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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

А. като има предвид, че Европейският съюз има 24 официални езика и над 60 

национални, регионални, малцинствени, жестомимични и мигрантски езика; 

Б. като има предвид, че над 20 европейски езика са застрашени от цифрово 

изчезване; като има предвид, че езиковите технологии играят съществена роля за 

защитата и насърчаването на езиковото многообразие, по-специално в случая на 

по-малко използваните езици; 

В. като има предвид, че според ЮНЕСКО едва 30 – 50% от онлайн съдържанието в 

световен мащаб е на английски език; като има предвид, че висококачественият 

машинен превод и компютърно подпомаганият превод ще спомогнат за 

преодоляването на езиковите бариери и ще подобрят междуезиковия достъп до 

информация; 

Г. като има предвид, че многоезичието е един от най-големите активи на Европа и 

основополагащ принцип на ЕС, чрез който се насърчава по-голяма близост в 

Европа на гражданите, но също така и едно от най-големите предизвикателства 

пред нея, което следва да ускори развитието на обществото на гигабитов 

интернет; 

Д. като има предвид, че Комисията признава, че цифровият единен пазар трябва да 

бъде многоезичен; като има предвид, че не е предложена обща политика на ЕС за 

справяне с проблема с езиковите бариери; 

Е. като има предвид, че ЕС и неговите институции имат задължението да засилват, 

популяризират и подкрепят езиковото многообразие в Европа; 

Ж. като има предвид, че навлизането на трансграничната електронна търговия е 

много слабо; като има предвид, че езиковите технологии могат да допринесат в 

бъдеще за трансграничното и междуезиковото общуване, икономическия растеж и 

социалната стабилност и да намалят естествените препятствия в Европа, като по 

този начин бъдат зачетени и насърчени сближаването и укрепването на 

конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб; 

З. като има предвид, че езиковите технологии ще улеснят комуникацията и 

сътрудничеството на други езици, ще предоставят на носителите на различни 

езици равен достъп до информация и знания и ще подобрят функционалните 

възможности на ИТ мрежата; 

И. като има предвид, че езиците представляват много голяма част от постоянно 

нарастващото богатство на големите информационни масиви; 

Й. като има предвид, че трудният достъп до езикови данни (включително онлайн 

данни и масиви от научноизследователски данни) ограничава технологичното 
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развитие на езиковите технологии; 

К. като има предвид, че огромен обем данни се изразява в човешки езици; като има 

предвид, че управлението на езиковите технологии би могло да позволи 

създаването на широк набор от новаторски информационни продукти и услуги в 

промишлеността, търговията, управлението, изследванията, обществените услуги 

и администрацията, с което да намали естествените бариери и пазарните разходи; 

Л. като има предвид, че езиковите технологии в Европа са все още значително 

изостават, което се дължи на разпокъсаността на пазара, недостатъчните 

инвестиции в знания и култура, некоординираните действия за научни 

изследвания, недостатъчното финансиране и правните бариери, но развитието им 

понастоящем напредва с бързи темпове и има огромен потенциал за по-нататъшен 

напредък; 

М. като има предвид, че технологичното развитие все повече се базира на езиците и 

има последствия за растежа и обществото; като има предвид, че има неотложна 

необходимост от повече езиково информирани политики и от технологични, но 

също така действително мултидисциплинарни, изследвания и образование 

относно цифровото общуване и езиковите технологии и тяхната връзка с растежа 

и обществото; 

Н. като има предвид, че наличието на технологични инструменти, като например 

видеоигри и образователни приложения, на малцинствени езици е от основно 

значение за развитието на езиковите умения, по-специално при децата; 

О. като има предвид, че технологиите в областта на човешките езици предоставят 

огромна възможност на ЕС както в икономическо отношение, така и от културна 

гледна точка; 

П. като има предвид, че водещите играчи в областта на езиковите технологии не са 

от Европа и дейността им не е насочена към специфичните потребности на 

Европа; 

Р. като има предвид, че стратегията за цифров единен пазар посочва само накратко 

многоезичните услуги; 

С. като има предвид, че има значителни постижения в областта на изкуствения 

интелект; като има предвид, че езиковите технологии са от съществено значение, 

за да се гарантира многоезичието на изкуствения интелект; 

1. подчертава, че цифровият единен пазар не може да бъде осъществен без 

технологични решения за преодоляване на езиковите бариери; изисква от 

Комисията да разработи силна и координирана стратегия за многоезичен цифров 

единен пазар; 

2. подкрепя създаването на координирана инициатива със солидна, устойчива, 

мащабна и дългосрочна схема за финансиране на технологиите в областта на 

човешките езици с научната цел да се постигне задълбочено разбиране на 

естествените езици и повишаване на ефективността чрез споделянето на знания, 
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инфраструктура и ресурси; подчертава, че схемата за финансиране трябва да 

действа на европейско, национално и регионално равнище с участието на 

изследователски центрове и академични институции, предприятия, по-специално 

МСП и стартиращи предприятия, и други съответни заинтересовани страни; 

подчертава, че този проект следва да бъде отворен, основан на изчисления в облак 

и оперативно съвместим и да предоставя позволяващи бързо разрастване и 

ефективни основни инструменти за няколко приложения в областта на езиковите 

технологии; 

3. отбелязва усилията и отдадеността на основаващите се на доброволчески труд 

усилия за локализация и интернационализация в разработването на софтуер с 

отворен код; препоръчва да се гарантира, че всички схеми за финансиране за 

технологиите в областта на човешките езици могат да работят с отворен код и са 

достъпни за общностите, работещи с отворен код; 

4. подчертава необходимостта от намаляване на разликите в технологичното 

равнище между отделните езици чрез засилване на трансфера на знания и 

технологии; 

5. подчертава, че културното многообразие и многоезичието в Европа биха могли да 

извлекат полза от трансграничния достъп до съдържание, по-специално за 

образователни цели; 

6. настоятелно призовава за разработване на действия и подходящо финансиране с 

цел да се позволи на европейските МСП и стартиращи предприятия лесен достъп 

и използване на езиковите технологии, за да разширяват своята дейност онлайн 

чрез достъп до нови пазари и възможности за развитие, като по този начин 

повишат своето равнище на иновации и създаване на работни места; 

7. настоятелно призовава Комисията да създаде платформа за финансиране на 

технологии в областта на човешките езици въз основа на изпълнението на Седма 

рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, програмата 

„Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа (МСЕ); счита освен това, че 

Комисията следва да постави акцент върху научноизследователските области, 

необходими за гарантиране на задълбочено разбиране на езиците, като например 

компютърна лингвистика, лингвистика, изкуствен интелект, езикови технологии, 

компютърни науки и когнитивни науки; 

8. подчертава ролята на ЕС, държавите членки, университетите и другите публични 

институции за приноса към опазването на техните езици в света на цифровите 

технологии и за разработване на бази данни и технологии за превод за всички 

езици на ЕС, включително езици, които са по-малко разпространени; призовава за 

координация между ннаучноизследователския сектор и индустрията с обща цел за 

повишаване на цифровите възможности за езиков превод и с отворен достъп до 

данните, необходими за технологичен напредък; 

9. отбелязва увеличаващата се разлика между английския език и останалите езици 

на ЕС в областта на технологиите, която води до неравенство при достъпа до 

информация между различните възрастови групи, отделните региони и държавите 

членки, както и между хората с различни образователни степени; подчертава, че 



 

PE618.316v02-00 6/9 AD\1151627BG.docx 

BG 

предоставянето на достъп до съдържание на различни езици на ЕС ще намали 

неравенството; 

10. изтъква, че езикът може да бъде пречка за трансфера на научни знания; отбелязва, 

че повечето научни списания с висок импакт фактор публикуват материалите си 

на английски език, което води до значителна промяна в създаването и 

разпространението на академичното познание; подчертава необходимостта тези 

условия на създаване на знания да бъдат отразени в европейските политики и 

програми за научни изследвания и иновации; настоятелно призовава Комисията 

да търси решения, за да се гарантира, че се предоставя достъп до научните знания 

и на други езици, освен на английски, и да подкрепя разработването на изкуствен 

интелект за естествените езици; 

11. Отбелязва, че отвореният код и отворените софтуерни системи носят предимства 

на гражданите на ЕС, тъй като търговските алгоритми не са публично достъпни, 

докато всеки може да направи преглед на алгоритмите на отворения код и да 

участва в по-нататъшното развитие на технологията, което на свой ред спомага за 

актуализирането и правилното функциониране на машинните езици; 

12. отбелязва чувствителния характер на част от информацията, въведена в системите 

за превод, която не може да бъде предадена на търговските дружества и техния 

софтуер със свободен достъп поради причини, свързани със защитата на личните 

данни и правото на неприкосновеност на личния живот, тъй като не е ясно как те 

ще използват събраната информация чрез програмите за превод, например в 

случая на здравни данни; 

13. отбелязва, че са необходими хоризонтални научни изследвания и проучвания 

относно последиците от намаляването на значимостта на отделни езици в света на 

цифровите технологии и въздействието му върху равенството и достъпа до 

информация; 

14. подкрепя разработването на многоезични електронни обществени услуги в 

европейските, националните и където е подходящо, в регионалните и местните 

администрации с новаторски, приобщаващи и подпомагащи езикови технологии, 

което ще намали неравенствата между езиците и езиковите общности, ще насърчи 

равния достъп до услуги, ще стимулира мобилността на предприятията, 

гражданите и работниците в Европа и ще гарантира постигането на приобщаващ 

многоезичен цифров единен пазар; 

15. отбелязва, че езиковите технологии са достъпни първо на английски език; 

съзнава, че големите световни и европейски производители и дружества често 

разработват също така езикови технологии за основните европейски езици с 

относително големи пазари: испански, френски и немски (дори за тези езици 

липсват ресурси в някои подобласти); подчертава обаче, че следва да бъдат 

предприети общи действия на равнището на ЕС (политика, финансиране, 

научноизследователска и развойна дейност), за да се обезпечи развитието на 

езиковите технологии за по-малко разпространените официални езици на ЕС, 

както и да бъдат започнати специални действия на равнище ЕС (политика, 

финансиране, научни изследвания и образование) с цел включване и насърчаване 

на регионалните и малцинствените езици в това развитие; 
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16. Настоятелно подчертава необходимостта от по-добро използване на новите 

технологични подходи, които да се основават на по-голяма изчислителна 

мощност и по-добър достъп до значителни обеми от данни, с цел насърчаване на 

разработването на невронни мрежи за задълбочено учене, които правят 

технологиите в областта на човешките езици действително решение за 

преодоляване на езиковите бариери; поради това призовава Комисията да 

гарантира достатъчно финансиране в подкрепа на това технологично развитие; 

17. отбелязва, че езиците с по-малък брой на говорещите ги се нуждаят от подходяща 

подкрепа от заинтересованите страни, включително производството на отливки за 

диакритични знаци, производителите на клавиатури и системите за управление на 

съдържание, с цел правилно съхранение, обработка и визуализиране на 

съдържанието на такива езици; изисква Комисията да направи оценка на това как 

тази подкрепа може да бъде насърчена и да стане предмет на препоръка в процеса 

на възлагане на обществени поръчки в рамките на ЕС; 

18. подчертава необходимостта от укрепване на сътрудничеството между 

промишлеността и собствениците на данни; подчертава необходимостта от 

адаптиране на регулаторната рамка и гарантиране на по-отворена и оперативно 

съвместима експлоатация и събиране на езиковите ресурси; 

19. счита, че на ИКТ интеграторите в ЕС следва да се предоставят икономически 

стимули за ускоряване на предоставянето на услуги в облак, за да се даде 

възможност за безпроблемното интегриране на технологиите в областта на 

човешките езици в техните приложения за електронна търговия, по-специално за 

да се гарантира, че МСП се възползват от предимствата на автоматизирания 

превод; 

20. подчертава, че Европа трябва да гарантира своята водеща позиция в областта на 

основания на езиците изкуствен интелект; припомня, че дружествата от ЕС са в 

най-добра позиция да предоставят решения, адаптирани към специфичните за 

нашата култура, общество и икономика потребности; 

21. призовава Комисията да подкрепи финансово субтитрирането, дублажа и превода 

на видеоигри и компютърни приложения на малцинствени езици; 

22. отбелязва, че настоящите цифрови инструменти и ресурси за по-малко 

използваните езици, включително цифровата наличност на всички ортографии и 

средства за превод и цифровизация на жестомимичен език, са недостатъчни; 

призовава Комисията и държавите членки да подкрепят финансово проекти за 

разработване, събиране и пропагандиране на най-добрите ресурси, включително 

клавиатури, речници, преводачески софтуер и най-добри практики за 

използването на езици, изправени пред заплахата от цифрово изчезване. 
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