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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правни 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

А. като има предвид, че прилагането на изкуствения интелект (ИИ), роботиката и 
свързаните с тях технологии в ежедневието и на работното място непрекъснато се 
увеличава, като по този начин трансформира в значителна степен настоящите 
социалноикономически структури; като има предвид, че ИИ следва да бъде от 
полза за гражданите и обществото, като подобрява качеството на живот, създава 
нови възможности за заетост и повишава конкурентоспособността на Съюза; като 
има предвид, че ИИ е съществена част от цифровата икономика и има потенциала 
да насърчи просперитета и да улесни прехода към устойчива икономика, ако се 
използва добре;

Б. като има предвид, че наименованието „ИИ“ се използва за системи, които 
показват интелигентно поведение, като анализират своята среда и, с известна 
степен на самостоятелност, предприемат действия за постигане на конкретни 
цели; като има предвид, че базираните на ИИ системи могат да бъдат изцяло 
софтуерни – действащи във виртуалния свят, например под формата на гласови 
асистенти, софтуер за анализ на изображения, търсачки, системи за разпознаване 
на глас и лица, а могат и да бъдат внедрени в хардуерни устройства, например под 
формата на усъвършенствани роботи, автономни автомобили, дронове или 
приложения за интернет на предметите1;

В. като има предвид, че ИИ представлява стратегически приоритет, чийто пълен 
потенциал може да бъде използван само ако ползвателите и потребителите са 
наясно с потенциалните ползи и предизвикателства, които той носи; като има 
предвид, че предприятията, както и работниците и техните представители често 
нито познават приложенията с ИИ, нито свързаните с тях функции и данни; като 
има предвид, че има случаи на приложения с ИИ, които нарушават 
съществуващите регламенти, като например в областта на защитата на данните;

Г. като има предвид, че ИИ потенциално предлага икономически и обществени 
ползи, както и нови възможности за предприятията и работниците, като 
същевременно поражда редица етични, правни и свързани със заетостта 
предизвикателства; като има предвид, че прилагането на ИИ на работното място 
може да допринесе за приобщаващи пазари на труда и да окаже въздействие 
върху здравословните и безопасни условия на труд, като същевременно може да 
се използва и за наблюдение, оценяване, предвиждане и насочване на резултатите 
на работниците с преки и непреки последици за техните кариери; като има 
предвид, че ИИ следва да има положително въздействие върху условията на труд 
и да се ръководи от зачитането на правата на човека, както и от основните права и 
ценности на Съюза; като има предвид, че ИИ следва да бъде ориентиран към 
човека, да повишава благосъстоянието на хората и обществото и да допринася за 

1 Съобщение на Комисията, озаглавено „Изкуствен интелект за Европа“, COM(2018) 237 final
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равноправен и справедлив преход;

Д. като има предвид, че ИИ оказва значително въздействие върху пазара на труда2; 
като има предвид, че той може потенциално да замени работниците, които 
извършват повтарящи се дейности, да улесни съвместните системи за работа 
човек-машина, да повиши конкурентоспособността и просперитета и да създаде 
нови възможности за работа за квалифицираните работници; като има предвид, че 
характерът на заетостта се променя бързо и според прогнозите 65% от днешните 
деца ще бъдат заети в изцяло нови видове работа, както и че съществува 
необходимост от преквалификация и повишаване на квалификацията на 
работниците, по-специално по отношение на цифровите умения, за да се 
гарантира, че никой няма да бъде забравен и че има достатъчно предлагане на 
специализирана работна сила3;

Е. като има предвид, че по данни на Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (CEDEFOP) около 43% от възрастните работници в 
Съюза са се сблъсквали с нови технологии на работното си място; като има 
предвид, че около седем от всеки десет работници в Съюза се нуждаят от поне 
умерени цифрови умения, за да вършат работата си4; като има предвид, че средно 
около една четвърт от гражданите на ЕС нямат цифрови умения или цифровите 
им умения са на ниско ниво; като има предвид, че цифровото разделение има 
специфични социално-икономически, полови, възрастови, географски и свързани 
с достъпността аспекти, които трябва да бъдат разгледани; като има предвид, че 
42% от работниците в предприятия, които прилагат ИИ в своите бизнес процеси, 
считат, че подобни дейности водят до етични въпроси, които трябва да бъдат 
решени; като има предвид, че 28% от работодателите считат, че прилагането на 
ИИ не се е развило в пълния си мащаб поради липсата на етични правила по този 
въпрос5;

Ж. като има предвид, че пандемията от COVID-19 подчерта значението на цифровите 
решения, в т.ч. дистанционната работа, както и техните технически и социални 
последици; като има предвид, че на равнището на Съюза няма общи разпоредби 
относно прилагането на ИИ на работното място, което би могло да доведе до 
нарушения на пазара и неблагоприятно положение от гледна точка на 
конкуренцията; като има предвид, че ИИ следва да бъде предмет на подходяща 
регулаторна рамка;

З. като има предвид, че ОИСР изготви препоръки относно ИИ6;

И. като има предвид, че Съветът на Европейския съюз насърчава популяризирането 

2 Оценка на научно-технологичните възможности (STOA), The ethics of artificial intelligence: issues and 
initiatives („Етика на изкуствения интелект: въпроси и инициативи“), март 2020 г.
3 Европейски парламент, Encouraging STEM studies for the labour market („Насърчаване на образованието 
в областта на НТИМ за пазара на труда“), март 2015 г.
4 CEDEFOP, European Skills and Jobs survey („Проучване на европейските умения и работни места“)
5 Capgemini Research Institute, Why addressing ethical questions in AI will benefit organizations, (Институт за 
научни изследвания Capgemini, „Защо разрешаването на етични въпроси в ИИ ще бъде от полза за 
организациите“), юли 2019 г.
6 ОИСР, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence („Препоръка на Съвета относно 
изкуствения интелект“), 2019 г. https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
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на етичен и ориентиран към човека подход спрямо ИИ7;

Й. като има предвид, че социалните партньори на равнището на Съюза са сключили 
рамково споразумение относно цифровизацията, което, наред с другото, включва 
глава относно „Изкуствен интелект и гарантиране на принципа на „човешкия 
контрол“8;

К. като има предвид, че държавите членки вече са създали специални органи за 
наблюдение и оценяване на въздействието на ИИ на работното място;

Л. като има предвид, че усилията за преодоляване на предубежденията по отношение 
на пола и неравенството в цифровия сектор са недостатъчни; като има предвид, че 
във всички сфери на цифровите технологии, и по-специално свързаните с ИИ, 
продължава да съществува неравнопоставеност между половете, което 
затвърждава базираната на мъжка гледна точка траектория на цифровия сектор в 
обозримото бъдеще;

1. подчертава необходимостта от извършване на задълбочена оценка на 
възможностите и предизвикателствата, които приложенията с ИИ пораждат в 
частните и публичните предприятия, както и в публичната администрация по 
отношение на работните места и работниците, включително въздействието им 
върху баланса между професионалния и личния живот, организацията на работата 
и работните процеси; счита, че е крайно необходимо социалният диалог да не се 
пренебрегва, а работниците и техните представители да бъдат консултирани и да 
получават достатъчно информация от самото начало на процеса на вземане на 
решения; подчертава, че внедряването на ИИ трябва да бъде прозрачно и че 
системите с ИИ на работното място трябва да зачитат неприкосновеността на 
личния живот и достойнството на работниците;

2. отбелязва, че преди разработването, внедряването и прилагането на системите с 
ИИ следва да се извърши всеобхватна оценка на риска, при която се оценява 
въздействието на ИИ върху основните права и условията на труд, включително от 
гледна точка на здравословните и безопасни условия на труд, както и социалните 
последици от него; оценките следва да обхващат рисковете, свързани с вземането 
на решения от хората и със социалната дискриминация, както и оценяването на 
възникващите професионални рискове;

3. посочва, че решенията на основата на ИИ имат потенциала да подобрят условията 
на труд и качеството на живот, което включва по-добър баланс между 
професионалния и личния живот и по-добра достъпност за хората с увреждания, 
да предвидят развитието на пазара на труда и да подпомогнат управлението на 
човешките ресурси по отношение на предотвратяването на човешките 
предубеждения, но могат също така да породят безпокойства относно 
неприкосновеността на личния живот и здравословните и безопасни условия на 
труд, като например правото на откъсване от работната атмосфера, и да доведат 
до непропорционално и незаконно наблюдение на работниците в нарушение на 

7 Съвет на Европейския съюз, „Заключения на Съвета относно изграждането на цифровото бъдеще на 
Европа“, юни 2020 г.
8 Рамково споразумение на европейските социални партньори относно цифровизацията, юни 2020 г.
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тяхното достойнство и неприкосновеността на личния им живот, както и до 
дискриминационно отношение, включително в процедурите за набиране на 
персонал, поради пристрастни алгоритми, в т.ч. основани на полови или расови и 
етнически предубеждения алгоритми9 и на алгоритми, които са в ущърб на 
уязвими групи; освен това изразява загриженост, че ИИ може да подкопае 
свободата и автономността на хората и да допринесе за проблеми с психичното 
здраве на работниците, като например прегаряне, стрес от технологиите, 
психологично претоварване и изтощение; подчертава, че основаните на ИИ 
решения на работното място трябва да бъдат прозрачни и справедливи и да 
избягват всякакви отрицателни последици за работниците;

4. подчертава, че компетентните органи следва да имат достъп до цялата 
информация относно данните, използвани за обучение, статистическите модели и 
теоретичните принципи, свързани с решенията на основата на ИИ, както и 
емпиричната валидност на резултатите от тях;

5. счита, че ИИ може да спомогне за по-доброто използване на уменията и 
компетентностите на хората с увреждания и че прилагането на ИИ на работното 
място може да допринесе за приобщаващи пазари на труда и по-високи равнища 
на заетост за хората с увреждания;

6. подчертава, че новите технологични възможности, като например ИИ, и 
оценяването на ефективността на работата не трябва да водят до нееднакви в 
технологично отношение възможности и дехуманизирано цифрово бъдеще; 
подчертава, че етиката на иновациите трябва да следва хуманистичен подход;

7. счита, че ползвателите, в т.ч. работниците, и потребителите следва задължително 
да бъдат уведомявани, когато дадена система използва ИИ, особено по отношение 
на персонализирани продукти или услуги, и да получават съдържателна 
информация в лесноразбираема и достъпна форма относно всички етични аспекти 
на приложенията с ИИ, които ги касаят, за да вземат информирани решения; 
подчертава, че е важно да се разбере как алгоритмите обработват и оценяват 
данните и как това може да се ограничи или прекрати; подчертава 
необходимостта от развитие на компетентностите чрез обучение и образование на 
работниците и техните представители относно ИИ на работното място с цел по-
добро разбиране на последиците от решенията на основата на ИИ;

8. подчертава, че кандидатите и работниците трябва да бъдат надлежно 
информирани в писмена форма, когато се използва ИИ в хода на процедурите за 
набиране на персонал и други решения във връзка с човешките ресурси, както и за 
това как в този случай може да се изиска преглед от човек с цел отмяна на 
автоматизирано решение;

9. подчертава необходимостта да се гарантира, че повишаването на 
производителността в резултат на развитието и използването на ИИ и роботиката 

9 Европейски парламент, Education and employment of women in science, technology and the digital 
economy, including AI and its influence on gender equality („Образование и заетост на жените в областта на 
науката, технологиите и цифровата икономика, включително ИИ и неговото влияние върху равенството 
между половете“), април 2020 г.
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носи ползи не само за собствениците и акционерите на предприятията, но и за 
предприятията и работната сила чрез по-добри условия на труд и заетост, 
включително заплати, икономически растеж и развитие, и също така е в услуга на 
обществото като цяло, особено когато това повишаване е за сметка на работните 
места; призовава държавите членки да проучат внимателно потенциалното 
въздействие на ИИ върху пазара на труда и системите за социална сигурност и да 
разработят стратегии за гарантиране на дългосрочна стабилност чрез 
реформиране на данъците и вноските, както и други мерки в случай на по-малки 
публични приходи;

10. подчертава значението на корпоративните инвестиции във формално и 
неформално обучение и учене през целия живот с цел подпомагане на 
справедливия преход към цифрова икономика; в този контекст подчертава, че 
предприятията, които внедряват ИИ, имат отговорността да осигурят подходяща 
преквалификация и повишаване на квалификацията на всички засегнати 
служители, за да се научат как да използват цифрови инструменти и да работят с 
роботи за съвместна работа (коботи) и други нови технологии, като по този начин 
се адаптират към променящите се нужди на пазара на труда и останат на работа;

11. призовава за прилагане на принципа на предпазливост по отношение на новите 
технологии, основани на ИИ; подчертава основния принцип, че хората трябва 
винаги да имат контрол върху машините и ИИ и че взетите от ИИ решения трябва 
да подлежат на отчетност и оспорване и по целесъобразност да бъдат обратими; 
подчертава, че стандартите за безопасност и сигурност за ИИ трябва да бъдат 
зачитани, и изтъква значението на редовните проверки в тази връзка с цел 
предотвратяване на погрешни резултати от ИИ; припомня, че отговорността по 
отношение на използването на ИИ трябва да бъде ясно определена, както в случай 
на трудови злополуки, така и при вреди, причинени на трети страни;

12. подчертава, че ИИ трябва да бъде ориентиран към човека, прозрачен, безопасен и 
сигурен и да съответства на основните права и приложимите закони и регламенти, 
включително Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), през целия 
жизнен цикъл на системата, особено когато е внедрен на работното място; 
призовава за разработването на надеждна система за сертифициране, основана на 
процедури за изпитване и ръководена от принципа на предпазливост, която би 
позволила на предприятията да докажат, че техните продукти с ИИ съответстват 
на основните права и стандартите на Съюза;

13. припомня, че достиженията на правото на Съюза в областта на заетостта и 
социалната сфера се прилагат изцяло за ИИ, и призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират правилното прилагане и да отстранят евентуалните 
законодателни пропуски; отбелязва, че Съюзът може да се превърне в световен 
лидер в насърчаването на социално отговорно използване на ИИ;

14. подчертава важността на общия европейски подход по отношение на етичните 
аспекти на ИИ; подчертава, че всяка регулаторна рамка в тази връзка трябва да 
бъде адекватна и да се основава на цялостна оценка на въздействието, за да се 
избегне възпрепятстването на бъдещите иновации и създаването на работни 
места; в този контекст призовава за европейска регулаторна рамка относно 



PE648.298v02-00 8/11 AD\1210427BG.docx

BG

етичните аспекти на ИИ, която е пропорционална и поставя специален акцент 
върху сферата на труда, включително правата на работниците и условията на 
труд; счита, че следва да се обърне специално внимание на новите форми на 
работа, като например работата по отделни заявки и работата на платформи, 
произтичащи от прилагането на новите технологии в този контекст; счита, че една 
законодателна рамка, която има за цел да регламентира условията за 
дистанционна работа в целия Съюз и да гарантира достойни условия на труд и 
заетост в цифровата икономика, трябва също така да взема предвид въздействието 
на ИИ; призовава Комисията да се консултира в това отношение със социалните 
партньори, разработчиците, изследователите и други заинтересовани страни;

15. подчертава, че ИИ и всяко свързано с него законодателство не трябва да засягат 
по никакъв начин упражняването на основните права, признати в държавите 
членки и на равнището на Съюза, включително правото или свободата на 
стачкуване или предприемане на други действия, обхванати от специфичните 
системи на колективни трудови правоотношения в държавите членки в 
съответствие с националното право и/или практика, или да засягат правото на 
договаряне, на сключване или на изпълняване на колективни споразумения, или 
на предприемане на колективни действия в съответствие с националното право 
и/или практика;

16. подчертава, че трябва да се обърне специално внимание на данните, събирани на 
работното място с помощта на ИИ, особено ако те се използват за решения във 
връзка с човешките ресурси; призовава социалните партньори на равнище 
предприятия да анализират и наблюдават съвместно внедряването на ИИ; 
призовава Комисията и социалните партньори да анализират необходимостта от 
специални разпоредби за защита на данните на работното място в контекста на 
ИИ; подчертава, че работниците са собственици на данните си, дори след края на 
трудовото правоотношение;

17. счита, че с новата европейска програма за умения трябва да се преодолеят 
предизвикателствата, свързани с адаптирането и придобиването на квалификации 
и знания, с оглед на екологичния и цифровия преход, включително етичните 
аспекти на ИИ; подчертава необходимостта етичните аспекти на ИИ и развитието 
на умения за етични цели да станат неразделна част от всяка образователна и 
учебна програма за разработчиците и хората, работещи с ИИ; припомня, че 
разработчиците, програмистите, лицата, отговорни за вземането на решения, и 
предприятията, които се занимават с ИИ, трябва да осъзнават своята етична 
отговорност; счита също така, че е важно да се гарантира, че крайните ползватели 
и потребители получават изчерпателна информация и че има редовен обмен 
между всички съответни заинтересовани страни в това отношение;

18. отново подчертава значението на образованието и непрекъснатото учене за 
развитие на необходимите в цифровата ера квалификации и за справяне с 
цифровото изключване; призовава държавите членки да инвестират във 
висококачествено, отзивчиво и приобщаващо образование, професионално 
обучение и системи за учене през целия живот, както и в политики за 
преквалификация и повишаване на квалификацията на работниците в сектори, 
които са потенциално сериозно засегнати от ИИ; подчертава необходимостта да 
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се осигурят на настоящата и бъдещата работна сила необходимите езикова и 
математическа грамотност и цифрови умения, както и компетентност в сферата на 
науките, технологиите, инженерството и математиката (STEM) и междусекторни 
меки умения, като например критично мислене, творчество и предприемачество; 
подчертава, че в това отношение трябва да се обърне специално внимание на 
приобщаването на групите в неравностойно положение;

19. подчертава, че ИИ не трябва да изостря неравенствата между половете и 
стереотипите по отношение на пола, като превръща посредством алгоритми 
аналоговите предубеждения и предразсъдъци в цифрови;

20. подчертава необходимостта да се гарантира, че хората от различен произход, 
включително жените, младите хора, цветнокожите хора и хората с увреждания, са 
включени в разработването, внедряването и използването на ИИ; припомня, че 
основаните на ИИ технологии на работното място трябва да бъдат достъпни за 
всички въз основа на принципа за универсален дизайн;

21. посочва, че достъпът до решения на основата на ИИ е тясно свързан с достъпа до 
високоскоростен интернет и следователно покритието с широколентов достъп 
следва да бъде приоритет, за да се избегнат дискриминацията и неравният достъп 
до тези технологии;

22. отбелязва, че възможностите за решения на основата на ИИ разчитат на големи 
информационни масиви, като е необходима критична маса от данни за обучение 
на алгоритмите и прецизиране на резултатите; приветства в тази връзка 
предложението на Комисията за създаване на общо пространство на данни в 
Съюза, за да се засили обменът на данни и да се подпомогнат научните 
изследвания при пълно зачитане на европейските правила за защита на данните.
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