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Въпрос с искане за устен отговор  O-000008/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Petra De Sutter
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Относно: Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на 
потребителите и на свободното движение на стоки и услуги

Свидетели сме на бързото развитие на технологиите, свързани с изкуствения интелект, и на 
автоматизираното вземане на решения. Бъдещите приложения, възможности и 
предизвикателства са многобройни и обхващат на практика всички сектори на вътрешния 
пазар.

Те притежават голям потенциал за създаването на новаторски и висококачествени продукти и 
услуги, но трябва също така да бъдат преодолени различни предизвикателства, за да може 
този потенциал да се реализира напълно:

1. изборът на потребителите, доверието и благосъстоянието трябва да бъдат гарантирани. 
Услугите и стоките, при които се използват изкуствен интелект и автоматизирано вземане 
на решения, носят риск потребителите да бъдат подведени, дискриминирани или дори да 
понесат вреди, например във връзка с диференцираните цени или автоматизираните 
професионални услуги, извършвани без надзор от страна на висококвалифицирани 
специалисти.

2. Съществуващите рамки на ЕС за безопасност на продуктите и за отговорност може да се 
нуждаят от адаптиране, за да обхванат новите продукти и услуги, основани на изкуствен 
интелект, за да се осигури свободното движение в рамките на единния пазар и за да се 
гарантира, че предприятията и потребителите са защитени от вреди и получават 
обезщетение в случай на вреди. Това е особено важно, когато продуктите и услугите са с 
капацитет за автоматизирано вземане на решения и когато компетентните органи, 
предприятията и потребителите нямат достъп до ясна информация за това как е било 
взето дадено решение. В този случай прозрачност може да се осигури само чрез 
обръщане на тежестта на доказване.

3. Допълнителното определяне на стандарти и цели, включително относно качеството на 
данните, и премахването на пристрастността във всички масиви от данни чрез 
установяването на гаранции при проектирането и изпитването на алгоритмичните процеси 
на вземане на решения ще бъдат от решаващо значение, за да се помогне на 
европейските предприятия да бъдат конкурентни в световен мащаб.

По какъв начин възнамерява Комисията а) да гарантира, че потребителите са защитени от 
нелоялни и/или дискриминационни търговски практики или от рисковете, свързани с 
професионалните услуги, основани на изкуствен интелект; б) да осигури по-голяма 
прозрачност на тези процеси; и в) да гарантира, че във всеки автоматизиран процес на 
вземане на решения се използват само висококачествени и обективни масиви от данни?

Какви инициативи ще предприеме Комисията, за да гарантира, че рамките на ЕС за 
безопасност и за отговорност са подходящи за тази област и предоставят адекватни средства 
и правомощия на органите за надзор на пазара и на другите компетентни органи?
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