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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

правни въпроси: 

– да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще приеме: 

А. като има предвид, че екипи, състоящи се от роботи и хора, могат да бъдат 85%1 по-

продуктивни, отколкото роботи или хора самостоятелно; като има предвид, че като 

засилват способностите на хората, роботите ще намалят рисковете от човешки 

грешки, 

Б. като има предвид, че Европейският съюз заема водеща позиция в промишлената 

роботика, с дял над 25% 2от предлагането и използването и растеж на този пазар, 

който се изчислява на 8 – 9% годишно, което прави сектора приоритет на 

промишлената стратегия, 

1. счита, че роботиката и изкуственият интелект играят основна роля за повишаването 

на конкурентоспособността и производителността на европейската икономика и 

биха могли, в средносрочен план, да окажат по-голямо въздействие върху 

конкурентоспособността на непроизводствените сектори като селско стопанство, 

транспорт, здравеопазване, сигурност и комунални услуги; призовава Комисията да 

насърчава амбициозна и междусекторна насочена към иновации политика в 

областта на роботиката и изкуствения интелект, като улеснява интеграцията на 

технологии във веригите на стойността, разработването на иновативни бизнес 

модели и съкращаването на времето, изминало от нововъведението към 

индустриализацията; изисква от Комисията да направи оценка на необходимостта 

от модернизация на законодателството или да разработи европейски насоки за 

осигуряване на съвместен подход в областта на роботиката и изкуствения интелект, 

което е от съществено значение за разрастването на предприятията в Съюза; 

2. отбелязва, че трети държави са признали стратегическото значение на роботиката и 

поставят под съмнение водещата роля на Съюза на световните пазари, например 

чрез поглъщане на европейски производители; призовава Комисията да изготви 

промишлена стратегия, която да разгледа ролята на стратегически важни сектори 

като роботиката и да определи начина, по който Съюзът може да запази работните 

места, растежа, ноу-хауто и голяма част от веригата за създаване на стойност; 

3. изтъква, че иновациите в областта на роботиката и изкуствения интелект и 

интеграцията на роботиката и свързаните с изкуствения интелект технологии в 

рамките на икономиката и обществото изискват цифрова инфраструктура, която 

предоставя универсална свързаност; призовава Комисията да създаде рамка, която 

ще отговаря на изискванията за свързаност за цифровото бъдеще на Съюза, и да 

гарантира, че достъпът до широколентови и 5G мрежи е в пълно съответствие с 

принципа за мрежова неутралност; 

                                                 
1 Според проучване на Масачузетския технологичен институт след съвместен опит с производителите на 

автомобили BMW и Mercedes-Benz. 
2 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/robotics. 
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4. изразява твърдо убеждение, че оперативната съвместимост между системи, 

устройства и услуги за изчисления в облак въз основа на сигурността и 

неприкосновеността на личния живот още при проектирането е от съществено 

значение за потоците от данни в реално време, които дават възможност на роботите 

и на изкуствения интелект да станат по-гъвкави и автономни; призовава Комисията 

да насърчава създаването на отворена среда, от отворени стандарти и иновативни 

модели за лицензиране до открити платформи и прозрачност, за да се избегне 

зависимост в частни системи, които ограничават оперативната съвместимост; 

изтъква, наред с това, че трябва да се гарантира високо ниво на безопасност, 

сигурност и неприкосновеност на данните, използвани за комуникацията на хората 

с роботите и изкуствения интелект; поради това призовава Комисията и държавите 

членки да интегрират измерението на сигурността и неприкосновеността на личния 

живот чрез принципи на оформление в техните политики по отношение на 

роботиката и изкуствения интелект, в стратегията на ЕС за киберсигурност и да 

включат роботиката и изкуствения интелект в разискванията в рамките на 

консултативната група на високо равнище относно киберсигурността, която ще 

бъде създадена от Комисията; 

5. отбелязва, че достъпът до данни е ключът към иновациите в алгоритмите за учене 

на машините; призовава Комисията да приложи амбициозна рамка и стратегия за 

открит и свободен поток на данни, по-конкретно с инициативата за свободен поток 

на данни („free-flow-of-data“), в съответствие със законодателството за защита на 

данните и реформирано законодателството за интелектуалната собственост; 

подчертава, че инициативата „free-flow-of-data“ следва да внесе яснота по въпросите 

за собствеността върху данните, използваемостта и достъпа, които са важни за по-

нататъшното развитие и използването на роботизирани технологии; 

6. призовава Комисията да увеличи помощта си в средносрочния преглед на МФР за 

финансираната от „Хоризонт 2020“ програма SPARC, да провежда прогнозни 

проучвания, да насърчава отворени иновации като стратегическа цел и среда на 

сътрудничество между националните и европейските институции, 

научноизследователската общност, организациите за стандартизация, които 

привличат талантливи хора, но също така и частния сектор, между глобалните 

дружества, МСП и стартиращите предприятия, които са ключови за иновациите и 

отварянето на нови пазари на роботизирани технологии в световен мащаб; 

подчертава ролята, която публично-частните партньорства могат да играят в това 

отношение; 

7. подчертава, че разработването на технология за роботи следва да се съсредоточи 

върху допълването на човешките способности, а не заместването им; подчертава, че 

растежът в областта на роботиката и изкуствения интелект ще автоматизира 

значителен брой работни места, като ще намали излагането на човека на вредни и 

опасни условия и ще преобрази живота и трудовите практики, като поради това 

изисква дългосрочна оценка и мерки, за да се гарантира, че социалните, 

екологичните, етичните, свързаните с отговорността и образованието аспекти са 

разгледани по подобаващ начин; отчита по-специално необходимостта от това 

цифрови умения, включително кодиране, да бъдат включени във всички форми на 

преподаване и обучение от ранните години в училище до продължаващото през 

целия живот обучение; 
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8. изразява убеждението, че медицинските роботи ще продължат да навлизат в 

прецизната хирургия и при извършването на повтарящи се процедури; счита, че те 

имат потенциал за подобряване на резултатите при рехабилитация и за 

предоставяне на високо ефективна логистична подкрепа в болниците; 

 – да включи следните препоръки в приложението към предложението за 

резолюция: 

9. счита, че бъдещите законодателни инициативи в областта на роботиката и 

изкуствения интелект след консултации с широк кръг заинтересовани страни и въз 

основа на непрекъснат диалог, следва да осигуряват правна сигурност, без да 

задушават иновациите в тази бързо развиваща се технологична област; 

10. счита, че заедно с крайните потребители, инженерите, научноизследователската 

общност и други участници Комисията следва да изготви кодекс за етично 

поведение, имащ за цел да насочва дейностите за развитие на роботиката и 

изкуствения интелект; 

11. счита, че препоръките относно лицензите следва да зачитат свободата на договаряне 

и да дават възможност за иновативни лицензионни режими; предупреждава за 

въвеждането на нови права върху интелектуалната собственост в областта на 

роботиката и изкуствения интелект, които биха могли да възпрепятстват 

иновациите и обмена на експертни познания. 
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