
AD\1208168BG.docx PE650.401v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по външни работи

2020/2012(INL)

24.6.2020

СТАНОВИЩЕ
на комисията по външни работи

на вниманието на комисията по правни въпроси

с препоръки към Комисията относно рамка за етичните аспекти на 
изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии

(2020/2012(INL))

Докладчик по становище (*): Урмас Пает

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за 
дейността

(Право на инициатива – член 47 от Правилника за дейността)



PE650.401v02-00 2/13 AD\1208168BG.docx

BG

PA_INL



AD\1208168BG.docx 3/13 PE650.401v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по правни въпроси:

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

1. подчертава, че политиките на Европейския съюз и неговите държави членки в 
областта на сигурността и отбраната се ръководят от принципите, залегнали в 
Европейската харта на основните права, и от тези на Устава на Организацията на 
обединените нации и от общо разбиране за универсалните ценности на зачитане 
на ненакърнимите и неотчуждими права на човешката личност, на човешкото 
достойнство, свободата, демокрацията, равенството и правовата държава; 
подчертава, че всички свързани с отбраната усилия в рамките на Съюза трябва да 
зачитат тези универсални ценности, като същевременно насърчават мира, 
сигурността и напредъка в Европа и в света; счита, че използването на изкуствен 
интелект (ИИ) следва да се основава на общ набор от етични принципи, съгласно 
които използването следва да бъде: отговорно, справедливо, проследимо, 
надеждно и управляемо;

2. приветства приемането от срещата на високодоговарящите се страни по 
Конвенцията на ООН за определени конвенционални оръжия (ККО) през 2019 г. 
на 11 ръководни принципа за разработването и използването на автономни 
оръжейни системи; изразява обаче съжаление, че не е постигнато съгласие 
относно правно обвързващ инструмент за регулиране на смъртоносните 
автономни оръжейни системи (LAWS) с ефективен механизъм за правоприлагане; 
приветства и подкрепя изготвените от експертната група на високо равнище на 
Комисията по въпросите на изкуствения интелект „Етични насоки за надежден 
изкуствен интелект“, публикувани на 9 април 2019 г., както и нейната позиция 
относно смъртоносните автономни оръжейни системи; настоятелно призовава 
държавите членки да разработят национални стратегии за дефиниране и 
определяне на статута на смъртоносните автономни оръжейни системи с оглед на 
цялостна стратегия на равнището на Съюза, и да насърчават, съвместно с 
върховния представител на Съюза/заместник-председател на Комисията (наричан 
по-долу върховен представител/заместник-председател), и Съвета, обсъждането 
на тези системи в рамката на ООН за ККО и в други подходящи форуми и 
установяването на международни норми по отношение на етичните и правните 
параметри на разработването и използването на напълно автономни, 
полуавтономни и дистанционно управлявани смъртоносни оръжейни системи; 
припомня в това отношение резолюцията си относно автономните оръжейни 
системи от 12 септември 2018 г. и призовава отново за спешно разработване и 
приемане на обща позиция относно смъртоносните автономни оръжейни системи, 
за международна забрана на разработването, производството и използването на 
смъртоносни автономни оръжейни системи, позволяващи осъществяването на 
нападения без пълноценен човешки контрол и без спазване на принципа за 
задължително участие на човек във веригата, в съответствие с изявлението на най-
изтъкнатите изследователи на ИИ в света в откритото им писмо от 2015 г.; 
приветства споразумението на Съвета и Парламента за изключване на 
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смъртоносните автономни оръжия „без възможността за пълноценен човешки 
контрол по отношение на решенията за подбор и намеса, когато се извършват 
нападения“ от списъка с действия, финансирани по линия на Европейския фонд за 
отбрана; счита, че не трябва да се пренебрегват етичните аспекти на други 
приложения на ИИ в областта на отбраната, например разузнаване, наблюдение и 
войсково разузнаване (ISR) или кибероперации, и че трябва да се обърне 
специално внимание на разработването и използването на дронове за военни 
операции;

3. препоръчва всяка европейска рамка, регулираща използването на основаващи се 
на ИИ системи в областта на отбраната както в бойна, така и в друга обстановка, 
да зачита всички приложими правни режими, и по-специално международното 
хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, и да 
съответства на правото, принципите и ценностите на Съюза; подчертава, че 
Съюзът следва да играе водеща роля в глобален план по пътя към надеждна и 
обвързваща регулаторна рамка за ИИ, основана на демократичните ценности и 
ориентиран към човека подход; призовава Съюза и неговите държави членки да 
изготвят съвместни механизми за бързо и задълбочено оценяване на свързаните с 
ИИ рискове и възможности по отношение на прилагането на правото на Съюза, 
черпейки идеи от най-добрите практики на по-напредналите държави членки, и да 
предвидят необходимите корекции и правоприлагане, когато е необходимо, като 
имат предвид различията между разните технически инфраструктури и 
инфраструктури по сигурността в рамките на Съюза;

4. признава, че за разлика от промишлената база в сферата на отбраната, 
жизненоважните иновации в ИИ могат да дойдат от малките държави членки, 
поради което стандартизираният за ОПСО подход следва да гарантира, че 
по-малките държави членки и МСП няма да бъдат изключени; подчертава, че 
набор от общи способности за ИИ на ЕС, които са в съответствие с оперативните 
концепции на съответните държави членки, могат да преодолеят различията в 
техническо отношение, които биха могли да изключат държави, не разполащи със 
съответната технология, експертен опит в сектора или способността да внедрят 
системи с ИИ в своите министерства на отбраната;

5. подчертава, че географският обхват на такава рамка следва да обхваща всички 
компоненти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии, 
които са разработени, внедрени или използвани в Съюза, включително в случаите, 
когато част от технологиите може да се намират извън Съюза или да нямат 
конкретно местоположение;

6. подчертава, че нововъзникващите технологии, които не са обхванати от 
международното право, следва да се преценяват според принципа на зачитането 
на хуманността и повелите на обществената съвест; подчертава, че използването и 
етичните аспекти на основаващите се на ИИ системи в отбраната трябва да бъдат 
постоянно оценявани от гледна точка на правата на човека, и по-специално на 
човешката безопасност, здраве и сигурност, свобода, неприкосновеност на личния 
живот, интегритет и достойнство и непрекъснато да се наблюдават, особено от 
гледна точка на предимствата и недостатъците на ИИ, както и на въздействието 
му върху защитата на универсалните права на човека; счита, че технологичните 
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предимства във връзка с основаващите се на ИИ системи в отбраната трябва да 
вървят ръка за ръка с обширна дискусия относно използването на ИИ и неговото 
въздействие върху обществата и общностите и потенциалните икономически и 
обществени ползи, както и че рисковете, произтичащи от използването на ИИ, 
трябва да бъдат обяснени по подходящ начин;

7. счита, че настоящите и бъдещите свързани със сигурността и отбраната дейности 
в рамката на Съюза ще ползват ИИ, роботиката и автономността, както и 
свързаните с тях технологии и че надеждният, солиден и вдъхващ доверие ИИ би 
могъл да допринесе за съвременни и ефективни военни сили; ето защо Съюзът 
трябва да поеме водеща роля в научните изследвания и разработването на системи 
с ИИ в областта на сигурността и отбраната; счита, че използването на 
основаващи се на ИИ приложения в сигурността и отбраната би могло да донесе 
редица преки ползи за командващия операцията, например по-високо качество на 
събираните данни, по-добра ситуационна осведоменост, повишена бързина на 
вземане на решения, намален риск от съпътстващи щети благодарение на 
по-добро окабеляване, защита на силите на място, както и по-голяма надеждност 
на военното оборудване и следователно по-нисък риск за хората и риск от 
човешки жертви; подчертава, че разработването на надежден ИИ в областта на 
отбраната е от съществено значение за гарантирането на европейската 
стратегическа автономност по отношение на способностите и оперативните 
възможности; припомня, че системите с ИИ се превръщат и в ключови елементи в 
борбата с нововъзникващите заплахи за сигурността, като кибернетичните и 
хибридните военни действия, както онлайн, така и офлайн; същевременно 
подчертава всички рискове и предизвикателства, произтичащи от 
нерегламентираното използване на ИИ; отбелязва, че ИИ може да бъде уязвим 
спрямо манипулации, грешки и неточности;

8. призовава да се създадат полезни взаимодействия и мрежи между различните 
европейски научноизследователски центрове за ИИ, както и други многостранни 
форуми, като Съвета на Европа, Организацията за образование, наука и култура 
на ООН (ЮНЕСКО), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР), Световната търговска организация и Международния съюз по 
далекосъобщения (МСД), така че да се хармонизират техните усилия и да се 
координира по-добре развитието на технологията с ИИ;

9. подчертава, че технологиите с ИИ са по същество с двойна употреба и 
разработването на ИИ в дейности, свързани с отбраната, има полза от обмена 
между военните и гражданските технологии; подчертава, че ИИ в дейностите, 
свързани с отбраната, е хоризонтална революционна технология, чието развитие 
може да предостави възможности за конкурентоспособност и стратегическа 
автономност на Съюза;

10. подчертава, че въз основа на съобщението на Комисията от 8 април 2019 г. 
„Изграждане на доверие в ориентирания към човека изкуствен интелект“, при 
което технологията изцяло зачита правата на човека и хората запазват контрол 
върху автоматизираните системи за вземане на решения, като същевременно 
технологиите допълват и подкрепят човешката автономия и вземане на решения, 
Съюзът се нуждае от стабилна регулаторна рамка за ИИ, насочена към 
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сигурността и отбраната, която да бъде отговорна и прозрачна, да закриля нашите 
граждани и техните данни и да защитава нашите ценности, като политиките му си 
поставят за цел запазване на мира, предотвратяване на конфликтите и укрепване 
на международната сигурност и същевременно се използват възможностите, 
които предлагат тези технологии, и се осъзнава, че основаващите се на ИИ 
системи ще бъдат ключов елемент в бъдещите отбранителни разработки и 
отбранителни способности;

11. призовава държавите членки и Комисията да гарантират, че алгоритмите, 
използвани в системите за отбрана, макар и да запазват необходимата 
поверителност, се ръководят от принципа на прозрачност, включително ясен 
режим на отговорност за резултатите от използването на ИИ; подчертава, че 
подобни алгоритми трябва да бъдат постоянно адаптирани към напредъка в 
технологиите в областта на изкуствения интелект;

12. подчертава, че Съюзът трябва да бъде начело на подкрепата за многостранните 
усилия в рамките на правителствената експертна група на ККО на ООН и други 
подходящи форуми, за да обсъжда създаването на ефективна международна 
регулаторна рамка, осигуряваща пълноценен човешки контрол над автономните 
оръжейни системи, за да бъдат овладени тези технологии чрез създаване на добре 
дефинирани и основани на референтни показатели процеси и приемане на 
законодателство за тяхното етично използване в консултации със 
заинтересованите страни сред военните, промишлеността, правоприлагащите 
органи, академичните среди и гражданското общество, за да се постигне 
разбиране на съответните етични аспекти, да се ограничават присъщите на тези 
технологии рискове и да се предотвратява използването им за злонамерени цели; 
това включва по-специално непредвидените вреди за хора, независимо дали тези 
вреди са материални или нематериални, например нарушаване на основни права 
или физически увреждания; в сътрудничество с държавите членки Съюзът трябва 
да определи подходящите режими на отговорност, приложими към иновациите в 
областта на ИИ и други многомерни технологии в областта на сигурността и 
отбраната, като по този начин създаде правна основа за механизмите за отчетност 
и проследимост; подчертава, че законодателството и нормативните рамки на 
Съюза не трябва да бъдат изпреварвани от евентуалния бъдещ технологичен 
напредък, развитието на ИИ и новите методи за водене на война и следователно 
трябва да бъдат подкрепени от пълноценни схеми за наблюдение, които да бъдат 
постоянно коригирани, за да се предотвратяват правни празноти или „сиви зони“; 
подчертава, че по-нататъшните научноизследователски и развойни дейности в 
областта на ИИ следва да осигурят това, системите, основаващи се на ИИ, да са 
по-добре подготвени да разбират уникалните аспекти на всеки контекст;

13. подкрепя ключовия принцип „етика при проектирането“, според който етичните 
принципи се вграждат в продуктите и услугите с ИИ от самото начало на процеса 
на проектиране;

14. припомня, че повечето от настоящите военни сили в световен мащаб вече полагат 
значителни усилия в областта на научноизследователската и развойната дейност 
във връзка с военното измерение на ИИ; счита, че Съюзът трябва да се погрижи 
да не изостава в това отношение; подчертава, че за всяко приложение в областта 
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на отбраната на системи, основаващи се на ИИ, Съюзът следва да определи 
технически и организационни стандарти съгласно принципа на „сигурност още 
при проектирането“, като се дава възможност за специфичен човешки надзор, за 
да се гарантира устойчивостта на такива системи срещу уязвимости, които могат 
да бъдат експлоатирани за външни атаки, кибератаки и цифрово влияние, 
насочени към данните, модела или базовата инфраструктура – както софтуерна, 
така и хардуерна, както и спазването от тяхна страна на най-високите възможни 
стандарти за надеждност, активно наблюдение и надзор по отношение на 
събирането, съхранението и използването на оперативни данни през целия жизнен 
цикъл на системата; подчертава значението на прозрачността и отчетността на 
алгоритмите за ИИ; отбелязва важното разграничение между прозрачността на 
алгоритмите и прозрачността на използването на алгоритмите; подчертава, че 
системите и приложенията с ИИ, предназначени за извличане и синтезиране на 
данни и екстраполиране на резултатите от тях с цел осигуряване на информация 
за решенията по въпроси, свързани с отбраната и националната сигурност, трябва 
да са специфични по обхват и да съответстват на разпоредбите, установени в 
действащата регулаторна рамка по отношение на събирането и обработката на 
данни; подчертава, че приложенията с ИИ, предназначени за обработка на данни 
за разузнавателни цели в дейности, свързани с отбраната, следва да съответстват 
на стандартите за обработка на данни, за да се избегнат рисковете от 
непреднамерено наблюдение или нарушаване на правата на личността; счита, че 
за високорисковите приложения на технологии с ИИ, като лицевото разпознаване, 
при които липсва окончателно установена регулаторна рамка на равнището на 
ЕС, Съюзът трябва да гарантира, че тяхното развитие и внедряване е правилно, 
пропорционално и зачита правата на личността; подчертава, че компетентните 
национални правоприлагащи органи трябва да спазват приложимото 
законодателство, когато разработват и внедряват основаващи се на ИИ системи и 
технологии за поддържане на обществения ред, за да се смекчат 
непропорционалните рискове от прогнозирането в полицейската дейност; 
признава, че първостепенният гарант на евроатлантическата сигурност е НАТО, и 
призовава за засилено 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 от първостепенно 
значение за опазване на споделените ценности и за противодействие на бъдещи и 
нововъзникващи заплахи;

15. подчертава необходимостта да се приемат ясни разпоредби и изисквания за 
надеждност, безопасност и сигурност с подходящо сертифициране за системите с 
ИИ в областта на сигурността и отбраната, да се въвеждат критерии за 
прозрачност в различните фази, а именно проектиране, производство, 
експлоатация, и да се извършва постоянно наблюдение, редовни изпитвания и 
проверки през целия жизнен цикъл; подчертава, че е необходимо да се гарантира 
съответствие с приложимите стандарти и полученото сертифициране, когато ИИ 
променя, например чрез машинно самообучение, функционалността и 
поведението на системите, в които е интегриран, за да се гарантира пълна 
проследимост, обяснимост и отчетност на решенията, взети с участието на ИИ, и 
техните резултати, както и пълноценен човешки контрол, когато такива системи 
биха могли да убият хора;
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16. призовава Комисията да включи изграждането на капацитет за киберсигурност в 
своята индустриална политика, за да се гарантира разработването и внедряването 
на безопасни, устойчиви и стабилни системи с ИИ и роботизирани системи; 
призовава Комисията да проучи използването на базирани на блокови вериги 
протоколи и приложения за киберсигурност, за да се подобри устойчивостта, 
доверието и стабилността на инфраструктурите с ИИ чрез модели за криптиране 
на данни без посредничество; насърчава европейските заинтересовани страни да 
изследват и разработват усъвършенствани функции, които биха улеснили 
откриването на повредени и зловредни основаващи се на ИИ системи и 
роботизирани системи, които биха могли да отслабят сигурността на Съюза и на 
гражданите;

17. подчертава, че всички системи с ИИ в областта на отбраната трябва да имат 
конкретна и точно определена рамка на мисията, при която хората запазват 
способността да откриват и оттеглят или дезактивират разгърнатите системи, в 
случай че те излязат извън рамките на мисията, определена и възложена от 
командир човек, или предприемат ескалиращи или непредвидени действия; счита, 
че системите, продуктите и технологиите, основаващи се на ИИ и предназначени 
за военни цели, следва да бъдат оборудвани с „черна кутия“ за записване на всяка 
операция с данни, извършвана от машината;

18. подчертава, че цялата отговорност и отчетност за вземането на решение за 
проектирането, разработването, внедряването и използването на системи с ИИ 
трябва да се носи от оператори хора, тъй като трябва да има пълноценно човешко 
наблюдение и контрол върху всяка оръжейна система и да има човешко 
намерение зад вземането на решение да се използва сила, когато се изпълнява 
каквото и да е решение на основаващи се на ИИ оръжейни системи, което би 
могло да има смъртоносни последици; подчертава, че следва човешкият контрол 
да продължи бъде ефективен при командването и контрола на основаващите се на 
ИИ системи, като се следват принципите на „задължително участие на човек във 
веригата“, „участие на човек във веригата при необходимост“ и действия „под 
човешки контрол“ на равнището на военното ръководство; подчертава, че 
системите, основаващи се на ИИ, трябва да позволяват на военното ръководство 
на армиите да поема пълната си отговорност и отчетност за употребата на 
смъртоносна сила и да упражнява необходимото равнище на преценка за 
предприемане на смъртоносни или разрушителни в широки мащаби действия, 
която не може да бъде възлагана на машини, тъй като трябва да се основава на 
принципите на разграничаване, пропорционалност и предпазливост; подчертава 
необходимостта от създаване на ясни и проследими рамки за разрешаване и 
отчетност за развръщането на интелигентни оръжия и други системи с ИИ, 
използвайки уникални потребителски характеристики, като биометрични 
спецификации, за да се осигури възможност развръщането да се извършва 
единствено от упълномощен персонал;

19. призовава Комисията да работи съвместно с националните компетентни органи на 
държавите членки и други заинтересовани страни, участващи в разработването и 
внедряването на системи, продукти и технологии с ИИ, за създаване на безопасна, 
сигурна и устойчива рамка, при която изходният код на системите с ИИ се 
споделя, наблюдава и проверява с цел смекчаване на потенциалните отклонения 
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от ръководните принципи и етичната рамка, залегнали в основата на технологиите 
с ИИ в областта на сигурността и отбраната; предлага на Комисията Съюзът да 
запазва собствеността върху интелектуалната собственост на финансираните от 
Съюза изследвания за системи, продукти и технологии, основаващи се на ИИ, в 
областта на сигурността и отбраната;

20. подчертава, че Съюзът трябва да насърчава по-добро разбиране на последиците, 
предимствата, възможностите и слабостите, произтичащи от ИИ, роботиката и 
автономните функции и характеристики във военната област, включително 
потенциала за европейската отбранителна промишленост, като работи във 
взаимодействие с военните; счита, че Съюзът трябва да насърчава придобиването 
на необходимите умения и знания за процесите на технологично развитие и 
оперативните методи по цялата верига на доставки и през целия жизнен цикъл на 
военните способности, основаващи се на ИИ; подчертава спешната необходимост 
от установяване на засилена европейска стратегическа и технологична 
независимост в областта на системите, основаващи се на ИИ, включително 
критичната инфраструктура, на която той разчита;

21. счита, че е необходимо засилено сътрудничество между държавите членки и 
Комисията, за да се гарантират съгласувани трансгранични правила в Съюза, да се 
насърчи сътрудничеството между европейските индустрии и да се осигури 
възможност за разработване и внедряване на технологии, основаващи се на ИИ, 
които са в съответствие с предписаните стандарти за безопасност и сигурност, 
както и с етичната рамка, уреждаща разработването и внедряването на технологии 
с ИИ;

22. признава, че в днешните времена на хибридни и модерни военни действия обемът 
и скоростта на информацията през ранните фази на една криза може да са 
непосилни за анализаторите хора и че информацията може да се обработва от 
система с ИИ, за да се гарантира, че лицата, отговорни за вземане на решения, 
следят пълния спектър от информация в разумен срок, така че да може да се 
реагира бързо;

23. подчертава колко е важно да се инвестира в развитието на човешкия капитал за 
изкуствен интелект, да се развиват необходимите умения и обучението в областта 
на технологиите с ИИ за сигурност и отбрана, с особен акцент върху етиката на 
полуавтономните и автономните оперативни системи, въз основа на човешка 
отчетност в един свят, основаващ се на ИИ; подчертава по-специално, че е важно 
да се гарантира, че служителите по въпросите на етиката в тази област ще имат 
подходящи умения и ще получават подходящо обучение; призовава Комисията да 
представи възможно най-скоро своята „Програма за укрепване на уменията“, 
обявена в Бялата книга за изкуствения интелект на 19 февруари 2020 г.;

24. подчертава, че квантовата изчислителна технология би могла да представлява 
най-революционната промяна в конфликтите след появата на атомното оръжие, и 
затова настоятелно призовава по-нататъшното развитие на квантовите 
изчислителни технологии да бъде приоритет за Съюза и държавите членки; 
признава, че актовете на агресия, включително нападенията срещу критична 
инфраструктура, подпомагани от квантовата изчислителна технология, ще 
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създадат условия, в които времето за вземане на решения ще бъде съкратено 
драстично от дни и часове на минути и секунди, принуждавайки държавите 
членки да развият способности, с които да се защитят, и да обучат както лицата, 
вземащи решения, така и военнослужещите да реагират ефективно в такива 
срокове;

25. подчертава необходимостта от преодоляване на настоящата разпокъсаност в 
рамките на Съюза по отношение на свързаното с ИИ право, научни изследвания, 
иновации и експертен опит в областта на ИИ на национално равнище, която 
застрашава функционирането на вътрешния пазар и целта за гарантиране на 
надеждно и сигурно развитие на ИИ в Европа; в тази връзка приветства 
включването на свързани с ИИ проекти в рамките на Европейската програма за 
промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP); счита, че бъдещият 
Европейски фонд за отбрана (ЕФО) и постоянното структурирано сътрудничество 
(ПСС) също предлагат добре адаптирани рамки за бъдещи проекти, свързани с 
ИИ, които биха спомогнали за по-оптимизирани усилия на Съюза в тази област и 
същевременно биха подпомогнали целта на Съюза да се укрепват правата на 
човека, международното право и многостранните решения; подчертава, че 
свързаните с ИИ проекти трябва да бъдат синхронизирани с по-общите 
граждански програми на Съюза, посветени на ИИ; отбелязва, че в съответствие с 
Бялата книга на Европейската комисия относно ИИ следва да бъдат създадени 
центрове за високи постижения и тестове, съсредоточени върху научните 
изследвания и разработването на ИИ в областта на сигурността и отбраната със 
строги спецификации, които да дават основа за участие и инвестиции на частни 
заинтересовани страни;

26. подчертава, че Съюзът трябва да се стреми към стратегическа устойчивост, така 
че никога повече да не се окаже неподготвен във времена на криза, и изтъква, че 
това е от изключително значение особено що се отнася до изкуствения интелект и 
неговото прилагане в областта на отбраната и сигурността; подчертава, че 
веригите за доставки за системите с ИИ в областта на отбраната и сигурността, 
които могат да доведат до технологична зависимост, следва да бъдат 
пренастроени и такива зависимости следва да бъдат постепенно премахнати; 
призовава за увеличаване на инвестициите в европейски ИИ за отбрана, както и в 
критичната инфраструктура, която го поддържа;

27. подчертава, че развитието на ИИ, което зачита основните права и подкрепя 
обществения интерес, изисква стратегическо обединяване и споделяне на данни в 
Съюза между частни и публични субекти, както и укрепване на екосистемата за 
ИИ в Съюза, която включва публични и частни заинтересовани страни и 
заинтересовани страни от гражданското общество; призовава Комисията да 
насърчава диалога, по-тясното сътрудничество и полезните взаимодействия 
между военните и държавите членки, изследователите, представителите на 
академичните среди, субектите на гражданското общество и частния сектор, по-
специално водещите дружества и предприятия, така че да се създадат 
приобщаващи процеси за изготвяне на политики, когато става въпрос за свързани 
с отбраната регулаторни норми за ИИ, да се използва максимално потенциалът на 
ИИ, като същевременно се насърчава по-доброто разбиране на рисковете и 
ползите и се гарантира максимална експлоатационна сигурност;
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28. подчертава, че в контекста на широкоразпространената дезинформационна война, 
подклаждана по-специално от неевропейски участници, технологиите с ИИ може 
да имат неблагоприятно в етичен план въздействие поради експлоатиране на 
пристрастно съставени данни и алгоритми или поради преднамерено променяне 
на данни за самообучение на ИИ от страна на трета държава, и биха могли да 
бъдат изложени и на други форми на опасна зловредна манипулация по 
непредсказуеми начини и с неизчислими последици; следователно има все 
по-голяма необходимост Съюзът да продължи инвестициите в областта на 
научните изследвания, анализа, иновациите и трансграничния и междусекторен 
трансфер на знания с цел разработване на технологии с ИИ, за които да е ясно, че 
не са обременени от никакъв вид профилиране, пристрастие и дискриминация, и 
които биха могли ефективно да допринесат за борбата с фалшивите новини и 
дезинформацията, като същевременно се зачитат неприкосновеността на данните 
и европейската правна рамка;

29. подчертава колко е важно да бъде създаден етичен кодекс за поведение, който да 
бъде в основата на развръщането на оръжейни системи с ИИ във военни 
операции, подобно на съществуващата регулаторна рамка, забраняваща 
употребата на химическо и биологично оръжие; счита, че Комисията следва да 
даде начало на създаване на стандарти за използването на основаващи се на ИИ 
оръжейни системи във военните действия в съответствие с международното 
хуманитарно право, а Съюзът следва да се стреми към това тези стандарти да се 
възприемат в международен план; счита, че Съюзът следва да провежда 
дипломация във връзка с ИИ в международните форуми с партньори със сходни 
виждания, като Г-7, Г-20 и ОИСР;

30. отбелязва Бялата книга на Европейската комисия от 19 февруари 2020 г. относно 
изкуствения интелект и изразява съжаление, че военните аспекти не са взети под 
внимание; призовава Комисията и върховния представител/заместник председател 
да представят, включително като част от цялостен подход, секторна стратегия за 
ИИ за свързаните с отбраната дейности в рамките на Съюза, която да гарантира 
както зачитането на правата на гражданите, така и стратегическите интереси на 
Съюза, и която да се основава на последователен подход, обхващащ гамата от 
създаването на основаващите се на ИИ системи до тяхната военна употреба, и да 
създадат работна група по въпросите на сигурността и отбраната в рамките на 
експертната група на високо равнище по въпросите на изкуствения интелект, 
която следва да се занимава конкретно с въпросите на политиката и 
инвестициите, както и с етичните аспекти на ИИ в областта на сигурността и 
отбраната; призовава Съвета, Комисия и заместник-председателя/върховен 
представител да започнат структуриран диалог с Парламента за тази цел.
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