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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, че от Директива (ЕС) 2018/958 следва, че при вземането на решения, 
които предполагат рискове, за постигането на цели от обществен интерес 
крайната отговорност винаги следва да се носи от хора; подчертава, че всички 
технологии в областта на изкуствения интелект (ИИ) следва да подлежат на 
надзор от страна на човека; подчертава, че за да се насочи използването на 
изкуствен интелект към благото на отделните потребители или на групи 
потребители и на обществото като цяло, окончателният модел на контрол при 
тълкуването и прилагането на законите за ИИ следва винаги да бъде 
ориентираният към човека подход спрямо ИИ;

2. счита, че ЕС следва да се стреми да действа като фактор, определящ стандартите 
за ИИ в един извънредно свързан свят, като приеме ефикасна стратегия спрямо 
своите външни партньори, която подкрепя усилията му за установяване на 
световни етични норми за ИИ на международно равнище в съответствие с 
правилата за безопасност и изискванията за защита на потребителите, както и с 
европейските ценности и основните права; счита, че това е от ключово значение и 
за конкурентоспособността и устойчивостта на европейските дружества; 
призовава Комисията и държавите членки да засилят сътрудничеството с трети 
държави и международни организации и да се ангажират с по-широк диалог за 
справяне с предизвикателствата, произтичащи от развитието на тази бързо 
променяща се технология;

3. припомня, че трябва да се съблюдават принципите на недискриминация и 
пропорционалност и че трябва да бъдат изяснени въпросите за причинно-
следствената връзка, задълженията и отговорността, както и прозрачността, 
отчетността и обяснимостта, за да се определи дали и в каква степен държавата 
като активен субект на международното публично право, но също така и като 
упражнява своята компетентност, може да действа с помощта на системи, 
базирани на ИИ, които разполагат с определена самостоятелност, без да нарушава 
задълженията, произтичащи от международното право, като правото на 
справедлив процес;

4. поради това настоятелно призовава държавите членки да направят оценка на 
рисковете, свързани с основаните на ИИ технологии, например рисковете, 
свързани със защитата на потребителите и ползвателите на услуги, преди да 
автоматизират дейностите или професионалните услуги, свързани с 
упражняването на държавна власт, като доброто правораздаване; призовава 
държавите членки да обмислят необходимостта да се осигурят гаранциите, 
предвидени в Директива (ЕС) 2018/958, като надзор от квалифициран специалист 
и правила относно професионалната етика; подчертава необходимостта от 
правилно транспониране и прилагане на настоящата директива от държавите 
членки и насърчава Комисията да наблюдава отблизо този въпрос;
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5. настоява, че е важно да се инвестира в човешки умения, включително цифрови 
умения, за да могат лицата, упражняващи регулирани професии, в т.ч. дейности, 
свързани с упражняване на правомощия на държавен орган, например 
правораздаване, да се адаптират към научния напредък, в това число към 
основаните на ИИ решения; призовава държавите членки и Комисията да вземат 
надлежно това предвид като част от изпълнението на Директива 2005/36/ЕО;

6. счита, че по отношение на интелигентните продукти или устройства 
разработването на ИИ предполага също така възможности за подобряване на 
наблюдението на пазара в световен мащаб, за повишаване на безопасността на 
продуктите и за защита на потребителите по много по-ефективен начин и в широк 
мащаб; ето защо призовава Комисията да създаде механизъм за управление и 
надзор на пазара за системи, базирани на ИИ, който да дава насоки, становища и 
експертен опит на органите на държавите членки;

7. подчертава, че доколкото попадат в обхвата на определението за машина, 
посочено в Директива 2006/42/ЕО, роботите следва да бъдат проектирани и 
сглобени в съответствие със стандартите и мерките за безопасност, предвидени 
там;

8. припомня, че Директивата за МИС предвижда общ европейски подход към 
киберсигурността и устойчивостта на мрежите и информационните системи, за да 
се укрепва единният пазар и да се изгражда доверие у потребителите; настоятелно 
призовава държавите членки и Комисията да вземат насериозно заплахата от 
кибератаки, базирани на технологии с ИИ, например когато те подкопават 
икономиката на ЕС, да инвестират мащабно в постигането на високо равнище на 
цялостна цифрова грамотност и да намаляват зависимостта си от продавачи от 
трети държави;

9. счита, че органите на държавите членки, включително техните регионални и 
местните органи, и Комисията следва да насърчават технологиите с ИИ, които 
работят за хората; призовава държавите членки в тясно сътрудничество с 
Комисията да разработят приложения с ИИ, насочени към автоматизиране и 
улесняване на електронните административни услуги, например в областите на 
данъчната администрация, митническия контрол и защитата на потребителите или 
нотификацията на трансгранични стопански дейности; настоятелно призовава 
държавите членки да използват обществените поръчки като инструмент в 
подкрепа на отговорното развитие на ИИ от полза на новите участници на пазара, 
гражданите и потребителите; подчертава, че е съществено необходимо да има 
обясними и безпристрастни алгоритми, които да отговарят на задължението за 
достатъчна прозрачност, както и да се използват отворени данни в съответствие с 
Директива (ЕС) 2019/1024 относно отворените данни и повторното използване на 
информацията от обществения сектор, за да се гарантира, че предприятията и 
потребителите могат да имат доверие и да се възползват от по-добри, достъпни, 
недискриминационни и надеждни публични услуги на справедлива цена.
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