθειών και των 
κινδύνων που προκύπτουν για τους 
χρήστες σε σχέση με αυτό·

Or. ro

Τροπολογία 67
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9γ. τονίζει τη σημασία της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής· 
παρατηρεί την ταχεία ανάπτυξη των 
εφαρμογών ΤΝ για την αναγνώριση 
μοναδικών χαρακτηριστικών στοιχείων, 
όπως χαρακτηριστικά προσώπου, 
κινήσεις και στάσεις· προειδοποιεί για 
παρεμβολές στη ιδιωτική ζωή, την 
απαγόρευση των διακρίσεων και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με τη χρήση εφαρμογών 
αυτοματοποιημένης αναγνώρισης· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει την περίπτωση 
απόλυτης απαγόρευσης στην αναγνώριση 
προσώπου στον δημόσιο χώρο και σε 
εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και 
απαγόρευσης για τη μη τοπική 
αποθήκευση δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για αναγνώριση 
προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 68
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Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9δ. αναγνωρίζει τις δυνατότητες της 
ΤΝ στον πολιτιστικό τομέα για την 
ανάπτυξη μουσικής, τέχνης και άλλων 
πολιτιστικών εκφράσεων· τονίζει ότι η 
ελευθερία της έκφρασης αποτελεί 
σημαντική ελευθερία και αξία και ένα 
πολυσυλλεκτικό πολιτιστικό τοπίο έχει 
μεγάλη αξία για την κοινωνία· καλεί την 
Επιτροπή να έχει αυτές τις αξίες κατά 
νου κατά την εκπόνηση των προτάσεών 
της για την ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 69
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9ε. υπενθυμίζει τη σημασία της 
γλωσσικής και πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας στην ΕΕ και τον βασικό 
ρόλο που διαδραματίζουν ο πολιτιστικός, 
οπτικοακουστικός και εκπαιδευτικός 
τομέας στην προαγωγή της ευρωπαϊκής 
ποικιλομορφίας· ζητεί, ως εκ τούτου, από 
την Επιτροπή να μην αφήσει τους 
αλγορίθμους ΤΝ να περιορίσουν αυτήν 
την ποικιλομορφία, αλλά να συνεχίσει την 
παροχή πρόσβασης σε ευρύ φάσμα 
περιεχομένου, που δεν θα 
υπερεκπροσωπεί μία μόνο γλώσσα και/ή 
πολιτισμικό μοντέλο, και να καταδικάσει 
τυχόν απόπειρες περιορισμού από 
αλγορίθμους αυτής της ποικιλομορφίας 
και προσφοράς περιεχομένου που 
αντιστοιχεί μόνο σε κάποια ήδη 
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υπάρχοντα μοντέλα ή που θα μπορούσε 
να λειτουργεί ως «θάλαμος αντήχησης» 
που αποτρέπει την πρόσβαση σε 
περισσότερη ποικιλομορφία·
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