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ПРЕПОРЪКИ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че развитието на изкуствения интелект (ИИ) напредва с бързи 
темпове и като има предвид, че от няколко години ИИ вече участва в нашето 
ежедневие; като има предвид, че ИИ и роботиката насърчават иновациите, което 
води до нови бизнес модели и играе ключова роля за преобразяването на нашите 
общества и за цифровизирането на нашите икономики в множество сектори, 
например промишлеността, здравеопазването, строителството и транспорта;

Б. като има предвид, че Китай и САЩ са водещите държави в областта на 
технологиите, свързани с ИИ, и че понастоящем ЕС изостава значително; като има 
предвид, че за ЕС ще бъде невъзможно да навакса изоставането си без координиран 
подход на европейско равнище; като има предвид, че един общ подход към ИИ ще 
позволи на ЕС да популяризира по-добре своите ценности по целия свят и да играе 
по-голяма и по-ефективна роля на световната сцена;

В. като има предвид, че около една четвърт от всички промишлени роботи и 
половината от всички роботи в областта на професионалните услуги в света се 
произвеждат от европейски дружества, поради което ЕС вече разполага с важни 
активи, на които следва да основава своята европейска индустриална политика;

Г. като има предвид, че чрез общ подход ще се улесни развитието на технологиите в 
областта ИИ в полза на обществото, като същевременно ще се отговори на 
свързаните с тези технологии предизвикателства, за да се насърчат иновациите, да 
се подобри качеството на основаните на ИИ продукти и услуги, да се подобри 
опитът на потребителите и доверието в технологиите в областта на ИИ и 
роботиката, както и да се избегне фрагментирането на вътрешния пазар; 

Д. като има предвид, че развитието на ИИ и на роботиката трябва да включва 
обществото като цяло; като има предвид обаче, че през 2017 г. селските райони 
останаха до голяма степен изключени от ползите от ИИ, тъй като 8% от 
домакинствата не са обхванати от никаква фиксирана мрежа, а 53% не са обхванати 
от технология за достъп от следващо поколение (VDSL, Cable Docsis 3.0 или 
FTTP);

Е. като има предвид, че развитието на основаните на ИИ услуги и продукти изисква 
свързаност, свободно движение на данни и достъпност на данните в рамките на ЕС; 
като има предвид, че използването на съвременни техники за извличане на данни в 
сферата на услугите и продуктите може да спомогне за повишаване на качеството 
на процеса на вземане на решения, а оттам и на избора на потребителите, както и за 
подобряване на икономическите резултати;

Ж. като има предвид, че киберсигурността е от съществено значение, за да се 
гарантира, че данните не са злонамерено повредени или че с тях се злоупотребява, 
за да функционира ИИ по начин, който е в ущърб на гражданите или на 
дружествата, което би подкопало доверието на промишлеността и потребителите в 
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ИИ; като има предвид, че развитието на ИИ все повече разчита на тези системи за 
действия и решения, което на свой ред налага високи стандарти за 
киберустойчивост в ЕС с цел защита от нарушения на киберсигурността и провали 
в нея;

З. като има предвид, че технологичното развитие в областта на интелигентните 
продукти и услуги може да бъде от полза за икономиката на знанието, която се 
основава на количеството, качеството и достъпността на наличната информация и 
по този начин може да доведе до по-добро адаптиране към нуждите на 
потребителите;

И. като има предвид, че потребителите следва да могат да имат доверие в 
технологиите, с които си взаимодействат, и като има предвид, че следователно е 
необходимо да се отговори на етичните опасения относно развитието на ИИ и на 
роботиката; като има предвид, че ЕС следва да основе своя отговор на тези 
опасения относно зачитането на ценностите, залегнали в член 2 от Договора за 
Европейския съюз и в Хартата на основните права на ЕС; като има предвид, че до 
края на 2018 г. създадената от Комисията експертна група на високо равнище 
относно изкуствения интелект ще разработи проект на насоки относно свързаните с 
ИИ етични въпроси;

1. подчертава, че първото и най-важно условие, за да може ЕС да навакса 
изоставането в областта на ИИ, е той да действа в обща рамка;

2. подчертава, че некоординираните действия по отношение на НИРД, 
разнопосочните решения по отношение на регулирането и действията на 
международно равнище допълнително отдалечават ЕС от тази цел;

3. отбелязва, че редица държави членки вече имат свои собствени национални 
стратегии за ИИ, и приветства факта, че всички държави членки са подписали 
Декларация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект през април 
2018 г., както и предстоящия координиран план относно ИИ между Комисията и 
държавите членки, но призовава всички участващи страни да се стремят към 
възможно най-висока степен на сътрудничество;

Общество, подкрепяно от изкуствения интелект и роботиката 

4. припомня факта, че Европа има водеща в световен мащаб научноизследователска 
общност в областта на ИИ, която представлява 32% от научноизследователските 
институции в областта на ИИ в световен мащаб;

5. подчертава факта, че изследователите в ЕС продължават да печелят значително по-
малко от своите колеги в САЩ и Китай и че това е известно като основна причина 
да напускат Европа; призовава Комисията и държавите членки да се съсредоточат 
върху привличането на таланти в европейските предприятия, а държавите членки –
да създадат привлекателни условия;

6. подчертава значението на целенасочени мерки, за да се гарантира, че малките и
средните предприятия и стартиращите предприятия са в състояние да възприемат 
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технологии в областта на ИИ и да се възползват от тях; счита, че оценките на 
въздействието на новото законодателство на ЕС върху технологичното развитие на 
ИИ следва да бъдат задължителни и че такива оценки на въздействието следва да 
се обмислят и на национално равнище;

7. призовава Комисията, с цел насърчаване на регулаторна среда, която да е 
благоприятна за развитието на ИИ и да съответства на принципа за по-добро 
регулиране, редовно да прави преоценка на настоящото законодателство, за да 
гарантира, че то е пригодно към целта си по отношение на ИИ, като същевременно 
се зачитат основните ценности на ЕС, и за да се стреми да изменя или да замества 
нови предложения, когато е доказано, че това не е така;

8. препоръчва още работа за увеличаване на свързаността в пренебрегвани области, 
например селските райони и пренебрегваните сектори, с цел постигане на истински 
приобщаващ цифров преход;

9. подчертава факта, че по-широкото въвеждане на технологии в областта на ИИ 
може да замени някои професии, по-специално тези, които е най-вероятно да бъдат 
автоматизирани, и да създаде нови; припомня, че значителна част от населението 
на ЕС – 37% от работната сила – не притежава основни цифрови умения; 
подчертава, че Комисията прогнозира значителен недостиг на експерти по ИКТ, 
като прогнозира 750 000 свободни работни места до 2020 г.;

10. настоятелно призовава държавите членки да модернизират своите системи за 
професионално обучение и образование, за да се вземат предвид научният прогрес 
и развитията в областта на ИИ, в съответствие с Директивата за проверка на 
пропорционалността и Директивата за професионалните квалификации, и да 
направят професионалните услуги в ЕС конкурентоспособни в световен мащаб 
през следващите десетилетия;

Технологичният път към изкуствения интелект и роботиката

11. счита, че новият набор от правила, уреждащи свободното движение на нелични 
данни в Съюза, дава възможност все повече данни да бъдат на разположение за 
иновациите, основани на данни, което улеснява МСП и стартиращите предприятия 
при разработването на иновативни услуги, основани на ИИ, и за навлизането им на 
нови пазари, като същевременно позволява на гражданите и предприятията да се 
възползват от по-добри продукти и услуги;

12. припомня, че в Регламента относно свободното движение на нелични данни се 
посочва, че ако технологичното развитие позволява превръщането на 
анонимизирани данни в лични данни, тези данни следва да се третират като лични 
данни, а Регламент (ЕС) 2016/679 следва да се прилага съответно; 

13. признава потенциала на обмена на данни в контекста на бъдещото развитие на 
задълбочено обучение, по-специално по отношение на наборите от данни с висока 
стойност, като се имат предвид техните значителни граждански или социално-
икономически ползи и пригодността им за създаване на услуги и приложения с 
добавена стойност;
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14. подчертава значението на свободния достъп до нелични данни от публични и 
частни източници и счита, че чрез регулаторна рамка, включваща повторното 
използване на информация от обществения сектор, следва да се подкрепи достъпът 
до свободно достъпни данни и оперативна съвместимост; настоятелно призовава 
Комисията да разгледа възможността за създаване на сигурен и доброволен единен 
портал за улесняване на обмена на нелични данни на равнище ЕС, за да се създаде 
опростено събиране на данни;

15. подчертава, че доверието на потребителите е от съществено значение за развитието 
на ИИ и че системите, основани на ИИ, се занимават с все повече и повече 
потребителски данни, което ги превръща в основни цели за кибератаки; подчертава 
също така факта, че ИИ трябва да функционира по начин, който не е в ущърб на 
гражданите и потребителите, и счита, че следователно трябва да се осигури 
целостта на данните и алгоритмите, на които той разчита;

16. подчертава значението на признаването, идентифицирането и наблюдението на 
революционните новости в развитието на ИИ и около него; насърчава идеята 
научните изследвания в областта на ИИ да се съсредоточат и върху откриването на 
случайно или злонамерено повредени ИИ и роботика;

Промишлена политика

17. счита, че Съюзът следва да бъде по-добре оборудван срещу кибератаки; насърчава 
бързото приключване на Стратегията за киберсигурност, която следва да гарантира 
разработването и внедряването на безопасни системи в областта на ИИ и 
роботиката, които да са устойчиви на кибератаки, по-специално чрез 
разработването на схеми на ЕС за сертифициране; счита, че Агенцията на ЕС за 
мрежова и информационна сигурност (ENISA) следва да изготви план за действие 
относно киберсигурността в областта на ИИ, който следва да оценява и да се 
справи със специфичните за ИИ заплахи и слабости;

18. подчертава, че за развитието на силен и конкурентоспособен сектор на ИИ и 
роботиката не може да се разчита единствено на публични средства; подчертава, че 
е важно да се мобилизират частни средства за насърчаване на иновациите и за 
постигане на развита промишленост в областта на ИИ и роботиката в ЕС;

19. припомня, че макар в областта на ИИ и роботиката вече да има отдавна установени 
промишлени приложения, напредъкът в тази област се разраства и включва широки 
и разнообразни приложения във всички човешки дейности; счита, че всяка 
регулаторна рамка трябва да включва гъвкавост, даваща възможност за иновации и 
за свободно развитие на нови технологии и употреби на ИИ; подчертава, че 
регулирането не следва да възпрепятства научноизследователската и развойната 
дейност в частния сектор;

20. призовава Комисията да гарантира, че цифровите иновационни центрове не водят 
до създаването на допълнителни управленски равнища, а ще се съсредоточат върху 
ускоряването на инвестициите в проекти, които са доказали своята ефективност; 
призовава Комисията да се съсредоточи върху безвъзмездните средства и 
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финансовата помощ за частни проекти за НИРД; подчертава необходимостта от по-
широко използване на публично-частните партньорства в областта на ИИ;

21. счита, че ИИ ще бъде голям актив по отношение на прилагането на принципа на 
еднократност, който позволява комбинирането на бази данни и информация от 
различни източници, като по този начин се улеснява взаимодействието на 
гражданите с публичните администрации;

Правна рамка за изкуствения интелект и роботиката

Вътрешен пазар за изкуствения интелект

22. счита, че държавите членки следва да гарантират създаването на данни въз основа 
на принципа „отвореност при проектирането и по подразбиране“, като 
същевременно гарантират последователно равнище на защита на целите от 
обществен интерес, като обществената сигурност или защита на личните данни, 
включително в случаите, когато става дума за чувствителна информация, свързана 
с критична инфраструктура;

Отговорно развитие и свободно движение на интелигентни стоки

23. подчертава значението на принципа на взаимно признаване при трансграничното 
използване на интелигентни стоки, включително роботи и роботизирани системи; 
припомня, че когато е необходимо, изпитването, сертифицирането и безопасността 
на продуктите следва да гарантират, че някои стоки са безопасни по замисъл и по 
подразбиране; в този контекст отбелязва значението и на работата по етичните 
аспекти на ИИ;

24. подчертава, че ИИ се прилага за редица сектори, в които стандартизацията е от 
голямо значение, например интелигентното производство, роботите, автономните 
автомобили, виртуалната реалност, здравеопазването и анализа на данни, и счита, 
че стандартизацията за ИИ в целия ЕС ще насърчи иновациите и ще гарантира 
висока степен на защита на потребителите; признава, че макар да съществуват 
значителен брой стандарти по въпроси като безопасността, надеждността, 
оперативната съвместимост и сигурността, е необходимо допълнително да се 
насърчат и разработят общи стандарти за роботиката и ИИ и това следва да бъде 
част от приоритетите на Съюза; призовава Комисията, в сътрудничество с органите 
по стандартизация на ЕС, да продължи да се ангажира проактивно с 
международните органи по стандартизация за подобряване на стандартите в тази 
област;

25. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да насърчават изпитването в 
малък мащаб на иновативни продукти и технологии (т.нар. sand-box иновации), 
преди тези продукти да бъдат пуснати на пазара;

26. признава, че технологиите в областта на роботиката и ИИ намират все по-голямо 
приложение в автономните превозни средства, например автономните автомобили
и дроновете за граждански цели; отбелязва, че някои държави членки са в процес 
на изготвяне и приемане на законодателство или обмислят законодателство в тази 
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конкретна област, което би могло да доведе до набор от национални закони, 
възпрепятстващи разработването на автономни превозни средства; поради това 
призовава за единен набор от правила на Съюза, с които да се постигне точният 
баланс между интересите и потенциалните рискове за ползвателите, предприятията 
и другите засегнати страни, като същевременно се избягва свръхрегулирането в 
областта на роботиката и системите на ИИ;

Свободно предоставяне на услуги, основани на ИИ

27. припомня, че е налице непрекъснато развитие на технологиите за анализ, 
експлоатация и обработка на данни, например машинно обучение, ИИ и интернет 
на нещата, както и че бързото технологично развитие дава възможност за създаване 
на нови услуги и нови приложения, които се основават на използването, 
обобщаването или комбинирането на данни;

28. припомня, че редица аспекти на политиката, които са от значение за услугите, 
базирани на ИИ, включително правилата за защита на потребителите и политиката 
в областта на етиката и отговорността, са обхванати от съществуващата 
регулаторна рамка за услугите, а именно Директивата за услугите, Директивата за 
професионалните квалификации и Директивата за електронната търговия;

29. подчертава, че хората трябва винаги да носят крайната отговорност за вземането на 
решения, особено за професионални услуги, като медицинските, правните и 
счетоводните професии; счита, че е необходимо да се обмисли дали е необходим 
надзор от квалифициран специалист с оглед на защитата на легитимните цели от 
обществен интерес и на предоставянето на висококачествени услуги;

30. признава значението на подобряването на цифровите услуги, например виртуални 
асистенти, разговори или виртуални служители, което води до безпрецедентна 
оперативна ефективност, като същевременно надлежно отчита необходимостта от 
разработване на ориентиран към човека и пазарно ориентиран ИИ, за да се изготвят 
по-добри и по-надеждни решения с оглед на ограниченията на автономността на 
ИИ и роботиката;

Защита на потребителите и увеличаване на техните права

31. счита, че технологиите в областта на ИИ, разработени както за производство, така 
и за индивидуална употреба, следва да подлежат на проверки за безопасност на 
продуктите от страна на органите за надзор на пазара, и да спазват правилата за 
защита на потребителите, като се гарантират, когато е целесъобразно, минимални 
стандарти за безопасност и се преодолява рискът от произшествия, произтичащи от 
взаимодействието с хора или от работата в близост до тях; счита, че въпросите, 
свързани с етиката, защитата на данните, включително данните на трети страни и 
личните данни, гражданската отговорност и киберсигурността, следва да бъдат 
разглеждани във всяка политика в областта на ИИ;

32. припомня, че алгоритмите са крайъгълните камъни на ИИ и роботиката; призовава 
държавите членки да гарантират, че за ИИ се използват само висококачествени 
данни, и по-специално, че данните са актуални, точни и надеждни, за да се 
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гарантира доверието на потребителите и приемането от тяхна страна; във връзка с 
това припомня значението на обяснимостта на процесите на вземане на решения 
във връзка с технологиите в областта на ИИ и безпристрастността на алгоритмите, 
като същевременно се спазва правото на ЕС, особено по отношение на търговските 
тайни, и значението на създаването на структури за контрол с цел отстраняване на 
възможни грешки във вземаните от ИИ решения;

33. подчертава значението на лесен за ползване ИИ с цел насърчаване на доверието на 
потребителите; счита, че когато окончателни и постоянни решения се вземат от 
ИИ, а не от хора, потребителите следва да бъдат информирани за това и да са в 
състояние да потърсят контрол и поправка от страна на човек; подчертава, че 
когато си взаимодействат с автоматизирана система, потребителите следва да бъдат 
информирани как да стигнат до човек и как да се гарантира, че решенията на 
дадена система могат да бъдат проверени и коригирани;

34. взема под внимание работния документ на службите на Комисията от 25 април 
2018 г. относно отговорността за нововъзникващите цифрови технологии 
(SWD(2018)0137); отбелязва своето заключение, че макар настоящата рамка на 
отговорността все още да е стабилна и функционираща, тя следва да бъде 
преразгледана от експертната група по въпросите на отговорността в светлината на 
новите технологии в областта на ИИ, за да се гарантира, че е подходяща за целта и 
че включва перспективите на потребителите, новаторите и дружествата, 
осъществяващи дейност в ЕС;

35. подчертава необходимостта от образоване на гражданите и по-специално на по-
младите граждани, за да разберат как функционира ИИ; призовава за по-голямо 
овластяване на гражданите и потребителите в ЕС, като ИИ бъде предоставен в по-
голяма степен на разположение на гражданите, потребителите и гражданското 
общество; счита, че това може да се постигне чрез предлагане на засилено и 
широко разпространено образование за по-добро разбиране на ИИ;
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