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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 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·

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·

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·

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·

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·

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·

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 
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που απορρέουν από την ΤΝ σε βάρος της διεξαγωγής ελεύθερων και δίκαιων εκλογών 
και της δημοκρατίας·

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·

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. 


