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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:

1. θεωρεί πως οι μεγάλες δυνατότητες που προσφέρουν η χρήση και η ανάπτυξη της 
τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν ευκαιρία για ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ·

2. τονίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, οι αξίες και οι ελευθερίες που απορρέουν από τις 
Συνθήκες της ΕΕ και από την ιδέα που οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πρέπει να διέπουν τη χρήση, τη δημιουργία και τη διαχείριση της τεχνητής 
νοημοσύνης· επικροτεί τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής για την 
τεχνητή νοημοσύνη και ενθαρρύνει τη διεξαγωγή βαθύτερης έρευνας σχετικά με τη 
χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τις κρατικές αρχές· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός διεθνούς νομικού πλαισίου για τη χρήση 
της ΤΝ, ιδίως στο πλαίσιο της οικοδόμησης του στρατηγικού πλεονεκτήματος που 
μπορεί να προσφέρει η ΤΝ·

3. σημειώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά την 
καταπολέμηση του εγκλήματος, του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και 
του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο· θεωρεί ότι, σε κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές, 
πρέπει να είναι βέβαιο ότι η χρήση της δεν οδηγεί σε αδικαιολόγητη διαγραφή 
περιεχομένου ή σε παρεμπόδιση της πρόσβασης σε περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, σε 
λογοκρισία ή σε διακρίσεις έναντι απόψεων που εκφράζονται στο διαδίκτυο·

4. τονίζει ότι όλες οι ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω τεχνητής νοημοσύνης πρέπει 
πάντοτε να παραμένουν υπό ανθρώπινη εποπτεία· τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη στο 
σύστημα απονομής της δικαιοσύνης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της 
ανάλυσης και της συλλογής δεδομένων και της προστασίας των θυμάτων, αλλά δεν 
μπορεί να υποκαταστήσει τον άνθρωπο όσον αφορά την επιβολή ποινών ή τη λήψη 
οποιωνδήποτε αποφάσεων·

5. διαπιστώνει ότι, ως αποτέλεσμα της κατάστασης που σχετίζεται με την πανδημία 
COVID-19, οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις από τους πολίτες τους 
για την αποτελεσματική προστασία της υγείας τους· θεωρεί ότι η χρήση της τεχνητής 
νοημοσύνης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας 
πανδημίας.


