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BG Единство в многообразието BG

13.10.2020 A9-0186/1

Изменение 1
Еманюел Морел
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0186/2020
Ибан Гарсия дел Бланко
Рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях 
технологии
2020/2012(INL)

Предложение за резолюция
Съображение Б

Предложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че 
изкуственият интелект, роботиката и 
свързаните с тях технологии, които имат 
потенциал да създават възможности за 
предприятията и ползи за гражданите 
и които могат да окажат пряко 
въздействие върху всички аспекти на 
нашите общества, включително 
основните права и социалните и 
икономическите принципи и ценности, 
както и да оказват трайно влияние върху 
всички области на дейност, се 
насърчават и се развиват бързо;

Б. като има предвид, че 
изкуственият интелект, роботиката и 
свързаните с тях технологии, които имат 
потенциал да създават ползи за 
гражданите и могат да окажат пряко 
въздействие върху всички аспекти на 
нашите общества, включително 
основните права и социалните и 
икономическите принципи и ценности, 
както и да оказват трайно влияние върху 
възможностите за предприятията и 
всички области на дейност, се 
насърчават и се развиват бързо;
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13.10.2020 A9-0186/2

Изменение 2
Еманюел Морел
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0186/2020
Ибан Гарсия дел Бланко
Рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях 
технологии
2020/2012(INL)

Предложение за резолюция
Съображение АБ

Предложение за резолюция Изменение

АБ. като има предвид, че за да се 
гарантира хармонизиран подход в целия 
Съюз и оптимално функциониране на 
цифровия единен пазар, следва да се 
направи оценка на координацията на 
равнището на Съюза от страна на 
Комисията и всички/или съответните 
институции, органи, служби и агенции 
на Съюза, които биха могли да бъдат 
определени в този контекст, по 
отношение на новите възможности и 
предизвикателства, по-специално тези 
от трансгранично естество, 
произтичащи от текущото технологично 
развитие; като има предвид, че за тази 
цел на Комисията следва да бъде 
възложено да намери подходящо 
решение за структуриране на 
упоменатата координация на равнището 
на Съюза;

АБ. като има предвид, че за да се 
гарантира хармонизиран подход в целия 
Съюз и оптимално функциониране на 
цифровия единен пазар, следва да се 
направи оценка на надзора и контрола 
на равнището на Съюза от страна на 
Комисията и всички/или съответните 
институции, органи, служби и агенции 
на Съюза, които биха могли да бъдат 
определени в този контекст, по 
отношение на новите възможности и 
предизвикателства, по-специално тези 
от трансгранично естество, 
произтичащи от текущото технологично 
развитие; като има предвид, че за тази 
цел на Комисията следва да бъде 
възложено да намери подходящо 
решение за структуриране на 
упоменатата координация на равнището 
на Съюза;
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13.10.2020 A9-0186/3

Изменение 3
Еманюел Морел
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0186/2020
Ибан Гарсия дел Бланко
Рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях 
технологии
2020/2012(INL)

Предложение за резолюция
Параграф 55

Предложение за резолюция Изменение

55. счита, че целите за социална 
отговорност, баланс между половете, 
опазване на околната среда и 
устойчивост следва да не засягат 
съществуващите общи и секторни 
задължения в тези области; счита, че 
следва да бъдат определени насоки за 
изпълнение с незадължителен характер, 
които да се прилагат за разработчиците, 
внедрителите и ползвателите, по-
специално по отношение на 
високорисковите технологии, във връзка 
с методологията за оценка на тяхното 
съответствие с настоящия регламент и 
постигането на тези цели;

55. счита, че целите за социална 
отговорност, равенство между 
половете, опазване на околната среда и 
устойчивост следва да не засягат 
съществуващите общи и секторни 
задължения в тези области; счита, че 
следва да бъдат определени насоки за 
изпълнение с незадължителен характер, 
които да се прилагат за разработчиците, 
внедрителите и ползвателите, по-
специално по отношение на 
високорисковите технологии, във връзка 
с методологията за оценка на тяхното 
съответствие с настоящия регламент и 
постигането на тези цели;
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13.10.2020 A9-0186/4

Изменение 4
Еманюел Морел
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0186/2020
Ибан Гарсия дел Бланко
Рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях 
технологии
2020/2012(INL)

Предложение за резолюция
Параграф 71 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

71a. споделя съмненията, изразени 
от много организации за защита на 
правата на човека, както и от 
Европейския комитет по защита на 
данните, които подчертаха, че 
интензивното използване на 
видеоустройства, ръководени от 
приложения с изкуствен интелект, 
би довело до големи рискове за 
защитата на данните, би ограничило 
в непропорционална степен 
възможностите за анонимно 
движение, би породило широко 
чувство за постоянна намеса в 
неприкосновеността на личния 
живот, би засегнало поведението на 
гражданите и институциите по 
начин, който вероятно би бил в 
противоречие със запазването на 
основните принципи на ЕС в 
областта на гражданските свободи, и 
че това би довело до невъзможност, в 
краткосрочен план, да се 
предотвратят грешките, дължащи 
се на недостатъци в анализите на 
софтуера по отношение на разликите 
във възрастта, пола или етноса; 
поради това изисква от Комисията в 
предстоящото си законодателно 
предложение да предложи забрана за 
внедряване и използване в открито 
обществено пространство на 
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технологии за разпознаване на лица, 
доколкото всички свързани с това 
рискове не са надлежно и цялостно 
разгледани и преодолени.
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13.10.2020 A9-0186/5

Изменение 5
Еманюел Морел
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0186/2020
Ибан Гарсия дел Бланко
Рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях 
технологии
2020/2012(INL)

Предложение за резолюция
Параграф 128

Предложение за резолюция Изменение

128. подчертава значението на 
координацията на равнището на Съюза, 
осъществявана от Комисията и/или 
всички съответни институции, органи, 
служби и агенции на Съюза, които 
могат да бъдат определени в този 
контекст, за да се избегне 
разпокъсаност, както и за да се 
гарантира хармонизиран подход в целия 
Съюз; счита, че координацията следва 
да се съсредоточи върху мандатите и 
действията на националните надзорни 
органи във всяка държава членка, както 
е посочено в предходния подраздел, 
както и върху обмена на най-добри 
практики между тези органи и приноса 
към сътрудничеството в областта на 
научноизследователската и развойната 
дейност в тази сфера на равнището на 
целия Съюз; призовава Комисията да 
направи оценка и да намери най-
подходящото решение за структуриране 
на тази координация; примери за 
съответните съществуващи институции, 
органи, служби и агенции на Съюза са 
ENISA, ЕНОЗД и Европейският 
омбудсман;

128. подчертава значението на 
координацията на равнището на Съюза, 
осъществявана от Комисията и/или 
всички съответни институции, органи, 
служби и агенции на Съюза, които 
могат да бъдат определени в този 
контекст, за да се предотвратят 
евентуални разминавания между 
националните оценки и да се избегне 
разпокъсаност, както и за да се 
гарантира хармонизирано прилагане в 
целия Съюз; счита, че координацията 
следва да се съсредоточи върху 
мандатите и действията на 
националните надзорни органи във 
всяка държава членка, както е посочено 
в предходния подраздел, както и върху 
обмена на най-добри практики между 
тези органи и приноса към 
сътрудничеството в областта на 
научноизследователската и развойната 
дейност в тази сфера на равнището на 
целия Съюз; призовава Комисията да 
направи оценка и да намери най-
подходящото решение за структуриране 
на тази координация; примери за 
съответните съществуващи институции, 
органи, служби и агенции на Съюза са 
ENISA, ЕНОЗД и Европейският 
омбудсман;
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13.10.2020 A9-0186/6

Изменение 6
Еманюел Морел
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0186/2020
Ибан Гарсия дел Бланко
Рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях 
технологии
2020/2012(INL)

Предложение за резолюция
Параграф 143

Предложение за резолюция Изменение

143. признава ролята на НАТО за 
насърчаването на 
евроатлантическата сигурност и 
призовава за сътрудничество в 
рамките на НАТО за установяване на 
общи стандарти и оперативна 
съвместимост на системите с ИИ в 
областта на отбраната; подчертава, 
че трансатлантическите отношения 
са важни за опазване на споделените 
ценности и за противодействие на 
бъдещи и нововъзникващи заплахи;

заличава се
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