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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по правни въпроси: 

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

А. като има предвид, че Съюзът се основава на ценностите, посочени в член 2 от 
Договора за Европейския съюз, и на спазването на принципа на предпазните мерки, 
посочен в член 191, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз;

Б. като има предвид, че член 16 от ДФЕС гласи, че всеки има право на защита на 
личните си данни; като има предвид, че член 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета1 се отнася до ситуацията, в която данните се 
използват само при автоматизирано обработване, и признава правото на субекта на 
данните да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано 
обработване;

В. като има предвид, че глобалната конкуренция за лидерство в развитието на 
изкуствен интелект (ИИ), която ще повлияе на източника на етичните ценности и 
стандарти, оформящи сектора в световен мащаб, набира скорост и Европейският 
съюз следва да даде пример за останалия свят с подходяща нормативна уредба, 
също така с цел да предотврати потенциална надпревара за достигане на най-ниски 
равнища на националните нормативни уредби;

Г. като има предвид, че глобалната конкуренция не следва да бъде отделяна от 
етичните ценности и стандарти;

Д.  като има предвид, че бързият напредък в изследванията и иновациите породи 
редица важни етични, правни и социални въпроси, които се отразяват на връзката 
между науката и обществото; като има предвид, че тези изследвания и иновации 
трябва да съответстват на етичните принципи и съответното национално, 
европейско и международно законодателство, включително Хартата на основните 
права на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи, съгласно разпоредбите на европейските 
изследователски програми;

Е. като има предвид, че интегрирането на технологии за големи информационни 
масиви и ИИ в системите за обществено здравеопазване и други сектори трябва да 
бъде придружено от подходящи правила, стандарти и законодателство, които 
защитават основните права на хората и разглеждат тези нови етични 
предизвикателства; 

Ж. като има предвид, че понастоящем има видима разлика по отношение на 

1 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 
такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) 
(ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
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инвестициите и патентите между Съюза и други части на света;

З. като има предвид, че ИИ и други нововъзникващи цифрови решения могат да са от 
полза за обществото в областта на екологичния преход и опазването на околната 
среда и биологичното разнообразие, повишавайки ефективността на селското 
стопанство, управлението на отпадъците, кръговата икономика, смекчаването на 
последиците от изменението на климата и адаптирането към него, екологизирането 
на различни промишлени процеси, енергийното и транспортното управление и 
ефективност, качеството на водата и въздуха (например интелигентни мрежи и 
електромобилност), управлението на риска и наблюдението на Земята, в което, наред 
с другото, програмата „Коперник“ на Съюза е една от най-добрите;

И. като има предвид, че ИИ може да се прилага в почти всяка област на медицината: 
биомедицинските изследвания, пример за което е откритият с помощта на ИИ 
антибиотик Халицин или приносът на ИИ за профилактиката на раковите 
заболявания, по-ранното и по-точното им диагностициране и новите терапии за тях 
с методи като предикативна или геномна медицина, медицинското образование, 
подпомагането на лицата, полагащи грижи, подкрепата за грижата за възрастните 
хора, наблюдението на състоянието на пациентите, по-ефективното разработване 
на лекарства, по-целенасоченото лечение, вземането на клинични решения, 
персонализираната медицина, психиатричната диагностика и лечение, 
революционизирането на роботизираните протези и помощни системи, 
телемедицината, телехирургията и засилването на цялостната ефективност и 
оперативна съвместимост на здравните системи;

Й. като има предвид, че цифровият напредък изисква подходящо обучение и 
подготовка на здравните и административните служители с цел предотвратяване на 
цифровото разделение, като същевременни се имат предвид застаряващите ни 
общества и потенциалните предизвикателства за здравните системи; 

К. като има предвид, че съществуват сериозни етични опасения относно 
автономността на машините; 

Л. като има предвид, че цифровото здравеопазване не следва да лишава здравните 
грижи от човешки облик и да омаловажава отношенията между лекарите и 
пациентите, а да оказва съдействие на лекарите за по-ефективното диагностициране 
и/или лечение на пациентите;

М. като има предвид, че технологията с ИИ ще ускори цифровата трансформация на 
промишлеността и ще играе ключова роля за успеха на цифровата икономика в 
един все по-взаимосвързан свят; 

Н. като има предвид, че в настоящата правна рамка на Съюза и етични насоки за ИИ 
вече са разгледани някои етични предизвикателства във връзка с приложенията на 
ИИ, които са посочени в Бялата книга на Комисията за изкуствения интелект, 
например процесите за оценка на риска за основаните на ИИ здравни решения в 
единния пазар; като има предвид, че други области изостават от етичните 
предизвикателства, които трябва да бъдат идентифицирани и смекчени, тъй като ИИ 
има огромен капацитет да застраши предпочитанията, безопасността и 
неприкосновеността на личния живот на пациентите; като има предвид, че трябва да 
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се очертаят границите между ролите на медицинските и здравните специалисти и 
машините при грижите за пациентите, включително принципа на контролирана 
автономност на роботите, и че е необходимо образоване както на здравните 
работници, така и на пациентите;

О. като има предвид, че правилата на Съюза за защита на данните следва да бъдат 
адаптирани, за да се вземе предвид нарастващата сложност и взаимосвързаност на 
роботите за грижи и медицинските роботи, които могат да бъдат използвани за 
управление на високо чувствителни лични и медицински данни и следва да бъдат 
приведени в съответствие с принципа за интегрирана защита на 
неприкосновеността на личния живот, както е установено с Регламент (ЕС) 
2016/679 относно защитата на данните;

П. като има предвид, че решенията, при които се поставя акцент върху 
необходимостта от включване на научните изследвания като основа за стратегиите 
за развитие чрез създаване на регистри на медицински данни (например 
неврологични и кардиологични данни) и споделяне на данни от тези изследвания, 
могат да доведат до осезаеми социални ползи в контекста на общественото здраве и 
безопасност;

Р. като има предвид, че решенията с използване на ИИ могат да са от полза за 
обществото в областта на безопасността на храните, като, наред с другото, намалят 
употребата на пестициди, подкрепят прецизното земеделие, или в по-общ план 
селското стопанство 2.0, където Съюзът е сред лидерите в приложенията на ИИ 
(например за автоматизирани машинни настройки за прогнозиране на времето или 
идентифициране на заболявания), което ще позволи да се комбинира по-ефективно 
производство с по-високи екологични стандарти и по-добро използване на 
ресурсите, особено в райони, в които водните ресурси са ограничени и изменението 
на климата оказва сериозно въздействие, в съответствие с приоритетите на Зеления 
пакт;

С. като има предвид, че обхватът на тази рамка следва да бъде адекватен, 
пропорционален и задълбочено оценен; като има предвид, че тя следва да покрива 
широк спектър от технологии и техните компоненти, включително алгоритми, 
софтуер и данни, използвани или генерирани от ИИ; като има предвид, че е 
необходим целенасочен подход, основан на концепцията за висок риск, за да се 
избегне възпрепятстване на бъдещите иновации в предоставянето на ползи за 
гражданите от приложенията на ИИ, например в здравеопазването, опазването на 
околната среда и качеството на храните;

Т. като има предвид, че е от съществено значение да се открият ефективни начини за 
гарантиране на надеждни цифрови технологии, като се създаде възможност за 
извличане на ползите от тях и същевременно се защитят основните права и се 
насърчи развитието на неформални, отворени, толерантни и справедливи общества; 
като има предвид, че това е от особено значение при хибридните системи за 
човешки/изкуствен интелект;

У. като има предвид, че при роботизираните машини се губи границата между 
човешки субекти и технологични обекти; като има предвид, че те не само имат 
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последици за обществото, които трябва да бъдат оценени от етична гледна точка, 
но също така поставят под въпрос дори етичните рамки, въз основа на които трябва 
да бъдат оценени; като има предвид, че както се посочва в доклада на Световната 
комисия по етика в научното познание и технологии (COMEST), следва да се 
обърне специално внимание на използването на медицински роботи, роботи 
медицински сестри, роботи за грижи за възрастни хора и роботи придружители;

Ф. като има предвид, че използването на социални роботи и роботи придружители 
бързо се разпространява в областта на здравните грижи, и по-специално грижите за 
възрастни хора; като има предвид, че роботите за грижи за възрастни хора и 
роботите придружители могат да заемат функционална и емоционална роля; като 
има предвид, че тези роботи могат да играят роля за намаляването на самотата на 
възрастните хора, предотвратяването на поведение, свързано с деменция, 
стимулирането на познавателните дейности на пациент, страдащ от 
невродегенеративно заболяване, или извършването на определени ежедневни 
задачи, които са трудни за изпълнение от възрастните хора; като има предвид, че 
по този начин роботите придружители могат да провокират лъжливи, илюзорни и 
нереципрочни чувства, като увличат и вдетиняват възрастните хора;

Х. като има предвид, че роботите придружители може все по-често да бъдат 
използвани за сексуални цели; като има предвид, че използването за сексуални 
цели на роботи с детски облик или роботи, програмирани с цел злоупотреба, има 
особено тревожни етични последици;

Правна и етична рамка за ИИ: 

1. подчертава, че Съюзът трябва да предприеме всички необходими мерки, за да 
гарантира, че изразените в достиженията на правото му етични ценности се 
прилагат ефективно към всички области на ИИ на територията му, и за да 
популяризира стандартите си в световен мащаб; в това отношение подчертава, че 
технологичното развитие в областта на ИИ трябва да бъде винаги в полза на 
човечеството;

2. подчертава, че Съюзът трябва да предприеме всички необходими стъпки за 
засилване на доверието на обществото в разработването и прилагането на ИИ, 
роботиката и свързаните с тях технологии, предвид значителното въздействие, 
което тези технологии могат да имат върху гражданите; призовава Комисията да 
спазва етичните насоки относно надежден ИИ и да предложи адекватни мерки, за 
да гарантира, че тези технологии не генерират несправедливо предубедени 
резултати за гражданите;

3. подчертава, че основаната на закона екосистема на доверие към ИИ в Съюза, 
независимо дали се отнася до приложения в областта на опазването на околната 
среда, здравеопазването или безопасността на храните, разширена от етичната 
рамка на Съюза за ИИ, ще засили правната сигурност и предсказуемостта, ще 
насърчи участието на заинтересованите страни, ще увеличи обема на поверените 
данни и пазарната реализация, ще даде възможност за икономии от мащаба и ще 
подкрепи екосистема на високи постижения в тези сектори; счита, че това ще 
засили глобалната конкурентоспособност на сектора на ИИ на Съюза и потенциала 
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за популяризиране на ценностите и стандартите на Съюза;

4. отбелязва, че поради факта, че правните разпоредби отговарят по-добре на 
настоящите добре определени предизвикателства, и предвид бързия развой на ИИ, 
който води до несигурност за предстоящото, наличието на обща, добре правно 
обвързана и приложима етична рамка на Съюза за ИИ ще разшири екосистемата на 
доверие за всички заинтересовани страни, както е определено в Бялата книга на 
Комисията, по-специално за приложенията в областта на опазването на околната 
среда или общественото здраве, създаването на по-здравословна среда, 
подобряването на ресурсите и услугите в областта на здравеопазването или 
безопасността на храните, като по този начин ще се подкрепи екосистемата за 
високи постижения в областта на правната сигурност и предсказуемост и ще се 
даде ефективен отговор на предизвикателствата, които все още не са определени в 
съдебни зали, на срещи на ръководството или в научни лаборатории; 

5. отбелязва, че определението за ИИ изисква допълнителна работа; следователно 
подчертава значението на ориентирания към човека подход и на редовните прегледи 
на напредъка на ИИ и етичната рамка, за да се насърчи проактивното регулиране и 
за да се гарантира неговата приложимост във времето и спрямо новите разработки; 
подчертава, че има много нива на риск, които се развиват с течение на времето чрез 
напредъка на технологиите с ИИ; подчертава необходимостта от пропорционална 
законодателна рамка, която следва да се развива съобразно скоростта на 
технологичния напредък; посочва, че програмата „Коперник“ може да послужи като 
пример за най-добра практика при разработването на големи висококачествени 
набори от данни като входни данни в моделите на ИИ;

6. подчертава необходимостта от регулаторна рамка, определяща етичните принципи, 
които да бъдат прилагани при проектирането, разработването, въвеждането и 
функционирането на тази технология – от достъпа на данни до стриктния 
мониторинг на резултатите;

7. подчертава, че трябва да се намери балансиран подход към регулирането, като на 
първо място се гарантира, че ценностите ни не са компрометирани, и 
същевременно се избягва създаването на ненужна административна тежест, 
особено за МСП и стартиращите предприятия; подчертава в това отношение, че 
глобалната конкуренция в областта на ИИ невинаги следва същите етични 
принципи като Съюза; подчертава, че ИИ и свързаните с него технологии не следва 
да се оставят само на „леко“ саморегулиране; счита, че е изключително важно да се 
изиска пропорционална и подкрепяща законодателна рамка на Съюза; посочва, че 
много трети държави работят върху свои етични рамки и че има множество 
предложения на глобално равнище; осъзнава, че основната трудност по отношение 
на етичните принципи може да се състои в прилагането им, а не в тяхното 
съществуване;

8. подкрепя становището, че седемте изисквания за ИИ, посочени в Етичните насоки 
за надежден изкуствен интелект на експертната група на високо равнище по 
въпросите на изкуствения интелект, представляват солидни градивни елементи за 
обща етична рамка на Съюза за ИИ, с подходящо правно обвързване, която 
разглежда, наред с другото, етичните аспекти на приложенията на ИИ в областта на 
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околната среда, здравеопазването и защитата на храните; призовава за подобряване 
на достиженията на правото на ЕС по отношение на прозрачността, 
проследимостта и човешкия надзор, които бяха посочени като нуждаещи се от по-
нататъшно подобряване области в обратната информация, предоставена във връзка 
с насоките от 350 организации; освен това насърчава създаването на етична рамка 
на Съюза за ИИ в дух на откритост към работата на други международни 
партньори, които споделят ценностите на Съюза, например ООН, Съветът на 
Европа с неговите „Насоки за изкуствения интелект и защитата на данните“ от 2019 
г.2, Европейската етична харта за използване на изкуствения интелект в съдебните 
системи и работата на центъра му за юридически изследвания, ad hoc комитетът по 
изкуствен интелект (CAHAI), Принципите за ИИ3, подписани от членовете на 
ОИСР през май 2019 г., Декларацията на министрите на Г-20 от 2019 г. относно 
търговията и цифровата икономика, в чието приложение се съдържат принципите 
за ИИ, и Глобалната инициатива на IEEE за етика на автономните и 
интелигентните системи4;

9. решително подкрепя Комисията при създаването на обща етична рамка на Съюза за 
ИИ с цел да се преодолеят недостатъците вследствие на разпокъсаността на 
вътрешния пазар на ИИ, в т.ч. изследванията, иновациите и експертния опит при 
приложенията в областта на околната среда, общественото здраве, здравеопазването 
и безопасността на храните, и с цел да се предотвратят двойните стандарти за ИИ в 
държавите членки за разработения в Съюза и извън него ИИ, наред с другото, в 
области като управлението на данните на потребителите, защитата и 
неприкосновеността на личния живот в интелигентните мрежи, управлението на 
отпадъците, равния достъп до услуги и технологии, стандартите за отношенията 
между лекарите и пациентите, законодателството относно защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот, включително взаимодействието им с 
изследователски дейности и разработване на лекарства, гражданската отговорност в 
областта на общественото здравеопазване с помощта на ИИ, гражданската 
отговорност във връзка с автономните превозни средства или машини; отбелязва, че 
на национално равнище законодателството на държавите членки не съдържа 
хармонизирани правила за отговорността, които са приложими за щети или вреди, 
които биха могли да настъпят в резултат от цифрови и поведенчески технологии; 
призовава за подходящо правно обвързване и позициониране на такава етична рамка 
на Съюза за ИИ;

10. във връзка с това припомня, че в резолюцията на Европейския парламент от 16 
февруари 2017 г. относно гражданскоправни норми за роботиката5 беше поискано 
Комисията да обмисли създаването на Европейска агенция за изкуствен интелект, 
която да гарантира, наред с другото, хармонизиран подход в целия Съюз, да 
разработи общи критерии и процес на кандидатстване, свързани с издаването на 
европейски сертификат за етично съответствие, и да разглежда новите възможности 
и предизвикателства, по-специално тези от трансгранично естество, произтичащи от 
текущите технологични промени; изисква от Комисията да обмисли дали 
съществуващите органи и институции на Съюза са достатъчни за тези задачи или 

2 1https://rm.coe.int/guidelines-on-artificial-intelligence-and-data-protection/168091f9d8
3 2https://legalinstruments.oecd.org/api/print?ids=648⟨=en
4 3https://ethicsinaction.ieee.org

5 ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 239.
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трябва да се създаде нов орган за изкуствения интелект;

11. счита, че за всички приложения на ИИ, разработени в Съюза и извън него, трябва 
да бъде осигурена същата степен на защита в Съюза както за всички други 
технологии, в т.ч. ефективна съдебна защита за страните, които са засегнати 
отрицателно от системите с ИИ, като същевременно трябва да бъде позволено 
технологичните иновации да продължат да се развиват; освен това счита, че тази 
рискова зона на ИИ е от решаващо значение, например за здравните услуги, за 
транспорта, включващ автономни превозни средства, и за безопасността на 
храните; призовава за ясно разпределение на задълженията, правата и 
отговорностите между икономическите оператори, участващи в доставката на 
приложения на ИИ, за приписване на всяко задължение на участника/участниците, 
който/които е/са най-подходящ(и) за справяне с всички потенциални рискове, 
независимо дали това е разработчикът, внедрителят, производителят, 
дистрибуторът или вносителят, доставчикът на услуги, или професионалният или 
частният потребител, и в тази връзка призовава за адекватно преразглеждане на 
съответното законодателство на ЕС, например на Директивата за отговорността за 
продуктите, и за хармонизиране на националното законодателство; подкрепя 
позицията на Комисията, изразена в Бялата книга, че поради сложността на 
системите с ИИ осигуряването на ефективно ниво на правна защита може да 
изисква адаптиране на тежестта на доказване, изисквана от националните правила 
относно отговорността за вреди, причинени от работата на приложения на ИИ; 
счита, че яснотата по отношение на правната отговорност в сектора на ИИ ще 
засили прилагането на етичните ценности на Съюза, включени в достиженията на 
правото на ЕС, правната сигурност и предсказуемост и социалното приемане, 
подкрепяйки развитието на екосистемата на Съюза за високи постижения в 
областта на ИИ чрез обединяване на инвеститори и увеличаване на пазарната 
реализация;

12. подчертава, че много от предложенията от държави, които не са членки на Съюза, и 
от международни организации са съсредоточени около общи принципи или 
концепции за ИИ, а именно: ориентираност към човека, надеждност, зачитане на 
човешката автономност, предотвратяване на вреди, справедливост и „никой да не 
бъде изоставен“, както и обяснимост; счита, че една международна етична рамка 
около тези принципи би била изключително желателна; изразява загриженост, че 
напредъкът и иновациите в областта на ИИ водят до социално неравенство, ако не 
бъдат предприети действия; следователно призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат необходимите мерки, така че „никой да не бъде изоставен“ 
в прехода към цифрова Европа, и да гарантират справедлив, финансово приемлив и 
равен достъп до тези иновации, особено в области като здравеопазването;

13. препоръчва да се допълни основаният на риск подход с оценка на въздействието на 
алгоритмите, черпеща информация, например, от анализа на регулаторното 
въздействие, процедурата за оценка на риска по ОРЗД и оценката на въздействието 
върху правата на човека, и резултатите да бъдат достъпни публично;

14. приветства факта, че методологията за основан на риска подход, определена в 
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Бялата книга на Комисията от 19 февруари 2020 г.6, признава секторите на 
здравеопазването, транспорта и енергетиката за високорискови сектори по 
подразбиране, като въвежда изброените изисквания за ИИ извън съществуващите 
правила на Съюза в тези сектори, освен ако начинът на използване на ИИ не 
предполага значителен риск; подчертава, че етичната рамка на Съюза за ИИ следва 
да разглежда по-специално горепосочените високорискови сектори;

15. призовава за ясни, обективни и прозрачни процедури на равнището на Съюза за 
създаването на публичен каталог за високорискови приложения на ИИ, включващ 
механизъм за периодичен преглед и актуализация; призовава да се обмисли 
възможността тежестта на доказване в такива процедури за всички приложения на 
ИИ във всички области да се постави върху субекта, който иска да разработи или 
внедри системата с ИИ, за да се запази каталогът отворен за иновации и да се 
избегне игнорирането на риска от класифициране на приложения на ИИ като 
невисокорискови;

16. счита, че има риск от предубеждения и дискриминация при разработването, 
внедряването и използването на високорисков изкуствен интелект, роботика и 
свързани с тях технологии, включително софтуер, алгоритми и данни, използвани 
или генерирани от такива технологии; припомня, че при всички обстоятелства тези 
технологии следва да зачитат човешкото достойнство и да гарантират равно 
третиране на всички; счита, че такива възможни предубеждения биха могли да 
бъдат преодолени чрез определяне на правила за обработването на данни и 
създаване на подходящи предпазни мерки срещу предубежденията и 
дискриминацията въз основа на социални, икономически, етнически, расови, 
сексуални, полови, свързани с увреждания или други фактори; предупреждава за 
потенциална злоупотреба с приложения на ИИ за диагностика и призовава за 
предпазни мерки във връзка с капацитета и мотивацията на ИИ;

17 приветства инициативата за доброволно етикетиране на ИИ, който не е 
високорисков;

18. препоръчва предприемането на мерки за насърчаване на участието на всички 
заинтересовани страни по отношение на етиката в областта на ИИ от частния 
сектор, потребителските групи и академичните среди с цел формулиране на етичен 
кодекс, съобразен с технологичното, социалното и политическото развитие;

19. припомня, че за да вземат решения, роботите използват алгоритми, които включват 
ценности и етични рамки, както и че тяхното въвеждане има важни етични 
последици за здравеопазването и социалните отношения; изразява особена 
загриженост относно използването на роботи придружители за целите на 
педофилия и сексуално насилие; счита, че етичните съображения следва да се 
вземат предвид при проектирането на роботизирани технологии; призовава в 
процеса на разработване на тези машини да се отдели място на етиката, въз основа 
на подход тип етично проектиране (value-sensitive design), по-специално по 
отношение на роботите за грижи за възрастни хора и роботите придружители; 
подчертава, че този подход следва също така да бъде адаптиран, за да се вземе 

6 Бяла книга за изкуствения интелект – Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на доверие, 
COM(2020)0065
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предвид хуманното отношение към животните;

20. подчертава, че в допълнение към ясните регулаторни изисквания относно 
отчетността и отговорността е необходимо да се гарантира и алгоритмична 
прозрачност, така че да е възможно да се проследи моментът, в който „нещата са се 
объркали“, и да се даде възможност за навременната намеса на експерти; счита, че 
алгоритмичната прозрачност е от решаващо значение за предотвратяването на 
ситуации, при които вземането на медицински решения се извършва в условията на 
„черна кутия“; подчертава, че алгоритмите от типа „черна кутия“, които вземат 
необясними решения, са неприемливи в който и да е сектор, но в контекст, където 
вземането на решения от ИИ оказва въздействие върху решения, които касаят 
живота и смъртта, последствията от алгоритмичен провал могат да бъдат сериозни; 
призовава Комисията и държавите членки да започнат диалог с ключовите 
заинтересовани страни в областта на медицината, информационните технологии, 
математиката, физиката, технологиите за медицински данни, клиничната 
психология, биоинженерството и фармацевтиката, за да създадат платформи за 
изграждане на диалог и да оценят въздействието върху отношенията между 
лекарите и пациентите и дехуманизацията на медицинските грижи;

21. призовава за ръководни инициативи на Съюза за насърчаване на интерпретируеми 
алгоритми, „обясним“ ИИ, ИИ със символично мислене и техники за тестване на 
ИИ от типа „бяла кутия“, като се покаже, че тези технологии могат да бъдат 
комбинирани с дълбоки невронни мрежи, и като се покажат техните правни, 
етични и често бизнес предимства, и също така за насърчаване на методи за 
определяне на рисковете, свързани с различните технологични опции, като се 
използва, наред с другото, опитът на Службата на комисаря по информация на 
Обединеното кралство и насоките на Института Алън Тюринг „Обясняване на 
решенията, взети с ИИ“, които показват, че дори изключително сложните невронни 
системи с ИИ могат да бъдат интерпретирани в достатъчна степен;

22. призовава да се гарантира прозрачност, отговорност, проверимост, предсказуемост 
и отчетност, тъй като гражданите, пациентите и ползвателите следва да бъдат 
информирани при взаимодействие със система, която използва изкуствен интелект, 
чрез ясни и разбираеми обяснения на използваните данни, функционирането на 
алгоритъма, както и нейните цел, резултати и потенциални опасности; подчертава, 
че прозрачността и обяснимостта са от съществено значение за осигуряването на 
доверие в тези технологии; счита, че обяснението следва да бъде допълнено от 
проверимост и проследимост, тъй като спазването на такива принципи е начин за 
гарантиране на отчетността; посочва, че приложенията на ИИ могат да 
превъзхождат хората при тясно специфични задачи, но да не са успешни при общ 
анализ; призовава за човешки надзор, професионална отговорност и 
предсказуемост на системата, с възможност за отмяна на системата с ИИ;

23. счита, че всяко физическо или юридическо лице следва да може да търси правна 
защита за решение, издадено в негова вреда от високорисков ИИ, роботика или 
свързана с тях технология, и че всяко взето от ИИ решение следва да подлежи на 
строга човешка проверка и справедлив процес; предлага да се въведат предпазни 
мерки във връзка с използването на високорисков изкуствен интелект, роботика и 
свързани с тях технологии в рамките на решенията на публичната власт, 
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включително периодична оценка и евентуален преглед на регулаторната рамка, за 
да бъде в крак с технологичното развитие, както и да се установят задължителни 
насоки за методологията на оценката на съответствието, които трябва да се следват 
от националните надзорни органи, и незадължителни насоки, насочени към 
разработчиците, внедрителите и ползвателите;

24. приветства една европейска стратегия за данните, която разглежда предстоящите 
предизвикателства за Съюза в тази ключова за напредъка на ИИ област и търси 
европейски възможности за конкурентно предимство в новата икономика, основана 
на данни, особено в разрастващия се сектор на децентрализираните нелични данни, 
идващи от промишлеността, бизнеса и публичния сектор и от устройствата по 
периферията на мрежата, които се очаква да съставляват 80% от 175 зетабайта през 
2025 г. и да обърнат настоящите съотношения;

25. призовава за осигуряване на достатъчно финансиране за произтичащата от ИИ 
трансформация в Съюза; подкрепя амбициите, изложени в Бялата книга на 
Комисията, за привличането на 200 милиарда евро публични и частни инвестиции в 
областта на ИИ през следващите 10 години в Съюза; приветства вниманието, което 
се обръща на дефицитите на екосистемите на ИИ в по-слабо развитите региони и 
нуждите на МСП и стартиращите предприятия; призовава Комисията да 
идентифицира дефицитите в публичната инфраструктура и да насърчи 
финансирането за ИИ в областта на смекчаването на последиците от изменението на 
климата и адаптирането към него, енергията от възобновяеми източници и 
здравеопазването, както и да улесни географски балансирания достъп до цялото 
финансиране за ИИ, включително за МСП и стартиращите предприятия; подчертава, 
че новите цели на Съюза не трябва да отслабват ангажираността на Съюза в 
дългосрочните му приоритети, като например ОСП, политиката на сближаване, 
Зеления пакт и плана за възстановяване от COVID-19 Next Generation EU;

26 призовава Комисията да насърчава и финансира разработването на изкуствен 
интелект, роботика и свързани с тях технологии, които са ориентирани към човека 
и имат за цел преодоляване на предизвикателствата в областта на околната среда и 
климата и които гарантират еднакъв достъп до и упражняване на основните права 
чрез използването на данъци, екологосъобразни обществени поръчки или други 
стимули;

Въглероден отпечатък на ИИ:

27. отбелязва, че в пакета за цифровите услуги, публикуван на 19 февруари 2020 г., 
Комисията заявява, че днес на ИКТ се дължат между 5% и 9% от глобалното 
потребление на електроенергия и 2% от емисиите на CO2 и че обемът на 
прехвърлените и съхраняваните данни ще продължи да нараства експоненциално в 
предстоящите години и трябва да се намерят решения в тази връзка; отбелязва 
освен това, че в проучването на Съвместния изследователски център от 2018 г. на 
тема „Изкуствен интелект/Европейска перспектива“ се изчислява, че центровете за 
данни и предаването на данни биха могли да представляват 3 – 4% от цялото 
потребление на енергия в Съюза;

28. приветства факта, че европейската цифрова стратегия предлага мерки за 
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екологична трансформация на цифровите сектори;

29. подчертава, че въпреки настоящия голям въглероден отпечатък на самото 
задълбочено учене и ИИ, тези технологии могат да допринесат за намаляването на 
настоящия екологичен отпечатък на сектора на ИКТ и развитието на ИИ, 
роботиката, автоматизираните решения и машинното самообучение; подчертава, че 
тези и други подходящо регулирани технологии следва да бъдат критични фактори 
за постигането на целите на Зеления пакт, целите на ООН за устойчиво развитие и 
Парижкото споразумение в много различни сектори и следва да засилят 
въздействието на политиките за опазване на околната среда, например по 
отношение на намаляването на отпадъците и влошаването на състоянието на 
околната среда;

30. призовава Комисията да извърши проучване относно въздействието на въглеродния 
отпечатък на технологията с ИИ и относно положителните и отрицателните 
въздействия от прехода към използването на технология с ИИ за потребителите;

31. отбелязва, че предвид нарастващото разработване на приложения на ИИ, които 
изискват изчислителни ресурси, ресурси за съхранение и енергийни ресурси, 
въздействието на системите с ИИ върху околната среда следва да бъде разглеждано 
през целия им жизнен цикъл;

Въздействие на ИИ върху сектора на здравеопазването и правата на пациентите:

32. признава основната роля, която ИИ може да играе по отношение на здравето, и 
подчертава, че приложенията на ИИ в здравеопазването винаги следва да целят 
максимално увеличение на възможностите, които могат да създадат, като например 
подобряване на здравето на отделните пациенти, както и на резултатността на 
системите за обществено здравеопазване на държавите членки, без да се занижават 
етичните стандарти и без да се застрашава неприкосновеността на личния живот 
или безопасността на гражданите; 

33. приветства ангажимента на Комисията, изразен в Бялата книга, да изследва 
свързаните с безопасността и отговорността предизвикателства, които са 
характерни за здравеопазването, например системи с ИИ, предоставящи 
специализирана медицинска информация на лекарите или директно на пациента, и 
системи с ИИ, които сами изпълняват медицински задачи директно върху пациент; 
призовава да се извърши съответно проучване на останалите изброени сектори, 
които по подразбиране са високорискови;

34. счита, че в области като здравеопазването крайната отговорност трябва да се носи 
от физическо или юридическо лице; подчертава необходимостта от проследими и 
публично достъпни данни за обучение за алгоритмите;

35. призовава Комисията да инициира провеждането на открит и прозрачен секторен 
диалог, като отдаде приоритет на здравните грижи, за да може по-късно да 
представи план за действие с цел улесняване на разработването, тестването и 
въвеждането на ИИ в областта на изследванията и иновациите и широкото му 
приложение в обществените здравни услуги;
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36. предупреждава срещу опитите за придаване на машините на някакъв вид 
„личностна индивидуалност“, което може да доведе до премахване на човешката 
отговорност в случай на грешки при лечението;

37. решително подкрепя създаването на предложеното от Комисията европейско 
пространство за здравните данни7, което има за цел насърчаване на обмена на 
здравни данни и подпомагане на научните изследвания при пълно зачитане на 
защитата на данните, включително обработването на данните с технология с ИИ, и 
което засилва и разширява използването и повторното използване на здравните 
данни; призовава за увеличаване на трансграничния обмен на здравни данни, 
тяхната връзка и използване чрез сигурни федерирани хранилища, специфични 
видове здравна информация, като например европейски здравни досиета, геномна 
информация и цифрови здравни изображения, с цел да се улеснят оперативно 
съвместимите регистри или бази данни в целия Съюз в области като изследвания, 
наука и здравеопазване;

38. подчертава, че пациентите следва да знаят кога и как взаимодействат със 
специалист-човек и кога не; настоява пациентите да имат свободен избор относно 
това взаимодействие и да им бъде предложена алтернатива с равностоен стандарт;

39. счита, че, особено в сектора на здравеопазването, мобилните приложения могат да 
спомогнат за следенето на заболяванията и че е полезно да присъстват роботи като 
помощни фигури в работата на лекарите и лицата, полагащи здравни грижи, с 
оглед на подобряването на диагностицирането и лечението, като същевременно се 
гарантира, че медицинската практика и тази на грижите за пациентите не се 
дехуманизират;

40. призовава за стандартизирана в рамките на Съюза оперативна съвместимост на 
приложенията за електронно здравеопазване и за създаването на общ европейски 
достъп до данните за рецепти, диагнози и медицински доклади, които да бъдат 
лесно достъпни за всички граждани на Съюза и във всички държави членки;

41. отново заявява, че възможностите и рисковете, присъщи на тези технологии, имат 
глобално измерение, което изисква последователен хармонизиран подход на 
международно равнище; призовава Комисията да работи в рамките на двустранни и 
многостранни форуми с цел насърчаване и гарантиране на наличието на етично 
съответствие;

42. подчертава ползите от ИИ за профилактиката, лечението и контрола на 
заболяванията, пример за което е фактът, че ИИ прогнозира епидемията от COVID-
19 преди СЗО; настоятелно призовава Комисията да предостави на Европейския 
център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) правната рамка и 
ресурсите за независимо събиране на необходимите анонимизирани здравни данни 
в реално време и в сътрудничество с държавите членки, за да се справи, наред с 
другото, с проблемите, които се проявиха при пандемията от COVID-19; 

43. посочва, че използването на технологии за установяване и проследяване на 

7  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Европейска стратегия за данните“ COM(2020)0066
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контактни лица от публичните органи по време на пандемията от COVID-19 и други 
потенциални извънредни ситуации от здравен характер може да противоречи на 
защитата на данните; във връзка с това припомня съобщението на Комисията от 17 
април 2020 г. относно насоките за мобилните приложения, които подпомагат 
борбата с пандемията от COVID-19, във връзка със защитата на данните8, и 
необходимостта от пропорционалност, ограничаване във времето, привеждане в 
съответствие с европейските ценности и зачитане на човешкото достойнство и 
основните права;

44. счита, че ИИ и роботиката могат да осигурят значителни подобрения в контрола на 
медицинските изделия и да улеснят ежедневната работа на здравните специалисти; 
счита, че за критичните медицински изделия трябва да има резервна система за 
наблюдение и осигуряване на функционалността на изделието във всяка възможна 
ситуация на намеса и че трябва да се вземат предвид и смекчат евентуалните 
киберзаплахи във връзка с контрола над такива изделия; подчертава, че освен от 
хакери и външни заплахи, киберзаплахите могат да произтичат и от човешки 
грешки или системни грешки и че е необходимо да има създадени и 
функциониращи адекватни резервни системи; освен това счита, че Съюзът следва 
да създаде пътна карта за разработване на резервен ИИ за справяне с възможните 
проблеми при грешка на контрола на системите с ИИ;

45. посочва, че стандартите за безопасност, определени в Регламент (ЕС) 2017/745 на 
Европейския парламент и на Съвета9, може да не са достатъчни за справяне с 
предизвикателствата, произтичащи от системите с ИИ; призовава Комисията да 
следи предизвикателствата в тази област и да представя предложения при 
необходимост;

46. подчертава необходимостта да се гарантира, че управляваните от ИИ медицински 
изделия отговарят на изискванията за безопасност и ефективност на Регламент (ЕС) 
2017/745; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че Регламент 
(ЕС) 2017/745 се прилага по отношение на тези технологии; счита, че са 
необходими нови насоки и спецификации за оценката на безопасността и 
ефективността на софтуера и изделията с ИИ и задълбочено учене през целия 
цикъл на използване;

47. призовава за осигуряване на по-ясна правна компетентност и достатъчно 
финансиране за EMA и националните компетентни органи, които отговарят за 
лекарствата, за да се подпомогнат иновациите и аспектите на общественото 
здравеопазване, свързани с ИИ по време на жизнения цикъл на лекарствата, по-
специално с цел събиране и анализ на здравни данни в реалния свят, които могат да 
генерират допълнителни доказателства за лекарствените продукти с цел 
подпомагане на научноизследователската и развойна дейност и оптимизиране на 
безопасната и ефективна употреба на съществуващите лекарства в интерес на 
пациентите и на европейските здравни системи;

8 ОВ C 124I, 17.4.2020 г., стр. 1.
9 Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските 
изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) 
№ 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1).
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48. настоява, че нито застрахователните дружества, нито другите видове доставчици на 
услуги следва да могат да използват данните за електронно здравеопазване, за да 
въвеждат дискриминация при определянето на цените, тъй като това би 
противоречало на основното право на достъп до най-високото възможно ниво на 
здравеопазване;

ИИ и защита на данните:

49. приветства наскоро публикувания от Комисията преглед10 на Регламент (ЕС) 
2016/679 и отбелязва, че законодателствата на държавите членки следват различни 
подходи при въвеждането на дерогации от общата забрана за обработване на 
специални категории лични данни както по отношение на равнището на 
конкретизиране, така и по отношение на гаранциите, включително за целите на 
здравеопазването; следователно заявява, че в крайна сметка хората следва да 
поемат отговорността за вземането на решения, особено в сектори, където има 
големи залози и рискове, като например здравето;

50. приветства намерението на Комисията да наблюдава прилагането на Регламент 
(ЕС) 2016/679 по отношение на новите технологии, включително при евентуални 
бъдещи инициативи в областта на изкуствения интелект и съгласно Стратегията за 
данните, и подкрепя призива на Комисията към Европейския комитет по защита на 
данните да издаде насоки относно прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 в 
областта на научните изследвания, изкуствения интелект, блок-веригите и други 
възможни технологични разработки;

51. призовава за овластяване на гражданите и пациентите по отношение на техните 
лични данни с цел гарантиране на пълното прилагане и еднаквото тълкуване на 
правната рамка на Съюза относно защитата на данните и неприкосновеността на 
личния живот, особено в приложенията на ИИ в областта на здравеопазването и 
други свързани чувствителни данни, за да се спази изцяло правото „да бъдеш 
забравен“, предвидено в член 17 от Регламент (ЕС) 2016/679, и за да се укрепи 
„правото на получаване на обяснение“, предвидено в член 22 от Регламент (ЕС) 
2016/679, както и по-високи изисквания за тълкуване за високорисковия ИИ; 

52. подчертава, че етичната рамка относно ИИ следва да включва правото на 
получаване на обяснение за решение, основаващо се на автоматизирано 
обработване, за лицата, които са обект на такива решения;

53. призовава за намиране на правилния баланс между неприкосновеността на личния 
живот и защитата на данните и ползата от данните; счита, че за научния прогрес е 
важно да се осигури възможността за достатъчно задълбочено и подробно 
споделяне и обработване на здравни данни; призовава за гарантиране на 
анонимността на данните, като същевременно се избягва прекомерното им 
минимализиране; призовава за оперативно съвместими, подходящи бази данни, 
регистри и хранилища на равнището на Съюза, за да се улесни използването на 

10 Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно защитата на данните като 
стълб на оправомощаването на гражданите и на подхода на ЕС по отношение на цифровия преход – две 
години от прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (COM(2020)0264 final)
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здравни данни в секторите на здравеопазването, околната среда и безопасността на 
храните;

54. подчертава необходимостта да се гарантира защитата на здравните данни и 
данните, принадлежащи на уязвими групи, и посочва, че доколкото приложенията 
на ИИ обработват здравни данни въз основа на съгласието на субекта на данните, 
условията, предвидени в член 7 от Регламент (ЕС) 2016/679, трябва да бъдат 
изпълнени; 

55. подчертава, че генерираните данни не следва по никакъв начин да допринасят за 
каквато и да е дискриминация; призовава за гаранции, че събирането и 
достъпността на данните винаги са в съответствие с правната рамка на Съюза; 

56. посочва, че рискът от злонамерени промени и манипулации на данните, както и от 
възможни хакерски атаки или кражба на данни, може да бъде особено сериозен в 
сектора на здравеопазването и може да бъде използван за причиняване на вреда, 
дискредитиране или получаване на печалба от отделни лица; подчертава, че за 
съответните мрежи следва да бъдат установени най-високите стандарти за 
киберсигурност;

Въздействие на ИИ върху трудовата и социалната среда:

57. посочва, че в етичната рамка на ОИСР се вземат предвид сътресенията на пазара на 
труда; подчертава, че автоматизацията, в съчетание с ИИ, ще увеличи 
производителността и следователно ще увеличи производството; посочва, че както 
и при предишните технологични революции, някои работни места ще бъдат 
заменени; подчертава, че увеличеното използване на роботиката и ИИ би трябвало 
също така да намали излагането на човека на вредни и опасни условия на труд и да 
спомогне за създаването на повече качествени и достойни работни места и 
подобряването на производителността; припомня работата на ОИСР, която 
подчертава, че автоматизацията може да позволи на обществото да избере да 
намали броя на отработените часове, като по този начин се подобрят условията на 
живот и здравето на работниците;

58. обръща внимание в по-широк смисъл на препоръките на ОИСР, с които се отправя 
призив към правителствата да работят в тясно сътрудничество със 
заинтересованите страни за насърчаване на отговорното използване на ИИ на 
работното място, подобряване на безопасността на работниците и качеството на 
работните места и гарантиране, че ползите от ИИ се споделят широко и 
справедливо; подчертава в този контекст, че наличието на различни екипи от 
разработчици и инженери, които работят заедно с основните участници, може да 
допринесе за предотвратяването на полови и културни предубеждения и за 
гарантирането на зачитането на физическото и психическото благосъстояние на 
работниците в алгоритмите, системите и приложенията на ИИ; 

59. подчертава, че разработването на приложения на ИИ може да намали разходите и 
да увеличи обема на наличните услуги, например здравните услуги, обществения 
транспорт, селското стопанство 2.0, като ги направи финансово по-достъпни за по-
широк спектър от обществото; подчертава, че приложенията на ИИ може също така 
да доведат до увеличаване на безработицата, натиск върху системите за социални 
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грижи и увеличаване на бедността; подчертава, в съответствие с ценностите, 
залегнали в член 3 от Договора за Европейския съюз, необходимостта от 
адаптиране на произтичащата от ИИ трансформация в Съюза към социално-
икономическия капацитет, адекватна социална защита, образование и създаване на 
алтернативни работни места; призовава да се обмисли създаването на Фонд за 
приспособяване към ИИ в Съюза, надграждащ опита на Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) или разработвания понастоящем 
Фонд за справедлив преход;

60. подчертава също така важността на социалния диалог с цел осигуряване на 
справедлив и приобщаващ преход за работниците към повлияната от ИИ нова 
работна действителност и необходимостта дружествата да инвестират в обучението 
и преквалификацията на работната си сила;

61. призовава държавите членки да приведат образованието за специалистите в 
областта на опазването на околната среда, здравеопазването и безопасността на 
храните в съответствие с развитието в областта на ИИ, както и да повишат 
осведомеността за свързаните с ИИ рискове и етични предизвикателства; 

62. приветства изискванията, предложени в Бялата книга относно данните за обучение 
на високорисков ИИ, като се разглежда и безопасността – достатъчно широки 
данни за покриване на всички съответни сценарии, за да се избегнат опасни 
ситуации като дискриминацията, и достатъчно представителни данни, които да 
отразяват добре социалната среда, към която ще се прилагат;

63. подчертава, че публичният сектор следва да се съсредоточи върху решаването на 
социалните проблеми, а не върху внедряването на ИИ заради самия себе си; 
призовава за подобряване на нормативната уредба и насоките за обществените 
поръчки на Съюза, включително екологосъобразните обществени поръчки на 
Европейския съюз, така че по време на съответните процедури за оценка на 
тръжните оферти да се взема предвид дали даден въпрос изисква приложение на 
система с ИИ и да се дава възможност да се следва алтернативен път на доставка в 
случаите, когато оценката показва, че решение без използване на ИИ се справя по-
добре със социалния проблем.
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