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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. припомня потенциала на изкуствения интелект (ИИ), когато става въпрос за 
предоставяне на новаторски услуги на предприятията, потребителите и публичния 
сектор; подчертава ключовата роля, която технологиите в областта на ИИ могат 
да играят в цифровизацията на икономиката в много сектори, като 
промишлеността, здравеопазването, строителството и транспорта, което може да 
доведе до създаване на нови бизнес модели; подчертава, че Съюзът трябва 
активно да приема развитието в тази област за постигане на напредък в 
изграждането на цифровия единен пазар; подчертава, че разработването и 
използването на ИИ на вътрешния пазар ще спечели от наличието на надеждна, 
балансирана и ефективна система за права върху интелектуалната собственост 
(ПИС); отбелязва значението на разграничаването между приложенията с ИИ или 
алгоритмите на ИИ, създадените чрез ИИ технологии и продукти, базите данни и 
отделните данни, за които са необходими различни форми на права;

2. счита, че революционните технологии, като например изкуственият интелект, 
предлагат както на малките, така и на големите дружества възможността да 
разработват водещи на пазара продукти; счита, че всички дружества или други 
собственици на такива продукти следва да се възползват от еднакво ефикасна и 
ефективна защита на ПИС; счита, че това може да насърчи появата на европейски 
малки и средни предприятия (МСП) и да доведе до значително конкурентно 
предимство в Съюза; призовава за анализ на въздействието на практиките на 
злоупотреби от страна на „патентните тролове“ и на стратегическите съдебни 
спорове в областта на ПИС, които могат да действат като изкуствена пречка за 
навлизане на пазара и за защита на установените участници на пазара; подчертава 
значението на технологиите в областта на ИИ, когато става въпрос за осигуряване 
на по-прозрачно, ефикасно и надеждно управление на свързаните с 
интелектуалната собственост аспекти на сделките;

3. подчертава значението на мерките и на информационните канали, които помагат 
на МСП и стартиращите предприятия ефективно да използват защитата на ПИС в 
технологиите в областта на ИИ; призовава Комисията и държавите членки да 
предоставят подкрепа на стартиращите предприятия и на МСП чрез Програмата 
за единния пазар и центровете за цифрови иновации с цел разработване и защита 
на техните продукти и така да им дадат възможност напълно да развият своя 
потенциал за растеж и създаване на работни места в Европа; подчертава, че е 
важно Комисията и държавите членки да се стремят към координация с други 
важни глобални участници в областта на ПИС за развитието на ИИ, така че да се 
създаде глобално съвместим подход, който да бъде от полза както за МСП, така и 
за стартиращите предприятия;

4. подчертава колко е важно да се защитават ПИС, включително търговските тайни, 
във всяка регулаторна рамка за ИИ, по-специално по отношение на подробните 
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изисквания за тесния кръг от приложения, считани за „високорискови“, като 
същевременно се признава необходимостта от съчетаване на тези изисквания с 
прилагането на други цели на публичната политика, включително зачитане на 
основните права или свободи; счита, че за да се гарантира развитието на 
ориентиран към човека, надежден ИИ, е необходимо ефективно прилагане на 
законодателството относно лицата, сигнализиращи за нередности; 

5. подчертава, че наред със защитата на ПИС, в интерес на потребителите е да имат 
правна сигурност относно позволените видове използване на защитени 
произведения, особено когато става въпрос за сложни алгоритмични продукти; 
призовава Комисията да предложи мерки за проследимост на данните, като 
същевременно вземе предвид както законността на придобиването на данните, 
така и защитата на правата на потребителите и на основните права;

6. счита, че предизвикателството, което представлява оценката на приложенията с 
ИИ, изисква разработването на нови методи и подходящ административен 
капацитет за органите за надзор на пазара; отбелязва, че системите за адаптивно 
учене могат да се калибрират отново след всяко въвеждане на данни, което в 
някои случаи прави самото предварително оповестяване неефективно; 

7. счита, че когато приложенията с ИИ са сертифицирани, те следва да показват 
прозрачност, обяснимост – доколкото е възможно на практика – и спазване на 
етичните стандарти; отбелязва, че тази цел не може да бъде постигната 
единствено чрез простото оповестяване на алгоритъма или кода, ако въобще това 
е възможно; припомня, че наборите от данни също са важни в този процес;

8. призовава Комисията да обмисли как да оцени начините за изпитване на 
продуктите, например по модулен начин или чрез използване на инструменти за 
проверка, които биха позволили продуктите да бъдат изпитани по подходящ 
начин, като същевременно се спазва поверителността, за да се защитят 
търговските тайни на притежателите на ПИС.
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