
AM\1205570BG.docx PE652.393v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2020/2012(INL)

19.5.2020

ИЗМЕНЕНИЕ
1 - 137
Проект на становище
Александра Гезе
(PE648.496v01-00)

Рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и 
свързаните с тях технологии
(2020/2012(INL))



PE652.393v01-00 2/84 AM\1205570BG.docx

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1205570BG.docx 3/84 PE652.393v01-00

BG

Изменение 1
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини, Мариа Мануел Лейтан 
Маркеш

Проект на становище
Позоваване 1 a (ново)

Проект на становище Изменение

- Като има предвид, че 
съществуват сериозни опасения, че 
действащата правна уредба на ЕС, 
включително достиженията на 
правото в областта на защитата на 
потребителите, на безопасността на 
данните, на безопасността на 
продуктите и на надзора на пазара, не 
е пригодена да посрещне ефективно 
рисковете, произтичащи от 
изкуствения интелект, роботиката и 
свързаните с тях технологии и не 
осигурява високо равнище на защита 
на потребителите, както се изисква 
съгласно член 38 от Хартата на 
основните права на ЕС;

Or. en

Изменение 2
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини, Мариа Мануел Лейтан 
Маркеш

Проект на становище
Позоваване 1 б (ново)

Проект на становище Изменение

- като има предвид, че етичните 
насоки — като например 
принципите, приети от експертната 
група на високо равнище по въпросите 
на изкуствения интелект — дават 
добра отправна точка, но не са 
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достатъчни, за да се гарантира, че 
дружествата действат честно и 
гарантират ефективна защита на 
потребителите;   

Or. en

Изменение 3
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини, Мариа Мануел Лейтан 
Маркеш

Проект на становище
Позоваване 1 в (ново)

Проект на становище Изменение

- като има предвид, че 
изкуственият интелект, роботиката 
и свързаните с тях технологии могат 
да доведат до риск за потребителите 
да бъдат манипулирани и подложени 
на дискриминационно третиране и 
произволни, непрозрачни решения, 
като по този начин се допринесе за 
увеличаването на неравномерното 
разпределение на силите между 
предприятията и потребителите, 
поставяйки потребителите в още по-
уязвимо положение;

Or. en

Изменение 4
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини, Мариа Мануел Лейтан 
Маркеш

Проект на становище
Позоваване 1 г (ново)
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Проект на становище Изменение

- като има предвид, че 
прозрачните, отчетни и 
приобщаващи процеси при 
разработването, прилагането и 
оценяване на политиките и 
законодателството, приложими по 
отношение на проектирането, 
разработването и внедряването на 
алгоритмични системи, са от 
изключително значение, за да се 
гарантира, че всички физически лица, 
които са пряко засегнати, имат 
реален глас по отношение на това 
дали и как се използват тези системи 
и в чий интерес;

Or. en

Изменение 5
Мария Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Евелин 
Гебхарт, Марк Анжел, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Шандор 
Ронай, Брандо Бенифеи, Андреас Шидер

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава важността на това да 
се прилага регулаторна рамка на ЕС, 
когато потребителите в Съюза са 
ползватели на или субекти на 
алгоритмична система, независимо от 
мястото на установяване на 
образуванията, които разработват, 
продават или използват системата;

1. подчертава важността на това да 
се прилага регулаторна рамка на ЕС, 
когато потребителите в Съюза са 
ползватели на или субекти на 
алгоритмична система, независимо от 
мястото на установяване на 
образуванията, които разработват, 
продават или използват системата; 
освен това счита, че определените 
правила следва да се прилагат по 
цялата верига за създаване на 
стойност, а именно при 
разработването, внедряването и 
използването на съответните 
технологии и техните компоненти, 
както и за всички разработчици, и 
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следва да гарантират най-високо 
равнище на защита на 
потребителите; предлага при тези 
правила да се вземат предвид поуките 
от адаптирането към Регламент 
(ЕС) 2016/6791a (Общ регламент 
относно защитата на данните), 
който се счита за световен еталон; 
счита, че за неговото изпълнение е 
необходимо да се определи отговорно 
лице в Съюза (например упълномощен 
представител);
__________________
1a 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/ЕО (Общ 
регламент относно защитата на 
данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 6
Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Андрей Ковачев, Марион Валсман, Паскал 
Аримон

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава важността на това да 
се прилага регулаторна рамка на ЕС, 
когато потребителите в Съюза са 
ползватели на или субекти на 
алгоритмична система, независимо от 
мястото на установяване на 
образуванията, които разработват, 
продават или използват системата;

1. подчертава важността на това да 
се прилага регулаторна рамка на ЕС 
относно етичните аспекти на 
изкуственият интелект, роботиката 
и свързаните с тях технологии, когато 
потребителите в Съюза са ползватели на 
или субекти на алгоритмична система, 
независимо от мястото на установяване 
на образуванията, които разработват, 
продават или използват системата, с цел 
да се предостави правна 
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сигурност,както на дружествата, 
така и на гражданите;

Or. en

Изменение 7
Свеня Хан, Клаудия Гамон, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци, 
Стефани Йон-Куртен

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава важността на това да 
се прилага регулаторна рамка на ЕС, 
когато потребителите в Съюза са 
ползватели на или субекти на 
алгоритмична система, независимо от 
мястото на установяване на 
образуванията, които разработват, 
продават или използват системата;

1. подчертава важността на това да 
се прилага регулаторна рамка на ЕС 
относно етичните аспекти, когато 
потребителите в Съюза са ползватели на 
или субекти на алгоритмична система, 
независимо от мястото на установяване 
на образуванията, които разработват, 
продават или използват системата;

Or. en

Изменение 8
Дита Харанзова, Свеня Хан

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава важността на това да 
се прилага регулаторна рамка на ЕС, 
когато потребителите в Съюза са 
ползватели на или субекти на 
алгоритмична система, независимо от 
мястото на установяване на 
образуванията, които разработват, 
продават или използват системата;

1. подчертава важността на това да 
се прилага регулаторна рамка на ЕС, 
когато потребителите в Съюза са 
насочвани към или се превръщат в цел 
на алгоритмична система, независимо 
от мястото на установяване на 
образуванията, които разработват, 
продават или използват системата;

Or. en
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Изменение 9
Мария Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Евелин 
Гебхарт, Марк Анжел, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Мария 
Грапини, Шандор Ронай, Брандо Бенифеи, Андреас Шидер

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва, че рамката следва да 
се прилага към алгоритмични системи, 
като се включват областите на 
изкуствения интелект, машинното 
самообучение, задълбоченото учене, 
автоматизираното вземане на решения и 
роботиката;

2. отбелязва, че рамката следва да 
се прилага към алгоритмични системи, 
като се включват областите на 
изкуствения интелект (ИИ), интернет 
на нещата (ИН), машинното 
самообучение, задълбоченото учене, 
автоматизираното вземане на решения и 
роботиката; освен това отбелязва, че 
следва да се разработят референтни 
системи, които да помагат на 
потребителите в разясняването на 
тези системи винаги когато те са 
твърде сложни или когато се вземат 
решения, оказващи значително 
въздействие върху начина на живот 
на потребителите;

Or. en

Изменение 10
Свеня Хан, Клаудия Гамон, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци, 
Стефани Йон-Куртен

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва, че рамката следва да 
се прилага към алгоритмични системи, 
като се включват областите на 
изкуствения интелект, машинното 
самообучение, задълбоченото учене, 
автоматизираното вземане на решения и 
роботиката;

2. отбелязва, че рамката следва да 
се прилага към алгоритмични системи, 
като се включват областите на 
изкуствения интелект, машинното 
самообучение, задълбоченото учене, 
автоматизираното и подпомаганото 
вземане на решения и роботиката;

Or. en
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Изменение 11
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва, че рамката следва да 
се прилага към алгоритмични системи, 
като се включват областите на 
изкуствения интелект, машинното 
самообучение, задълбоченото учене, 
автоматизираното вземане на решения и 
роботиката;

2. отбелязва, че регулаторната 
рамка следва да се прилага към 
алгоритмични системи, като се 
включват областите на изкуствения 
интелект, машинното самообучение, 
задълбоченото учене, автоматизираното 
вземане на решения и роботиката;

Or. en

Изменение 12
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини, Свеня Хан

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва, че рамката следва да 
се прилага към алгоритмични системи, 
като се включват областите на 
изкуствения интелект, машинното 
самообучение, задълбоченото учене, 
автоматизираното вземане на решения и 
роботиката;

2. отбелязва, че рамката следва да 
се прилага към алгоритмични системи, 
като се включват областите на 
изкуствения интелект, машинното 
самообучение, системите от правила, 
автоматизираното вземане на решения и 
роботиката;

Or. en

Изменение 13
Свеня Хан, Клаудия Гамон, Дита Харанзова, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)
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Проект на становище Изменение

2a. счита, че Комисията следва да 
извърши пълен преглед на 
съществуващото законодателство, за 
да установи законодателните 
пропуски; подчертава в тази връзка 
обширното законодателство, което 
вече е в сила, например това, което 
гарантира, че продуктите и услугите, 
пуснати на пазара на Съюза, са 
безопасни и не вредят на хората, 
спазват неприкосновеността на 
личния им живот и следват строги 
правила за опазване на околната 
среда; призовава Комисията да се 
въздържа от приемането на 
законодателен акт, който би удвоил 
или припокрил тези секторни 
законодателства или който би влазъл 
в противоречие с тях;

Or. en

Изменение 14
Мария Да Граса Карвалю, Ружа Тун унд Хоенщайн, Едина Тот, Марион Валсман

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. подчертава, че една 
регулаторна рамка на ЕС за ИИ 
трябва да има ориентиран към човека 
подход и да води до разработването 
на системи, в които европейските 
етични ценности са интегрирани още 
на етапа на проектирането; счита, 
че една регулаторна рамка на ЕС, 
съсредоточена върху европейските 
ценности, би представлявала 
добавена стойност, която ще осигури 
на Европа уникално конкурентно 
предимство и ще допринесе 
значително за благосъстоянието и 
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благоденствието на европейските 
граждани и предприятия, а също 
така ще стимулира нашия вътрешен 
пазар;

Or. en

Изменение 15
Свеня Хан, Клаудия Гамон, Дита Харанзова, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)

Проект на становище Изменение

2б. посочва, че в законодателната 
рамка, въведена с Решение 
№ 768/2008/EО1a, се предвижда 
хармонизиран списък от задължения 
за производители, вносители и 
дистрибутори, насърчава се 
използването на стандарти и се 
предвиждат няколко нива на контрол 
в зависимост от степента на 
опасност на продукта; счита, че тази 
рамка следва да се прилага и за 
продукти с вграден ИИ;
__________________
1a Решение № 768/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 година относно обща 
рамка за предлагането на пазара на 
продукти и за отмяна на Решение 
93/465/ЕИО на Съвета (ОВ L 218, 
13.8.2008 г., стр. 82).

Or. en

Изменение 16
Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)
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Проект на становище Изменение

2б. подчертава, че етичната 
рамка за ИИ е добавена стойност за 
насърчаване на иновациите на пазара;

Or. en

Изменение 17
Свеня Хан, Клаудия Гамон, Дита Харанзова, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Проект на становище
Параграф 2 в (нов)

Проект на становище Изменение

2в. счита, че при прилагането на 
бъдещото законодателство правните 
задължения трябва да бъдат много 
точно формулирани и да избягват 
позоваване на общи принципи, за да се 
гарантира, че се спазват от 
икономическите оператори;

Or. en

Изменение 18
Свеня Хан, Клаудия Гамон, Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 2 г (нов)

Проект на становище Изменение

2г. счита, че задължителните 
правила по отношение на 
регулаторната рамка на етичните 
аспекти следва да бъдат ограничени 
само до практики, които несъмнено 
биха подкопали основните права и 
свободи;

Or. en
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Изменение 19
Свеня Хан, Клаудия Гамон, Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че всеки бъдещ 
регламент следва да възприема 
диференциран, основан на риска 
подход, основан на потенциалната вреда 
за отделния индивид, както и за 
обществото като цяло, като се вземе 
предвид специфичният контекст на 
използване на алгоритмичната система; 
правните задължения следва постепенно 
да се увеличават с определеното 
равнище на риска; в категорията с 
най-нисък риск не следва да има 
допълнителни правни задължения; 
алгоритмични системи, които могат 
да нанесат вреда на дадено лице, да 
окажат въздействие върху достъпа 
на дадено лице до ресурси или да 
засегнат неговото участие в 
обществото не се считат за 
попадащи в категорията с най-нисък 
риск; този основан на риска подход 
следва да се придържа към ясни и 
прозрачни правила;

3. подчертава, че всеки бъдещ 
регламент, свързан с етични аспекти, 
следва да възприема диференциран, 
основан на риска подход, основан на 
потенциалната вреда за отделния 
индивид, както и за обществото като 
цяло, като се вземе предвид 
специфичният контекст на използване 
на алгоритмичната система; правните 
задължения следва постепенно да се 
увеличават с определеното равнище на 
риска; в категориите с най-нисък риск 
не следва да има допълнителни правни 
задължения; основаният на риска 
подход следва да се придържа към ясни 
и прозрачни правила;

Or. en

Изменение 20
Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Андрей Ковачев

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че всеки бъдещ 
регламент следва да възприема 
диференциран, основан на риска 
подход, основан на потенциалната вреда 
за отделния индивид, както и за 
обществото като цяло, като се вземе 
предвид специфичният контекст на 

3. подчертава, че всеки бъдещ 
регламент следва да възприема 
диференциран, основан на риска подход 
с ясни критерии и показатели, с 
последваща безпристрастна и 
регулирана оценка въз основа на 
потенциалната вреда за отделния 
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използване на алгоритмичната система; 
правните задължения следва постепенно 
да се увеличават с определеното 
равнище на риска; в категорията с най-
нисък риск не следва да има 
допълнителни правни задължения; 
алгоритмични системи, които могат 
да нанесат вреда на дадено лице, да 
окажат въздействие върху достъпа 
на дадено лице до ресурси или да 
засегнат неговото участие в 
обществото не се считат за 
попадащи в категорията с най-нисък 
риск; този основан на риска подход 
следва да се придържа към ясни и 
прозрачни правила;

индивид, както и за обществото като 
цяло, като се вземе предвид 
специфичният контекст на използване 
на алгоритмичната система; правните 
задължения следва постепенно да се 
увеличават с определеното равнище на 
риска; в категорията с най-нисък риск 
не следва да има допълнителни правни 
задължения; този основан на риска 
подход следва да се придържа към ясни 
и прозрачни правила;

Or. en

Изменение 21
Мария Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Марк Анжел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Брандо Бенифеи, Андреас Шидер

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че всеки бъдещ 
регламент следва да възприема 
диференциран, основан на риска 
подход, основан на потенциалната вреда 
за отделния индивид, както и за 
обществото като цяло, като се вземе 
предвид специфичният контекст на 
използване на алгоритмичната система; 
правните задължения следва постепенно 
да се увеличават с определеното 
равнище на риска; в категорията с най-
нисък риск не следва да има 
допълнителни правни задължения; 
алгоритмични системи, които могат да 
нанесат вреда на дадено лице, да окажат 
въздействие върху достъпа на дадено 
лице до ресурси или да засегнат 
неговото участие в обществото не се 
считат за попадащи в категорията с най-

3. подчертава, че всеки бъдещ 
регламент следва да възприема 
диференциран, основан на риска 
подход, основан на потенциалната вреда 
или нарушаване на правата на 
отделния индивид, както и за 
обществото като цяло, като се вземе 
предвид специфичният контекст на 
използване на алгоритмичната система; 
правните задължения и изискванията 
за сертифициране следва постепенно 
да се увеличават с определеното 
равнище на риска; в категорията с най-
нисък риск не следва да има 
допълнителни правни задължения, а 
системите за сертифициране или 
етикетиране следва да бъдат на 
доброволен принцип; алгоритмични 
системи, които потенциално могат да 
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нисък риск; този основан на риска 
подход следва да се придържа към ясни 
и прозрачни правила;

нанесат вреда или да доведат до 
нарушаването на правата на дадено 
лице, да окажат въздействие върху 
достъпа на дадено лице до ресурси или 
да засегнат неговото участие в 
обществото не се считат за попадащи в 
категорията с най-нисък риск; този 
основан на риска подход следва да се 
придържа към ясни и прозрачни 
правила, като предоставя 
достатъчно правна сигурност и 
същевременно е ориентиран към 
бъдещето;

Or. en

Изменение 22
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че всеки бъдещ 
регламент следва да възприема 
диференциран, основан на риска 
подход, основан на потенциалната вреда 
за отделния индивид, както и за 
обществото като цяло, като се вземе 
предвид специфичният контекст на 
използване на алгоритмичната система; 
правните задължения следва постепенно 
да се увеличават с определеното 
равнище на риска; в категорията с най-
нисък риск не следва да има 
допълнителни правни задължения; 
алгоритмични системи, които могат да 
нанесат вреда на дадено лице, да окажат 
въздействие върху достъпа на дадено 
лице до ресурси или да засегнат 
неговото участие в обществото не се 
считат за попадащи в категорията с най-
нисък риск; този основан на риска 
подход следва да се придържа към ясни 

3. подчертава, че всеки бъдещ 
регламент следва да възприема 
диференциран, основан на риска 
подход, основан на потенциалната вреда 
за отделния индивид, както и за 
обществото като цяло, като се вземе 
предвид специфичният контекст на 
използване на алгоритмичната система; 
правните задължения следва постепенно 
да се увеличават с определеното 
равнище на риска; в категорията с най-
нисък риск не следва да има 
допълнителни правни задължения, но 
приложения в категориите с най-
висок риск следва да се считат за 
незаконни; алгоритмични системи, 
които могат да нанесат вреда на дадено 
лице, да окажат въздействие върху 
достъпа на дадено лице до ресурси или 
да засегнат неговото участие в 
обществото не се считат за попадащи в 
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и прозрачни правила; категорията с най-нисък риск; този 
основан на риска подход следва да се 
придържа към ясни и прозрачни 
правила; оценката на риска на 
конкретна система трябва да бъде 
предмет на редовна преоценка;

Or. en

Изменение 23
Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че всеки бъдещ 
регламент следва да възприема 
диференциран, основан на риска 
подход, основан на потенциалната вреда 
за отделния индивид, както и за 
обществото като цяло, като се вземе 
предвид специфичният контекст на 
използване на алгоритмичната система; 
правните задължения следва постепенно 
да се увеличават с определеното 
равнище на риска; в категорията с най-
нисък риск не следва да има 
допълнителни правни задължения; 
алгоритмични системи, които могат да 
нанесат вреда на дадено лице, да окажат 
въздействие върху достъпа на дадено 
лице до ресурси или да засегнат 
неговото участие в обществото не се 
считат за попадащи в категорията с най-
нисък риск; този основан на риска 
подход следва да се придържа към ясни 
и прозрачни правила;

3. подчертава, че всеки евентуален 
бъдещ регламент следва да позволява 
разработването и внедряването на 
сигурни и надеждни алгоритмични 
системи и да възприема диференциран, 
основан на риска подход, основан на 
потенциалната вреда за отделния 
индивид, както и за обществото като 
цяло, като се вземе предвид 
специфичният контекст на използване 
на алгоритмичната система; правните 
задължения следва постепенно да се 
увеличават с определеното равнище на 
риска: основно, съществено или 
високо; в категорията с най-нисък риск 
не следва да има допълнителни правни 
задължения; алгоритмични системи, 
които могат да нанесат вреда на дадено 
лице, да окажат въздействие върху 
достъпа на дадено лице до ресурси или 
да засегнат неговото участие в 
обществото не се считат за попадащи в 
категорията с най-нисък риск; този 
основан на риска подход следва да се 
придържа към ясни и прозрачни 
правила;

Or. en
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Изменение 24
Дита Харанзова, Свеня Хан

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че всеки бъдещ 
регламент следва да възприема 
диференциран, основан на риска 
подход, основан на потенциалната вреда 
за отделния индивид, както и за 
обществото като цяло, като се вземе 
предвид специфичният контекст на 
използване на алгоритмичната система; 
правните задължения следва 
постепенно да се увеличават с 
определеното равнище на риска; в 
категорията с най-нисък риск не следва 
да има допълнителни правни 
задължения; алгоритмични системи, 
които могат да нанесат вреда на дадено 
лице, да окажат въздействие върху 
достъпа на дадено лице до ресурси или 
да засегнат неговото участие в 
обществото не се считат за попадащи в 
категорията с най-нисък риск; този 
основан на риска подход следва да се 
придържа към ясни и прозрачни 
правила;

3. подчертава, че всеки бъдещ 
регламент следва да възприема 
диференциран, основан на риска 
подход, основан на потенциалната вреда 
за отделния индивид, както и за 
обществото като цяло, като се вземе 
предвид специфичният контекст на 
използване на алгоритмичната система; 
правните задължения следва да се 
увеличават само в съответствие с 
доказаното равнище на риска; в 
категорията с най-нисък риск не следва 
да има допълнителни правни 
задължения; алгоритмични системи, 
които могат да нанесат вреда на дадено 
лице, да окажат въздействие върху 
достъпа на дадено лице до ресурси или 
да засегнат неговото участие в 
обществото не се считат за попадащи в 
категорията с най-нисък риск; този 
основан на риска подход следва да се 
придържа към ясни и прозрачни 
правила;

Or. en

Изменение 25
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че всеки бъдещ 
регламент следва да възприема 
диференциран, основан на риска 
подход, основан на потенциалната вреда 
за отделния индивид, както и за 

3. подчертава, че всеки бъдещ 
регламент следва да възприема 
диференциран, основан на риска 
подход, основан на потенциалната вреда 
за отделния индивид, както и за цялото 
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обществото като цяло, като се вземе 
предвид специфичният контекст на 
използване на алгоритмичната система; 
правните задължения следва постепенно 
да се увеличават с определеното 
равнище на риска; в категорията с най-
нисък риск не следва да има 
допълнителни правни задължения; 
алгоритмични системи, които могат да 
нанесат вреда на дадено лице, да окажат 
въздействие върху достъпа на дадено 
лице до ресурси или да засегнат 
неговото участие в обществото не се 
считат за попадащи в категорията с най-
нисък риск; този основан на риска 
подход следва да се придържа към ясни 
и прозрачни правила;

общество, като се вземе предвид 
специфичният контекст на използване 
на алгоритмичната система; правните 
задължения следва постепенно да се 
увеличават с определеното равнище на 
риска; в категорията с най-нисък риск 
не следва да има допълнителни правни 
задължения; алгоритмични системи, 
които могат да нанесат вреда на дадено 
лице, да окажат въздействие върху 
достъпа на дадено лице до ресурси или 
да засегнат неговото участие в 
обществото не се считат за попадащи в 
категорията с най-нисък риск; този 
основан на риска подход следва да се 
придържа към ясни и прозрачни 
правила;

Or. en

Изменение 26
Евелин Гебхарт, Марк Анжел, Моника Беньова, Алекс Аджус Салиба, Андреас 
Шидер, Мария Грапини, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че всеки бъдещ 
регламент следва да възприема 
диференциран, основан на риска 
подход, основан на потенциалната вреда 
за отделния индивид, както и за 
обществото като цяло, като се вземе 
предвид специфичният контекст на 
използване на алгоритмичната система; 
правните задължения следва постепенно 
да се увеличават с определеното 
равнище на риска; в категорията с най-
нисък риск не следва да има 
допълнителни правни задължения; 
алгоритмични системи, които могат да 
нанесат вреда на дадено лице, да окажат 
въздействие върху достъпа на дадено 
лице до ресурси или да засегнат 
неговото участие в обществото не се 

3. подчертава, че всеки бъдещ 
регламент следва да възприема 
диференциран, основан на риска 
подход, основан на потенциалната вреда 
за отделния индивид, както и за 
обществото като цяло, като се вземе 
предвид специфичният контекст на 
използване на алгоритмичната система; 
правните задължения следва постепенно 
да се увеличават с определеното 
равнище на риска; в категорията с най-
нисък риск следва да има задължение 
за етикетиране; алгоритмични 
системи, които могат да нанесат вреда 
на дадено лице, да окажат въздействие 
върху достъпа на дадено лице до 
ресурси или да засегнат неговото 
участие в обществото не се считат за 
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считат за попадащи в категорията с най-
нисък риск; този основан на риска 
подход следва да се придържа към ясни 
и прозрачни правила;

попадащи в категорията с най-нисък 
риск; този основан на риска подход 
следва да се придържа към ясни и 
прозрачни правила;

Or. en

Изменение 27
Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3a. счита, че преди да внесе 
евентуални нови законодателни 
предложения, Комисията следва 
внимателно да проследи прилагането 
на вече действащото 
законодателство и неговото 
изпълнение, както и мерките за 
саморегулиране; подчертава, че никое 
законодателно предложение, свързано 
с алгоритмични системи, не следва да 
възпрепятства появата на 
високотехнологични „еднорози“, други 
стартиращи предприятия и МСП в 
Европа или да пречи на европейските 
предприятия да приемат и прилагат 
ИИ или други решения, както и че 
тези предложения следва да вземат 
предвид контекста на периода след 
кризата с COVID-19; отново заявява, 
че основната цел следва да бъде 
разгръщането на потенциала на 
алгоритмичните системи в целия 
Съюз и повишаването на 
конкурентоспособността на 
европейските дружества в световен 
мащаб;

Or. en
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Изменение 28
Жорди Каняс

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3a. подчертава, че рамката от 
етични аспекти следва да включва 
разпоредби, които служат като 
отправна точка за инженери, 
разработчици, дружества и други 
оператори, с крайна цел насърчаване 
на отговорно и етично разгръщане, 
продажба и използване на ИИ, 
роботиката и свързаните с тях 
технологии, както и за разработване 
на технически стандарти и 
процедури за сертифициране в Съюза;

Or. en

Изменение 29
Клара Понсати Убиолс

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3a. призовава за рамка за забрана 
на внедряването или използването от 
страна на държавите членки на 
технологии за дистанционно 
разпознаване, като например 
биометрично разпознаване, което 
автоматично идентифицира отделни 
лица, дори с цел да се отговори на 
национална извънредна ситуация;

Or. en

Изменение 30
Евелин Гебхарт, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Марк Анжел, Моника Беньова, 
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Алекс Аджус Салиба, Андреас Шидер, Мария Грапини, Силви Гийом, Шандор 
Ронай

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3a. счита, че етичните принципи 
следва да бъдат в основата на 
хармонизирана европейска система за 
класификация на риска и свързаните с 
това правни задължения;

Or. en

Изменение 31
Мария Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Алекс Аджус Салиба, 
Адриана Малдонадо Лопес, Брандо Бенифеи, Андреас Шидер

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава важността на етична 
и регулаторна рамка, включваща по-
специално разпоредби относно 
качеството на наборите от данни, 
използвани в алгоритмичните системи, 
особено по отношение на 
представителността на използваните 
данни за обучението, относно 
премахването на пристрастността на 
наборите от данни, както и относно 
самите алгоритми, както и данните и 
стандартите за обобщаване;

4. подчертава важността на етична 
и регулаторна рамка, включваща по-
специално разпоредби относно 
качеството на наборите от данни, 
използвани в алгоритмичните системи 
във връзка с целите на тяхното 
използване, особено по отношение на 
представителността на използваните 
данни за обучението, относно 
премахването на пристрастността на 
наборите от данни, както и относно 
самите алгоритми, както и данните и 
стандартите за обобщаване; 
подчертава, че тези набори от данни 
следва да подлежат на одит и да се 
предоставят на разположение на 
компетентните органи при поискване 
от страна на последните, за да се 
гарантира тяхното съответствие с 
изложените по-горе принципи;

Or. en
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Изменение 32
Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава важността на етична 
и регулаторна рамка, включваща по-
специално разпоредби относно 
качеството на наборите от данни, 
използвани в алгоритмичните системи, 
особено по отношение на 
представителността на използваните 
данни за обучението, относно 
премахването на пристрастността на 
наборите от данни, както и относно 
самите алгоритми, както и данните и 
стандартите за обобщаване;

4. отбелязва, че наличността и 
качеството на данните са от 
ключово значение за справяне с 
рисковете, които произтичат от 
прилагането на алгоритмичните 
системи; подчертава важността на 
етична и регулаторна рамка, включваща 
по-специално разпоредби относно 
качеството на наборите от данни, 
използвани в алгоритмичните системи, 
особено по отношение на 
представителността на използваните 
данни за обучението, относно 
премахването на пристрастността на 
наборите от данни, както и относно 
самите алгоритми, както и данните и 
стандартите за обобщаване;

Or. en

Изменение 33
Дита Харанзова, Свеня Хан

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава важността на етична 
и регулаторна рамка, включваща по-
специално разпоредби относно 
качеството на наборите от данни, 
използвани в алгоритмичните системи, 
особено по отношение на 
представителността на използваните 
данни за обучението, относно 
премахването на пристрастността на 

4. подчертава важността да се 
освободят големи количества 
висококачествени данни за обучение 
на системите с ИИ; подчертава, че 
етичната и регулаторна рамка следва да 
включва разпоредби относно качеството 
на наборите от данни, използвани в 
алгоритмичните системи, например по 
отношение на представителността на 
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наборите от данни, както и относно 
самите алгоритми, както и данните и 
стандартите за обобщаване;

използваните данни за обучението, 
относно премахването на 
пристрастността на наборите от данни, 
както и относно самите алгоритми, 
както и данните и стандартите за 
обобщаване;

Or. en

Изменение 34
Свеня Хан, Клаудия Гамон, Дита Харанзова, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава важността на етична 
и регулаторна рамка, включваща по-
специално разпоредби относно 
качеството на наборите от данни, 
използвани в алгоритмичните системи, 
особено по отношение на 
представителността на използваните 
данни за обучението, относно 
премахването на пристрастността на 
наборите от данни, както и относно 
самите алгоритми, както и данните и 
стандартите за обобщаване;

4. подчертава важността на рамка 
на етичните аспекти, включваща по-
специално разпоредби относно 
качеството на наборите от данни, 
използвани в алгоритмичните системи, 
особено по отношение на 
представителността на използваните 
данни за обучението, относно 
премахването на пристрастността на 
наборите от данни, както и данните и 
стандартите за обобщаване;

Or. en

Изменение 35
Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Андрей Ковачев, Ружа  Тун унд Хоенщайн, 
Паскал Аримон

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава важността на етична 
и регулаторна рамка, включваща по-
специално разпоредби относно 
качеството на наборите от данни, 

4. подчертава важността на етична 
и регулаторна рамка, включваща по-
специално разпоредби относно 
качеството на наборите от данни, 
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използвани в алгоритмичните системи, 
особено по отношение на 
представителността на 
използваните данни за обучението, 
относно премахването на 
пристрастността на наборите от 
данни, както и относно самите 
алгоритми, както и данните и 
стандартите за обобщаване;

използвани в алгоритмичните системи, 
особено по отношение на 
висококачествените и по 
възможност обективни набори от 
данни, за да се подобри 
производството на алгоритмични 
системи и да се повиши доверието и 
приемането от страна на 
потребителите;

Or. en

Изменение 36
Катержина Конечна, Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4a. подчертава, че безопасността 
на потребителите, сигурността на 
данните, защитата на личните 
данни и етичните съображения като 
цяло ще определят общественото 
приемане и последващото навлизане 
на пазара на автоматизирани 
системи; подчертава, че публичните 
органи и частните заинтересовани 
страни ще трябва да предоставят 
достоверни отговори на всички тези 
опасения, както и да докажат 
екологичните, икономическите и 
социалните ползи от ИИ с цел 
спечелване на обществено доверие;

Or. en

Изменение 37
Жорди Каняс

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)
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Проект на становище Изменение

4a. посочва, че рамката от етични 
аспекти за изкуствения интелект, 
роботиката и други технологии 
следва по-специално да предвижда 
правно обвързващи мерки и 
стандарти за предотвратяване на 
практики от страна на частни и 
публични участници, които биха 
могли да подкопаят основните права 
и свободи, за да се осигури най-високо 
равнище на защита на 
потребителите и да се гарантира 
разработването на надеждни, етични 
и технически издържани приложения 
в рамките на единния пазар;

Or. en

Изменение 38
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Алесандра Басо, Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. подчертава, че е за 
предпочитане обработването на 
личните данни на европейците да се 
осъществява в Европа..

Or. fr

Изменение 39
Катержина Конечна, Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)

Проект на становище Изменение

4б. отбелязва, че сигурността на 
данните и неприкосновеността на 
личния живот ще бъдат придружени 
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от етични опасения по отношение на 
определянето на данните за събиране, 
както и на тяхната собственост, 
споделяне, съхранение и цел; 
отбелязва освен това, че етичността 
ще играе ключова роля при 
определянето на законодателната 
рамка, която регулира използването и 
управлението на такива данни;

Or. en

Изменение 40
Катержина Конечна, Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 4 в (нов)

Проект на становище Изменение

4в. припомня европейските 
принципи, залегнали в Общия 
регламент относно защитата на 
данните, че физическите лица 
остават собственици на своите 
лични данни и че е нужно изрично, 
информирано съгласие, преди тези 
лични данни да бъдат използвани; 
посочва, че съгласието означава, че 
лицата разбират за каква цел ще се 
използват техните данни и че 
субектите, които използват лични 
данни в алгоритмите, носят 
отговорността да гарантират, че 
това разбиране ще бъде действително 
постигнато;

Or. en

Изменение 41
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 5
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Проект на становище Изменение

5. счита, че потребителите следва 
да бъдат адекватно информирани по 
своевременен, безпристрастен, лесно 
разбираем, стандартизиран и достъпен 
начин за съществуването, процесите, 
логиката, аргументите и възможните 
резултати от алгоритмичните системи, 
за начина на достигане до хора с 
правомощия за вземане на решения, 
както и за начина, по който решенията 
на системата могат да бъдат 
проверявани, обжалвани ефикасно и 
коригирани;

5. счита, че потребителите имат 
правото да бъдат информирани по 
разбираем и достъпен начин за 
съществуването, процесите и 
аргументите, свързани с 
алгоритмичните системи, за начина на 
достигане до хора с правомощия за 
вземане на решения, както и за начина, 
по който решенията на системата могат 
да бъдат проверявани, обжалвани 
ефикасно и коригирани; счита, че 
потребителите следва също така да 
бъдат защитени чрез правото да 
изключват или ограничават дадена 
система на ИИ,  използвайки 
персонализация, ако това е възможно;

Or. en

Изменение 42
Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че потребителите следва 
да бъдат адекватно информирани по 
своевременен, безпристрастен, лесно 
разбираем, стандартизиран и достъпен 
начин за съществуването, процесите, 
логиката, аргументите и възможните 
резултати от алгоритмичните системи, 
за начина на достигане до хора с 
правомощия за вземане на решения, 
както и за начина, по който решенията 
на системата могат да бъдат 
проверявани, обжалвани ефикасно и 
коригирани;

5. счита, че потребителите следва 
да бъдат адекватно информирани по 
своевременен, безпристрастен, лесно 
разбираем, стандартизиран и достъпен 
начин за съществуването и аргументите, 
свързани с алгоритмичните системи, за 
начина на достигане до хора с 
правомощия за вземане на решения, 
както и за начина, по който решенията 
на системата могат да бъдат 
проверявани, обжалвани и коригирани;

Or. en
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Изменение 43
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Ружа  Тун унд Хоенщайн, Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Свеня Хан

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че потребителите следва 
да бъдат адекватно информирани по 
своевременен, безпристрастен, лесно 
разбираем, стандартизиран и достъпен 
начин за съществуването, процесите, 
логиката, аргументите и възможните 
резултати от алгоритмичните системи, 
за начина на достигане до хора с 
правомощия за вземане на решения, 
както и за начина, по който решенията 
на системата могат да бъдат 
проверявани, обжалвани ефикасно и 
коригирани;

5. подчертава, че доверието на 
потребителите е от съществено 
значение за разработването и 
използването на изкуствен интелект, 
роботика и свързани с тях 
технологии, които могат да носят 
присъщи рискове, ако се основават на 
непрозрачни набори от алгоритми и 
тенденциозни набори от данни; счита, 
че потребителите следва да бъдат 
адекватно информирани по 
своевременен, точен, лесно разбираем, 
стандартизиран и достъпен начин за 
съществуването, процесите, логиката, 
аргументите и възможните резултати от 
алгоритмичните системи, за начина на 
достигане до хора с правомощия за 
вземане на решения, както и за начина, 
по който решенията на системата могат 
да бъдат проверявани, обжалвани 
ефикасно и коригирани;

Or. en

Изменение 44
Арба Кокалари

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че потребителите следва 
да бъдат адекватно информирани по 
своевременен, безпристрастен, лесно 
разбираем, стандартизиран и достъпен 

5. счита, че потребителите следва 
да бъдат адекватно информирани по 
своевременен, безпристрастен, лесно 
разбираем, стандартизиран и достъпен 
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начин за съществуването, процесите, 
логиката, аргументите и възможните 
резултати от алгоритмичните системи, 
за начина на достигане до хора с 
правомощия за вземане на решения, 
както и за начина, по който решенията 
на системата могат да бъдат 
проверявани, обжалвани ефикасно и 
коригирани;

начин за съществуването, процесите, 
логиката, аргументите и възможните 
резултати от алгоритмичните системи, 
за начина на достигане до хора с 
правомощия за вземане на решения, 
както и за начина, по който решенията 
на системата могат да бъдат 
проверявани, обжалвани ефикасно и 
коригирани; подчертава значението 
на пропорционалността при 
разработването на рамка за 
прозрачност, за да се избегне 
ненужната тежест за МСП, които 
извършват дейност в нискорискови 
сектори, и да се защитят правата на 
интелектуална собственост;

Or. en

Изменение 45
Мария Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Марк Анжел, Алекс Аджус 
Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че потребителите следва 
да бъдат адекватно информирани по 
своевременен, безпристрастен, лесно 
разбираем, стандартизиран и достъпен 
начин за съществуването, процесите, 
логиката, аргументите и възможните 
резултати от алгоритмичните системи, 
за начина на достигане до хора с 
правомощия за вземане на решения, 
както и за начина, по който решенията 
на системата могат да бъдат 
проверявани, обжалвани ефикасно и 
коригирани;

5. счита, че потребителите следва 
да бъдат адекватно информирани по 
своевременен, безпристрастен, лесно 
разбираем, стандартизиран и достъпен 
начин за съществуването, процесите, 
логиката, аргументите и резултатите, 
както желаните, така и 
нежеланите, които могат разумно да 
бъдат предвидени, от алгоритмичните 
системи, за начина на достигане до хора 
с правомощия за вземане на решения, 
както и за начина, по който решенията 
на системата могат да бъдат 
проверявани, обжалвани ефикасно и 
коригирани; тази информация обаче 
не следва да застрашава търговските 
тайни и други конкурентни 
предимства;
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Or. en

Изменение 46
Кристел Шалдемозе, Лешек Милер, Евелин Гебхарт, Марк Анжел, Алекс Аджус 
Салиба, Шандор Ронай, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас 
Шидер, Силви Гийом, Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че потребителите следва 
да бъдат адекватно информирани по 
своевременен, безпристрастен, лесно 
разбираем, стандартизиран и достъпен 
начин за съществуването, процесите, 
логиката, аргументите и възможните 
резултати от алгоритмичните системи, 
за начина на достигане до хора с 
правомощия за вземане на решения, 
както и за начина, по който решенията 
на системата могат да бъдат 
проверявани, обжалвани ефикасно и 
коригирани;

5. счита, че потребителите следва 
да бъдат адекватно информирани по 
своевременен, безпристрастен, лесно 
разбираем, стандартизиран и достъпен 
начин за съществуването, процесите, 
логиката, аргументите и възможните 
резултати от алгоритмичните системи, 
за начина на достигане до хора с 
правомощия за вземане на решения, 
както и за начина, по който решенията 
на системата могат да бъдат 
проверявани, обжалвани ефикасно и 
коригирани; припомня, че човекът 
винаги трябва да може да преразгледа 
и отмени автоматизираните 
решения, дори когато те са 
окончателни и постоянни;

Or. en

Изменение 47
Евелин Гебхарт, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Марк Анжел, Моника Беньова, 
Алекс Аджус Салиба, Андреас Шидер, Силви Гийом, Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че потребителите следва 
да бъдат адекватно информирани по 
своевременен, безпристрастен, лесно 
разбираем, стандартизиран и достъпен 

5. счита, че потребителите следва 
да бъдат адекватно информирани по 
своевременен, безпристрастен, лесно 
разбираем, стандартизиран и достъпен 
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начин за съществуването, процесите, 
логиката, аргументите и възможните 
резултати от алгоритмичните системи, 
за начина на достигане до хора с 
правомощия за вземане на решения, 
както и за начина, по който решенията 
на системата могат да бъдат 
проверявани, обжалвани ефикасно и 
коригирани;

начин за съществуването, целите или 
предназначението,процесите, логиката, 
аргументите и възможните резултати и 
последици за потребителите от 
алгоритмичните системи, за начина на 
достигане до хора с правомощия за 
вземане на решения, както и за начина, 
по който решенията на системата могат 
да бъдат проверявани, обжалвани 
ефикасно и коригирани;

Or. en

Изменение 48
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че потребителите следва 
да бъдат адекватно информирани по 
своевременен, безпристрастен, лесно 
разбираем, стандартизиран и достъпен 
начин за съществуването, процесите, 
логиката, аргументите и възможните 
резултати от алгоритмичните системи, 
за начина на достигане до хора с 
правомощия за вземане на решения, 
както и за начина, по който решенията 
на системата могат да бъдат 
проверявани, обжалвани ефикасно и 
коригирани;

5. счита, че потребителите следва 
да бъдат адекватно информирани, при 
поискване в офлайн формат, по 
своевременен, безпристрастен, лесно 
разбираем, стандартизиран и достъпен 
начин за съществуването, процесите, 
логиката, аргументите и възможните 
резултати от алгоритмичните системи, 
за начина на достигане до хора с 
правомощия за вземане на решения, 
както и за начина, по който решенията 
на системата могат да бъдат 
проверявани, обжалвани ефикасно и 
коригирани;

Or. en

Изменение 49
Свеня Хан, Клаудия Гамон, Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 5
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Проект на становище Изменение

5. счита, че потребителите следва 
да бъдат адекватно информирани по 
своевременен, безпристрастен, лесно 
разбираем, стандартизиран и достъпен 
начин за съществуването, процесите, 
логиката, аргументите и 
възможните резултати от 
алгоритмичните системи, за начина на 
достигане до хора с правомощия за 
вземане на решения, както и за начина, 
по който решенията на системата могат 
да бъдат проверявани, обжалвани 
ефикасно и коригирани;

5. счита, че потребителите следва 
да бъдат адекватно информирани по 
своевременен, безпристрастен, лесно 
разбираем, стандартизиран и достъпен 
начин за съществуването на 
алгоритмичните системи, за начина на 
достигане до хора с правомощия за 
вземане на решения, както и за начина, 
по който решенията на системата могат 
да бъдат проверявани, обжалвани и 
коригирани;

Or. en

Изменение 50
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че потребителите следва 
да бъдат адекватно информирани по 
своевременен, безпристрастен, лесно 
разбираем, стандартизиран и достъпен 
начин за съществуването, процесите, 
логиката, аргументите и възможните 
резултати от алгоритмичните системи, 
за начина на достигане до хора с 
правомощия за вземане на решения, 
както и за начина, по който решенията 
на системата могат да бъдат 
проверявани, обжалвани ефикасно и 
коригирани;

5. счита, че потребителите следва 
да бъдат адекватно информирани по 
своевременен, точен, лесно разбираем, 
стандартизиран и достъпен начин за 
съществуването, процесите, логиката, 
аргументите и възможните резултати от 
алгоритмичните системи, за начина на 
достигане до хора с правомощия за 
вземане на решения, както и за начина, 
по който решенията на системата могат 
да бъдат проверявани, обжалвани 
ефикасно и коригирани;

Or. en

Изменение 51
Александра Гезе
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от името на групата Verts/ALE
Ружа  Тун унд Хоенщайн, Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. подчертава необходимостта 
от ефективно справяне с 
предизвикателствата, произтичащи 
от алгоритмичните системи, и от 
гарантиране на това, че 
потребителите са оправомощени и 
надлежно защитени; подчертава 
необходимостта да се погледне отвъд 
традиционните принципи за 
информация и оповестяване, върху 
които са изградени достиженията на 
правото на ЕС за защита на 
потребителите, тъй като ще са 
необходими по-солидни права на 
потребителите и ясни ограничения 
по отношение на разработването и 
използването на алгоритмични 
системи, за да се гарантира, че 
технологиите допринасят за 
подобряването и развитието на 
живота на потребителите по начин, 
който зачита основните права, 
правата на потребителите и 
европейските ценности;

Or. en

Изменение 52
Катержина Конечна, Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. подчертава необходимостта да 
се обърне особено внимание на 
случаите, които включват по-уязвими 
групи, като например деца, лица с 
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увреждания, по-възрастни хора и 
други, които са били в неравностойно 
положение в исторически аспект или 
са изложени на риск от изключване, и 
на случаите, които се 
характеризират с несъразмерност на 
правомощията или на достъпа до 
информация, като например между 
работодатели и служители или 
предприятия и потребители;

Or. en

Изменение 53
Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Ружа  Тун унд Хоенщайн

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. счита, че е изключително 
необходимо да е налице подход, 
основан върху ценности, за да се даде 
възможност за широко обществено 
приемане на ИИ за потребителите; 
счита, че етичните ценности 
справедливост, точност, 
поверителност и прозрачност следва 
да бъдат в основата на ИИ, което в 
този контекст означава операциите 
на системата да не могат да 
генерират несправедливо 
тенденциозни резултати;

Or. en

Изменение 54
Евелин Гебхарт, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Марк Анжел, Моника Беньова, 
Алекс Аджус Салиба, Андреас Шидер, Мария Грапини, Силви Гийом, Шандор 
Ронай

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)
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Проект на становище Изменение

5а. счита, че е необходима 
европейска правна рамка за система 
за класификация на риска и 
съответните правни задължения, за 
да се гарантира еднаква защита на 
европейските потребители;

Or. en

Изменение 55
Катержина Конечна, Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 5 б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. счита, че обяснимостта е от 
съществено значение за 
изграждането и поддържането на 
доверието на потребителите в 
системите с ИИ; съответно 
призовава за това процесите да бъдат 
прозрачни, възможностите и целта 
на системите с ИИ да бъдат 
открито съобщавани, а решенията да 
бъдат разяснявани на тези, които са 
пряко или косвено засегнати от тях; 
счита, че алгоритмите от типа 
„черна кутия“, които не предоставят 
такава информация, трябва да 
гарантират, че в системата като 
цяло се спазват основните права;

Or. en

Изменение 56
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини, Мариа Мануел Лейтан 
Маркеш
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Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. припомня колко е важно да се 
гарантира наличието на ефективни 
средства за правна защита за 
потребителите и призовава държавите 
членки да гарантират, че са налице 
достъпни, финансово достъпни, 
независими и ефективни процедури, за 
да се гарантира безпристрастен преглед 
на всички твърдения за нарушения на 
правата на потребителите чрез 
използване на алгоритмични системи, 
независимо дали произтичат от 
участници от публичния или частния 
сектор;

6. припомня колко е важно да се 
гарантира наличието на ефективни 
средства за правна защита за 
потребителите и призовава държавите 
членки да гарантират, че са налице 
достъпни, финансово достъпни, 
независими и ефективни процедури, за 
да се гарантира безпристрастен преглед 
на всички твърдения за нарушения на 
правата на потребителите чрез 
използване на алгоритмични системи, 
независимо дали произтичат от 
участници от публичния или частния 
сектор; настоятелно призовава за 
това механизмите за разрешаване на 
спорове и за колективна защита да 
бъдат достъпни както офлайн, така 
и онлайн за потребителите, групите 
и юридическите лица, които желаят 
да оспорят въвеждането или 
текущото използване на система, при 
която са възможни нарушения на 
правата на потребителите, или да 
отстранят подобно нарушение на 
правата;

Or. en

Изменение 57
Катержина Конечна, Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. припомня колко е важно да се 
гарантира наличието на ефективни 
средства за правна защита за 
потребителите и призовава държавите 
членки да гарантират, че са налице 
достъпни, финансово достъпни, 

6. припомня колко е важно да се 
гарантира наличието на ефективни 
средства за правна защита за 
потребителите и призовава държавите 
членки да гарантират, че са налице 
достъпни, финансово достъпни, 
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независими и ефективни процедури, за 
да се гарантира безпристрастен преглед 
на всички твърдения за нарушения на 
правата на потребителите чрез 
използване на алгоритмични системи, 
независимо дали произтичат от 
участници от публичния или частния 
сектор;

независими и ефективни процедури, за 
да се гарантира безпристрастен преглед 
на всички твърдения за нарушения на 
правата на потребителите чрез 
използване на алгоритмични системи, 
независимо дали произтичат от 
участници от публичния или частния 
сектор; настоятелно призовава 
държавите членки да гарантират, че 
организациите на потребителите 
разполагат с достатъчно 
финансиране, за да са в състояние да 
помагат на потребителите да 
упражняват правото си на правни 
средства за защита;

Or. en

Изменение 58
Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Ружа  Тун унд Хоенщайн, Андрей Ковачев, 
Марион Валсман, Паскал Аримон

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. припомня колко е важно да се 
гарантира наличието на ефективни 
средства за правна защита за 
потребителите и призовава държавите 
членки да гарантират, че са налице 
достъпни, финансово достъпни, 
независими и ефективни процедури, за 
да се гарантира безпристрастен преглед 
на всички твърдения за нарушения на 
правата на потребителите чрез 
използване на алгоритмични системи, 
независимо дали произтичат от 
участници от публичния или частния 
сектор;

6. припомня колко е важно да се 
гарантира наличието на ефективни 
средства за правна защита за 
потребителите и призовава държавите 
членки и националните органи за 
надзор на пазара да гарантират, че са 
налице достъпни, включително 
финансово, независими и ефективни 
процедури и структури за 
преразглеждане, за да се гарантира 
безпристрастен преглед от страна на 
човек на всички твърдения за 
нарушения на правата на потребителите 
чрез използване на алгоритмични 
системи, независимо дали произтичат от 
участници от публичния или частния 
сектор;

Or. en
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Изменение 59
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Алесандра Басо, Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. подчертава, че когато 
публичните средства допринасят за 
разработването или прилагането на 
алгоритмична система, кодът, 
генерираните данни — доколкото не 
са персонални — и отработеният 
модел следва да бъдат публични по 
подразбиране, за да се даде 
възможност, наред с други цели, за 
прозрачност и повторно използване, 
за максимално постигане на единния 
пазар, както и за да се избегне 
разпокъсването на пазара;

заличава се

Or. fr

Изменение 60
Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. подчертава, че когато 
публичните средства допринасят за 
разработването или прилагането на 
алгоритмична система, кодът, 
генерираните данни — доколкото не 
са персонални — и отработеният 
модел следва да бъдат публични по 
подразбиране, за да се даде 
възможност, наред с други цели, за 
прозрачност и повторно използване, 
за максимално постигане на единния 
пазар, както и за да се избегне 
разпокъсването на пазара;

заличава се
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Or. en

Изменение 61
Арба Кокалари

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. подчертава, че когато 
публичните средства допринасят за 
разработването или прилагането на 
алгоритмична система, кодът, 
генерираните данни — доколкото не 
са персонални — и отработеният 
модел следва да бъдат публични по 
подразбиране, за да се даде 
възможност, наред с други цели, за 
прозрачност и повторно използване, 
за максимално постигане на единния 
пазар, както и за да се избегне 
разпокъсването на пазара;

заличава се

Or. en

Изменение 62
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. подчертава, че когато 
публичните средства допринасят за 
разработването или прилагането на 
алгоритмична система, кодът, 
генерираните данни — доколкото не са 
персонални — и отработеният модел 
следва да бъдат публични по 
подразбиране, за да се даде възможност, 
наред с други цели, за прозрачност и 

7. подчертава, че когато 
публичните средства допринасят за 
разработването или прилагането на 
алгоритмична система, наред с 
откритите обществени поръчки и 
стандартите за свободно договаряне, 
кодът, генерираните данни — доколкото 
не са персонални — и отработеният 
модел следва да бъдат публични по 
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повторно използване, за максимално 
постигане на единния пазар, както и за 
да се избегне разпокъсването на пазара;

подразбиране, за да се даде възможност, 
наред с други цели, за прозрачност и 
повторно използване, за максимално 
постигане на единния пазар, както и за 
да се избегне разпокъсването на пазара;

Or. en

Изменение 63
Мария Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Марк Анжел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Брандо Бенифеи, Андреас Шидер

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. подчертава, че когато 
публичните средства допринасят за 
разработването или прилагането на 
алгоритмична система, кодът, 
генерираните данни — доколкото не са 
персонални — и отработеният модел 
следва да бъдат публични по 
подразбиране, за да се даде възможност, 
наред с други цели, за прозрачност и 
повторно използване, за максимално 
постигане на единния пазар, както и за 
да се избегне разпокъсването на пазара;

7. подчертава, че когато финансови 
средства с произход от публични 
източници допринасят значително за 
разработването или прилагането на 
алгоритмична система, кодът, 
генерираните данни — доколкото не са 
персонални — и отработеният модел 
следва да бъдат публични по 
подразбиране, за да се даде възможност, 
наред с други цели, за прозрачност и 
повторно използване, за максимално 
постигане на единния пазар, както и за 
да се избегне разпокъсването на пазара;

Or. en

Изменение 64
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. подчертава, че когато 
публичните средства допринасят за 
разработването или прилагането на 
алгоритмична система, кодът, 

7. подчертава, че когато 
публичните средства допринасят за 
разработването или прилагането на 
алгоритмична система, кодът, 
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генерираните данни — доколкото не са 
персонални — и отработеният модел 
следва да бъдат публични по 
подразбиране, за да се даде 
възможност, наред с други цели, за 
прозрачност и повторно използване, за 
максимално постигане на единния 
пазар, както и за да се избегне 
разпокъсването на пазара;

генерираните данни — доколкото не са 
персонални — и отработеният модел 
следва да бъдат публични по 
подразбиране, за да се гарантира 
прозрачност и да се даде възможност 
за тяхното повторно използване за 
насърчаване на иновациите;  
подчертава, че по този начин 
пълният потенциал на единния пазар 
може да бъде отключен, като се 
избегне разпокъсването на пазара;

Or. en

Изменение 65
Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Андрей Ковачев

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. подчертава, че когато 
публичните средства допринасят за 
разработването или прилагането на 
алгоритмична система, кодът, 
генерираните данни — доколкото не са 
персонални — и отработеният модел 
следва да бъдат публични по 
подразбиране, за да се даде възможност, 
наред с други цели, за прозрачност и 
повторно използване, за максимално 
постигане на единния пазар, както и за 
да се избегне разпокъсването на пазара;

7. подчертава, че когато 
публичните средства допринасят за 
разработването или прилагането на 
алгоритмична система, кодът, 
генерираните данни — доколкото не са 
персонални — и отработеният модел 
следва да бъдат достъпни, за да се даде 
възможност, наред с други цели, за 
прозрачност и повторно използване, за 
максимално постигане на единния 
пазар, както и за да се избегне 
разпокъсването на пазара;

Or. en
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Изменение 66
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. подчертава, че когато 
публичните средства допринасят за 
разработването или прилагането на 
алгоритмична система, кодът, 
генерираните данни — доколкото не са 
персонални — и отработеният модел 
следва да бъдат публични по 
подразбиране, за да се даде възможност, 
наред с други цели, за прозрачност и 
повторно използване, за максимално 
постигане на единния пазар, както и за 
да се избегне разпокъсването на пазара;

7. подчертава, че когато 
публичните средства допринасят за 
разработването или прилагането на 
алгоритмична система, генерираните 
данни — доколкото не са персонални — 
и отработеният модел следва да бъдат 
публични по подразбиране, за да се даде 
възможност, наред с други цели, за 
прозрачност и повторно използване, за 
максимално постигане на единния 
пазар, както и за да се избегне 
разпокъсването на пазара;

Or. en

Изменение 67
Мария Да Граса Карвалю, Ружа Тун унд Хоенщайн, Едина Тот,  Андрей Ковачев, 
Марион Валсман, Паскал Аримон

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. припомня, че е необходимо 
празглеждане на действащата правна 
уредба на ЕС, включително 
достиженията на правото в 
областта на защитата на 
потребителите и защитата на 
данните, отговорността за продукта, 
безопасността на продуктите и 
законодателството в областта на 
надзора на пазара, за да се види дали 
тя е в състояние да отговори на 
появата на изкуствения интелект и 
автоматизираното вземане на 
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решения и да осигури високо равнище 
на защита на потребителите;

Or. en

Изменение 68
Катержина Конечна, Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. подчертава, че наборите от 
данни и процесите, които са довели 
до решението на системата с ИИ, 
включително тези за събирането и 
етикетирането на данни, както и за 
използваните алгоритми, следва да 
бъдат документирани в 
съответствие с възможно най-добрия 
стандарт, за да се даде възможност 
за проследимост и повишаване на 
прозрачността; подчертава, че това 
се прилага и по отношение на 
решения, взети от системата с ИИ;

Or. en

Изменение 69
Кристел Шалдемозе, Лешек Милер, Евелин Гебхарт, Марк Анжел, Алекс Аджус 
Салиба, Шандор Ронай, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас 
Шидер, Силви Гийом, Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. подчертава, че засиленото 
използване на изкуствен интелект 
изисква силен акцент върху 
цифровата сигурност, тъй като 
големият обем данни създава нови 
рискове от кибератаки; призовава 
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Комисията да разработи ясни насоки 
за предприятията и публичните 
агенции за вземане на необходимите 
предпазни мерки при използването на 
изкуствен интелект;

Or. en

Изменение 70
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Ружа  Тун унд Хоенщайн, Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. изисква Комисията да 
формулира задължителни правила, за 
да могат дружествата да публикуват 
доклади за прозрачността, 
включително за съществуването, 
функционалността, процеса, 
основните критерии, логиката, 
използваните набори от данни и 
възможните резултати от 
алгоритмичните системи и усилията 
за установяване, предотвратяване и 
смекчаване на дискриминацията в 
системите с ИИ по навременен, 
безпристрастен, четлив и достъпен 
начин;

Or. en

Изменение 71
Евелин Гебхарт, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Марк Анжел, Моника Беньова, 
Алекс Аджус Салиба, Андреас Шидер, Мария Грапини, Силви Гийом, Шандор 
Ронай

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)
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Проект на становище Изменение

7a. призовава за единно прилагане 
на системата за класифициране на 
риска и свързаните с нея правни 
задължения, за да се гарантират 
еднакви условия на конкуренция 
между държавите членки и да се 
предотврати разпокъсването на 
вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 72
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7а. подчертава, че когато 
европейски публични средства 
допринасят за разработването или 
прилагането на алгоритмична 
система в консорциум с дружество 
извън Европа, кодексът и 
генерираните нелични данни следва да 
бъдат публични по подразбиране.

Or. fr

Изменение 73
Катержина Конечна, Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)

Проект на становище Изменение

7б подчертава, че наборите от 
данни, използвани от системите с 
ИИ (както за обучение, така и при 
експлоатация), могат да бъдат 
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засегнати от включването на 
непреднамерена историческа 
пристрастност, непълнота и лоши 
модели на управление; подчертава, че 
наличието на подобна 
пристрастност може да доведе до 
непреднамерени преки и непреки 
предразсъдъци и дискриминация срещу 
определени групи хора, потенциално 
изостряне на предразсъдъците и 
маргинализация; отбелязва, че 
преднамереното използване на 
предубеждения (на потребители) или 
участието в нелоялна конкуренция, 
като например хомогенност на 
цените чрез тайни споразумения или 
непрозрачен пазар, също могат да 
причинят вреда; подчертава, че 
винаги, когато това е възможно, 
лесноразпознаваемите и 
дискриминационни предубеждения 
следва да се премахват на етапа на 
събиране; отбелязва, че начинът, по 
който се разработват системите с 
ИИ (напр. програмиране на 
алгоритми), също може да бъде 
засегнат от несправедлива 
пристрастност; подчертава, че на 
това може да се противодейства чрез 
въвеждането на надзорни процеси за 
анализиране и разглеждане по ясен и 
прозрачен начин на целта, 
ограниченията, изискванията и 
решенията на системата; отбелязва, 
че следва да се насърчава наемането 
на хора от различни среди;

Or. en

Изменение 74
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)
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Проект на становище Изменение

7б. подчертава, че когато 
неевропейски публични средства 
допринасят за разработването или 
прилагането в Европа на 
алгоритмична система, кодексът и 
генерираните нелични данни следва да 
бъдат публични по подразбиране.

Or. fr

Изменение 75
Мария Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Евелин 
Гебхарт, Марк Анжел, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Шандор 
Ронай, Брандо Бенифеи, Андреас Шидер

Проект на становище
 Параграф 7 б (нов)

Проект на становище Изменение

7б. счита, че ИИ, интернет на 
нещата и други нововъзникващи 
технологии имат огромен потенциал 
за предоставяне на възможности за 
подобрения в много аспекти на 
живота на потребителите, наред с 
по-добри продукти и услуги, в т.ч. 
възможността да се възползват от 
по-добър надзор на пазара, доколкото 
всички приложими принципи, условия 
(включително прозрачност и 
проверимост) и разпоредби 
продължават да действат;

Or. en

Изменение 76
Евелин Гебхарт, Марк Анжел, Моника Беньова, Алекс Аджус Салиба, Андреас 
Шидер, Мария Грапини, Силви Гийом, Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)
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Проект на становище Изменение

7б. призовава за създаването  в 
рамките на ЕС на система за 
регистрация на изкуствения 
интелект, роботиката и свързаните 
с тях технологии в подкрепа на 
еднаквото и прозрачно прилагане на 
класификацията на риска в Съюза;

Or. en

Изменение 77
Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 
маргинализираните и уязвимите 
потребители и групи са подходящо 
отчетени и представени във всяка 
бъдеща регулаторна рамка; отбелязва, 
че за целите на анализа на 
въздействието на алгоритмичните 
системи върху потребителите 
достъпът до данни следва да бъде 
разширен, така че да включва 
подходящи страни, по-специално 
независими изследователи, медии и 
организации на гражданското 
общество, като същевременно се 
зачита изцяло правото на Съюза в 
областта на защитата на данните и 
неприкосновеността на личния 
живот; припомня важността на 
обучението и предоставянето на 
основни умения на потребителите за 
работа с алгоритмични системи, за да 
бъдат защитени от потенциални рискове 
и вреда за техните права;

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на всички 
потребители и групи, в т.ч. 
маргинализираните и уязвимите, са 
подходящо отчетени; припомня 
важността на обучението и 
предоставянето на основни умения на 
потребителите за работа с алгоритмични 
системи, за да бъдат защитени от 
потенциални рискове и вреда за техните 
права;

Or. en
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Изменение 78
Джорди Каняс, Свеня Хан

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 
маргинализираните и уязвимите 
потребители и групи са подходящо 
отчетени и представени във всяка 
бъдеща регулаторна рамка; отбелязва, 
че за целите на анализа на 
въздействието на алгоритмичните 
системи върху потребителите достъпът 
до данни следва да бъде разширен, така 
че да включва подходящи страни, по-
специално независими изследователи, 
медии и организации на гражданското 
общество, като същевременно се зачита 
изцяло правото на Съюза в областта на 
защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот; 
припомня важността на обучението и 
предоставянето на основни умения на 
потребителите за работа с алгоритмични 
системи, за да бъдат защитени от 
потенциални рискове и вреда за техните 
права;

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 
маргинализираните и уязвимите 
потребители и групи, като например  
лица с увреждания, са подходящо 
отчетени и представени във всяка 
бъдеща регулаторна рамка; отбелязва, 
че за целите на анализа на 
въздействието на алгоритмичните 
системи върху потребителите достъпът 
до данни следва да бъде разширен, така 
че да включва подходящи страни, по-
специално независими изследователи, 
медии и организации на гражданското 
общество, като същевременно се зачита 
изцяло правото на Съюза в областта на 
защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот; 
припомня важността на обучението и 
предоставянето на основни умения на 
потребителите за работа с алгоритмични 
системи, за да бъдат защитени от 
потенциални рискове и вреда за техните 
права;

Or. en

Изменение 79
Арба Кокалари

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 
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маргинализираните и уязвимите 
потребители и групи са подходящо 
отчетени и представени във всяка 
бъдеща регулаторна рамка; отбелязва, 
че за целите на анализа на 
въздействието на алгоритмичните 
системи върху потребителите достъпът 
до данни следва да бъде разширен, така 
че да включва подходящи страни, по-
специално независими изследователи, 
медии и организации на гражданското 
общество, като същевременно се зачита 
изцяло правото на Съюза в областта на 
защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот; 
припомня важността на обучението и 
предоставянето на основни умения на 
потребителите за работа с алгоритмични 
системи, за да бъдат защитени от 
потенциални рискове и вреда за техните 
права;

маргинализираните и уязвимите 
потребители и групи са подходящо 
отчетени и представени във всяка 
бъдеща регулаторна рамка; отбелязва, 
че за целите на анализа на 
въздействието на алгоритмичните 
системи върху потребителите достъпът 
до данни следва да бъде разширен, така 
че да включва подходящи страни, по-
специално независими изследователи, 
медии и организации на гражданското 
общество, като същевременно се зачита 
изцяло правото на Съюза в областта на 
защитата на данните, правото върху 
интелектуална собственост и 
неприкосновеността на личния живот; 
припомня важността на обучението и 
предоставянето на основни умения на 
потребителите за работа с алгоритмични 
системи, за да бъдат защитени от 
потенциални рискове и вреда за техните 
права;

Or. en

Изменение 80
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини, Мариа Мануел Лейтан 
Маркеш

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 
маргинализираните и уязвимите 
потребители и групи са подходящо 
отчетени и представени във всяка 
бъдеща регулаторна рамка; отбелязва, 
че за целите на анализа на 
въздействието на алгоритмичните 
системи върху потребителите достъпът 
до данни следва да бъде разширен, така 
че да включва подходящи страни, по-

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 
маргинализираните и уязвимите 
потребители и групи са подходящо 
отчетени и представени във всяка 
бъдеща регулаторна рамка; отбелязва, 
че за целите на анализа на 
въздействието на алгоритмичните 
системи върху потребителите достъпът 
до данни следва да бъде разширен, така 
че да включва подходящи страни, по-
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специално независими изследователи, 
медии и организации на гражданското 
общество, като същевременно се зачита 
изцяло правото на Съюза в областта на 
защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот; 
припомня важността на обучението и 
предоставянето на основни умения на 
потребителите за работа с алгоритмични 
системи, за да бъдат защитени от 
потенциални рискове и вреда за техните 
права;

специално независими изследователи, 
медии и организации на гражданското 
общество, чрез приложно-програмни 
интерфейси, когато това е възможно, 
като същевременно се зачита изцяло 
правото на Съюза в областта на 
защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот; 
припомня важността на обучението и 
предоставянето на основни умения на 
потребителите за работа с алгоритмични 
системи, за да бъдат защитени от 
потенциални рискове и вреда за техните 
права;

Or. en

Изменение 81
Мария Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Марк Анжел, 
Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Брандо 
Бенифеи, Андреас Шидер

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 
маргинализираните и уязвимите 
потребители и групи са подходящо 
отчетени и представени във всяка 
бъдеща регулаторна рамка; отбелязва, 
че за целите на анализа на 
въздействието на алгоритмичните 
системи върху потребителите достъпът 
до данни следва да бъде разширен, така 
че да включва подходящи страни, по-
специално независими изследователи, 
медии и организации на гражданското 
общество, като същевременно се зачита 
изцяло правото на Съюза в областта на 
защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот; 
припомня важността на обучението и 
предоставянето на основни умения на 
потребителите за работа с алгоритмични 

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 
потребители и групи, които се 
намират в маргинализирано и уязвимо 
положение, са подходящо отчетени и 
представени във всяка бъдеща 
регулаторна рамка; отбелязва, че за 
целите на анализа на въздействието на 
алгоритмичните системи върху 
потребителите достъпът до данни 
следва да бъде разширен, така че да 
включва подходящи страни, по-
специално независими изследователи, 
медии и организации на гражданското 
общество, като същевременно се зачита 
изцяло правото на Съюза в областта на 
защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот; 
припомня важността на обучението и 
предоставянето на основни умения на 
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системи, за да бъдат защитени от 
потенциални рискове и вреда за техните 
права;

потребителите за работа с алгоритмични 
системи, за да бъдат защитени от 
потенциални рискове и вреда за техните 
права;

Or. en

Изменение 82
Свеня Хан, Клаудия Гамон, Дита Харанзова, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 
маргинализираните и уязвимите 
потребители и групи са подходящо 
отчетени и представени във всяка 
бъдеща регулаторна рамка; отбелязва, 
че за целите на анализа на 
въздействието на алгоритмичните 
системи върху потребителите достъпът 
до данни следва да бъде разширен, така 
че да включва подходящи страни, по-
специално независими изследователи, 
медии и организации на гражданското 
общество, като същевременно се зачита 
изцяло правото на Съюза в областта на 
защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот; 
припомня важността на обучението и 
предоставянето на основни умения на 
потребителите за работа с алгоритмични 
системи, за да бъдат защитени от 
потенциални рискове и вреда за техните 
права;

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 
маргинализираните и уязвимите 
потребители и групи са подходящо 
отчетени и представени във всяка 
бъдеща регулаторна рамка на 
етичните аспекти; отбелязва, че за 
целите на анализа на въздействието на 
алгоритмичните системи върху 
потребителите достъпът до данни 
следва да бъде разширен, така че да 
включва подходящи страни, по-
специално независими изследователи, 
медии и организации на гражданското 
общество, като същевременно се зачита 
изцяло правото на Съюза в областта на 
защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот; 
припомня важността на обучението и 
предоставянето на основни умения на 
потребителите за работа с алгоритмични 
системи, за да бъдат защитени от 
потенциални рискове и вреда за техните 
права;

Or. en

Изменение 83
Дита Харанзова, Свеня Хан
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Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 
маргинализираните и уязвимите 
потребители и групи са подходящо 
отчетени и представени във всяка 
бъдеща регулаторна рамка; отбелязва, 
че за целите на анализа на 
въздействието на алгоритмичните 
системи върху потребителите достъпът 
до данни следва да бъде разширен, така 
че да включва подходящи страни, по-
специално независими изследователи, 
медии и организации на гражданското 
общество, като същевременно се зачита 
изцяло правото на Съюза в областта на 
защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот; 
припомня важността на обучението и 
предоставянето на основни умения на 
потребителите за работа с 
алгоритмични системи, за да бъдат 
защитени от потенциални рискове и 
вреда за техните права;

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 
маргинализираните и уязвимите 
потребители и групи са подходящо 
отчетени и представени във всяка 
бъдеща регулаторна рамка; отбелязва, 
че за целите на анализа на 
въздействието на алгоритмичните 
системи върху потребителите достъпът 
до данни следва да бъде разширен, така 
че да включва подходящи страни, по-
специално независими изследователи, 
медии и организации на гражданското 
общество, като същевременно се зачита 
изцяло правото на Съюза в областта на 
защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот; 
припомня важността на това 
потребителите да се научат да бъдат 
по-добре информирани при работа с 
алгоритмични системи, за да бъдат 
защитени от потенциални рискове и да 
отстояват правата си;

Or. en

Изменение 84
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 
маргинализираните и уязвимите 
потребители и групи са подходящо 
отчетени и представени във всяка 
бъдеща регулаторна рамка; отбелязва, 
че за целите на анализа на 
въздействието на алгоритмичните 

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 
маргинализираните и уязвимите 
потребители и европейски граждани са 
подходящо отчетени и представени във 
всяка бъдеща регулаторна рамка; 
отбелязва, че за целите на анализа на 
въздействието на алгоритмичните 
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системи върху потребителите достъпът 
до данни следва да бъде разширен, така 
че да включва подходящи страни, по-
специално независими изследователи, 
медии и организации на 
гражданското общество, като 
същевременно се зачита изцяло правото 
на Съюза в областта на защитата на 
данните и неприкосновеността на 
личния живот; припомня важността на 
обучението и предоставянето на 
основни умения на потребителите за 
работа с алгоритмични системи, за да 
бъдат защитени от потенциални рискове 
и вреда за техните права;

системи върху потребителите достъпът 
до данни следва да бъде разширен, така 
че да включва подходящи участници, 
по-специално университетските и 
научните изследователи, като 
същевременно се зачита изцяло правото 
на Съюза в областта на защитата на 
данните и неприкосновеността на 
личния живот; припомня важността на 
обучението и предоставянето на 
основни умения на потребителите за 
работа с алгоритмични системи, за да 
бъдат защитени от потенциални рискове 
и вреда за техните права;;

Or. fr

Изменение 85
Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Марион Валсман, Паскал Аримон

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 
маргинализираните и уязвимите 
потребители и групи са подходящо 
отчетени и представени във всяка 
бъдеща регулаторна рамка; отбелязва, 
че за целите на анализа на 
въздействието на алгоритмичните 
системи върху потребителите достъпът 
до данни следва да бъде разширен, така 
че да включва подходящи страни, по-
специално независими изследователи, 
медии и организации на гражданското 
общество, като същевременно се зачита 
изцяло правото на Съюза в областта на 
защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот; 
припомня важността на обучението и 
предоставянето на основни умения на 
потребителите за работа с алгоритмични 
системи, за да бъдат защитени от 

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 
потребителите в уязвимо положение са 
подходящо отчетени и представени във 
всяка бъдеща регулаторна рамка; 
отбелязва, че за целите на анализа на 
въздействието на алгоритмичните 
системи върху потребителите достъпът 
до нелични данни би могъл да бъде 
разширен, така че да включва по-
специално независими изследователи, 
медии и организации на гражданското 
общество, като същевременно се зачита 
изцяло правото на Съюза в областта на 
защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот; 
припомня важността на обучението и 
предоставянето на основни умения на 
потребителите за работа с алгоритмични 
системи, за да бъдат защитени от 
потенциални рискове и вреда за техните 
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потенциални рискове и вреда за техните 
права;

права;

Or. en

Изменение 86
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 
маргинализираните и уязвимите 
потребители и групи са подходящо 
отчетени и представени във всяка 
бъдеща регулаторна рамка; отбелязва, 
че за целите на анализа на 
въздействието на алгоритмичните 
системи върху потребителите достъпът 
до данни следва да бъде разширен, така 
че да включва подходящи страни, по-
специално независими изследователи, 
медии и организации на гражданското 
общество, като същевременно се зачита 
изцяло правото на Съюза в областта на 
защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот; 
припомня важността на обучението и 
предоставянето на основни умения на 
потребителите за работа с алгоритмични 
системи, за да бъдат защитени от 
потенциални рискове и вреда за техните 
права;

8. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че интересите на 
потребителите са подходящо 
отчетени и представени във всяка 
бъдеща регулаторна рамка; отбелязва, 
че за целите на анализа на 
въздействието на алгоритмичните 
системи върху потребителите достъпът 
до данни следва да бъде разширен, така 
че да включва подходящи страни, по-
специално независими изследователи, 
медии и организации на гражданското 
общество, като същевременно се зачита 
изцяло правото на Съюза в областта на 
защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот и 
правилата по отношение на 
търговската тайна; припомня 
важността на обучението и 
предоставянето на основни цифрови 
умения на потребителите за работа с 
алгоритмични системи, за да бъдат 
защитени от потенциални рискове и 
вреда за техните права;

Or. en

Изменение 87
Мария Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Марк 
Анжел, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер
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Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8a. счита, че що се отнася до 
запълването на пропуските в 
практическото прилагане на 
етичните насоки относно 
алгоритмичните системи и 
свързаните с тях технологии, следва 
да се проучат и оценят по 
целесъобразност модели като т.нар. 
VCIO (ценности, критерии, 
показатели и елементи, подлежащи 
на наблюдение); освен това счита, че 
подобни модели за конкретизиране и 
прилагане на изискванията на 
системата за ИИ, както и за 
създаване на етикети, които 
позволяват на дружествата да 
съобщават ясно и по еднакъв начин 
етичните свойства на своите 
продукти чрез стандартизирана 
матрица на риска, биха могли да 
повишат грамотността, 
информацията и осведомеността на 
потребителите;

Or. en

Изменение 88
Клара Понсати Убиолс

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8a. подчертава, че е важно да се 
гарантира, че колективните права на 
националните и езиковите 
малцинства са взети предвид и 
представени във всяка бъдеща 
регулаторна рамка, по-специално във 
връзка с регионалните и 
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малцинствените езици на Съюза;

Or. en

Изменение 89
Мария Да Граса Карвалю, Андрей Ковачев, Ружа Тун унд Хоенщайн, Паскал 
Аримон

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. подчертава важността на 
обучението на висококвалифицирани 
специалисти в тази област и 
гарантирането на взаимното 
признаване на тези квалификации в 
рамките на Съюза;

9. подчертава важността на 
обучението на висококвалифицирани 
специалисти в тази област, 
необходимостта от наличието на 
различни екипи от разработчици и 
инженери, които работят заедно с 
основните участници, за да се 
предотврати непреднамереното 
включване на полови и културни 
предразсъдъци в алгоритмите, 
системите и приложенията на ИИ, 
както и гарантирането на взаимното 
признаване на тези квалификации в 
рамките на Съюза;

Or. en

Изменение 90
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. подчертава важността на 
обучението на висококвалифицирани 
специалисти в тази област и 
гарантирането на взаимното признаване 
на тези квалификации в рамките на 
Съюза;

9. подчертава важността на 
обучението на висококвалифицирани 
специалисти в тази област и 
гарантирането на взаимното признаване 
на тези квалификации в рамките на 
Съюза; подкрепя създаването на 
образователни програми и дейности 
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за повишаване на обществената 
осведоменост относно 
общественото, правното и етичното 
въздействие на ИИ;

Or. en

Изменение 91
Свеня Хан, Клаудия Гамон, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци, 
Стефани Йон-Куртен

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. подчертава важността на 
обучението на висококвалифицирани 
специалисти в тази област и 
гарантирането на взаимното признаване 
на тези квалификации в рамките на 
Съюза;

9. подчертава важността на 
постигането на висококачествена обща 
цифрова грамотност и на обучението 
на висококвалифицирани специалисти в 
тази област, както и на гарантирането 
на взаимното признаване на тези 
квалификации в рамките на Съюза;

Or. en

Изменение 92
Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. подчертава важността на 
обучението на висококвалифицирани 
специалисти в тази област и 
гарантирането на взаимното признаване 
на тези квалификации в рамките на 
Съюза;

9. подчертава важността на 
повишаването на квалификацията и 
на обучението на висококвалифицирани 
специалисти в тази област и 
гарантирането на взаимното признаване 
на тези квалификации в рамките на 
Съюза;

Or. en
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Изменение 93
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Ружа  Тун унд Хоенщайн, Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини

Проект на становище
Параграф 9 a (нов)

Проект на становище Изменение

9a. призовава Комисията да 
насърчава и финансира развитието на 
ориентирани към човека изкуствен 
интелект, роботика и свързани с тях 
технологии, насочени към 
предизвикателствата в областта на 
околната среда и климата и 
гарантиращи равен достъп и 
упражняване на основните права, чрез 
използването на данъчни, обществени 
или други стимули;

Or. en

Изменение 94
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 9 a (нов)

Проект на становище Изменение

9a. отбелязва, че от тези, които 
притежават или експлоатират 
системи с изкуствен интелект и 
печелят от тях, следва да бъде 
поискано да подпомогнат 
финансирането на разработването на 
програми за грамотност в областта 
на ИИ за потребителите, тъй като 
това е в интерес както на 
дружеството, така и на обществото 
като цяло;

Or. en



PE652.393v01-00 60/84 AM\1205570BG.docx

BG

Изменение 95
Катержина Конечна, Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 9 б (нов)

Проект на становище Изменение

9б. отбелязва, че в програмите за 
грамотност в областта на ИИ 
трябва да се обърне специално 
внимание и на ситуации, в които 
системите с ИИ могат да причинят 
или да засилят неблагоприятните 
въздействия поради несъразмерност 
на правомощията или на достъпа до 
информация, например между 
работодатели и служители, 
предприятия и потребители или 
правителства и граждани;

Or. en

Изменение 96
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Ружа  Тун унд Хоенщайн, Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини

Проект на становище
Параграф 9 б (нов)

Проект на становище Изменение

9б. подчертава, че изкуственият 
интелект и алгоритмичните 
системи следва да бъдат правно 
съвместими, стабилни, надеждни и 
сигурни още на етапа на 
проектирането; призовава 
Комисията да гарантира, че 
регулаторният подход на Съюза към 
алгоритмичните системи включва 
подходящи мерки, за да може тези 
системи да подлежат на независим 
контрол и надзор;

Or. en



AM\1205570BG.docx 61/84 PE652.393v01-00

BG

Изменение 97
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Марко Кампоменози, Алесандра Басо

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. призовава Съюза да създаде 
европейска структура за надзор на 
пазара на алгоритмични системи, 
която да предоставя насоки, 
становища и експертен опит на 
органите на държавите членки;

заличава се

Or. fr

Изменение 98
Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. призовава Съюза да създаде 
европейска структура за надзор на 
пазара на алгоритмични системи, 
която да предоставя насоки, 
становища и експертен опит на 
органите на държавите членки;

заличава се

Or. en

Изменение 99
Евелин Гебхарт, Марк Анжел, Моника Беньова, Алекс Аджус Салиба, Андреас 
Шидер, Силви Гийом, Шандор Ронай, Мария Грапини, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 10
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Проект на становище Изменение

10. призовава Съюза да създаде 
европейска структура за надзор на 
пазара на алгоритмични системи, която 
да предоставя насоки, становища и 
експертен опит на органите на 
държавите членки;

10. призовава за създаването на 
европейска структура за надзор на 
пазара на алгоритмични системи в 
рамките на Европейската агенция за 
изкуствен интелект, която 
Парламентът предложи в своята 
резолюция от 16 февруари 2017г.1a, 
която да предоставя насоки, становища 
и експертен опит на органите на 
държавите членки, да наблюдава 
прилагането на съответното 
законодателство на ЕС, да разглежда 
евентуални проблеми, свързани със 
защитата на потребителите, да 
определя стандарти за най-добри 
практики и, когато е целесъобразно, 
да изготвя препоръки за регулаторни 
мерки;

__________________
1a Резолюция на Европейския 
парламент от 16 февруари 2017 г., 
съдържаща препоръки към 
Комисията относно 
гражданскоправни норми за 
роботиката (2015/2103(INL)) (OВ C 
252, 18.7.2018 г., стр. 239).

Or. en

Изменение 100
Мария Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Марк Анжел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Андреас Шидер

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. призовава Съюза да създаде 
европейска структура за надзор на 
пазара на алгоритмични системи, която 
да предоставя насоки, становища и 
експертен опит на органите на 

10. призовава Съюза да обмисли 
създаването на европейска структура 
за надзор на пазара на алгоритмични 
системи, която да предоставя насоки, 
становища и експертен опит на органите 
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държавите членки; на държавите членки; освен това 
призовава тази структура да се 
консултира по подходящ начин с 
организациите на заинтересованите 
страни (например организации за 
защита на потребителите), за да се 
гарантира, че потребителите са 
широко представени;

Or. en

Изменение 101
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Ружа  Тун унд Хоенщайн, Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. призовава Съюза да създаде 
европейска структура за надзор на 
пазара на алгоритмични системи, която 
да предоставя насоки, становища и 
експертен опит на органите на 
държавите членки;

10. призовава Комисията да създаде 
европейска структура за надзор на 
пазара на алгоритмични системи, която 
да предоставя насоки, становища и 
експертен опит на органите на 
държавите членки; счита, че поради 
непропорционалното въздействие на 
алгоритмичните системи върху 
жените и малцинствата равнищата 
на вземане на решения на подобна 
структура следва да бъдат различни и 
балансирани от гледна точка на 
половете;

Or. en
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Изменение 102
Кристел Шалдемозе, Лешек Милер, Евелин Гебхарт, Марк Анжел, Алекс Аджус 
Салиба, Шандор Ронай, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас 
Шидер, Силви Гийом, Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. призовава Съюза да създаде 
европейска структура за надзор на 
пазара на алгоритмични системи, която 
да предоставя насоки, становища и 
експертен опит на органите на 
държавите членки;

10. призовава Съюза да създаде 
европейска структура за надзор на 
пазара на алгоритмични системи, която 
да предоставя насоки, становища и 
експертен опит на органите на 
държавите членки; подчертава, че 
държавите членки трябва да 
разработят стратегии за управление 
на риска, свързан с изкуствения 
интелект в контекста на своите 
национални стратегии за надзор на 
пазара.

Or. en

Изменение 103
Джорди Каняс, Свеня Хан

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. призовава Съюза да създаде 
европейска структура за надзор на 
пазара на алгоритмични системи, 
която да предоставя насоки, 
становища и експертен опит на органите 
на държавите членки;

10. призовава Комисията да 
насърчава обмена на информация, 
свързана с алгоритмичните системи 
между органите за надзор на пазара, и 
да подкрепя развитието на общо 
разбиране в рамките на единния пазар 
чрез предоставяне на насоки, 
становища и експертен опит на органите 
на държавите членки;

Or. en



AM\1205570BG.docx 65/84 PE652.393v01-00

BG

Изменение 104
Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Андрей Ковачев, Марион Валсман

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. призовава Съюза да създаде 
европейска структура за надзор на 
пазара на алгоритмични системи, 
която да предоставя насоки, становища 
и експертен опит на органите на 
държавите членки;

10. призовава Съюза да създаде 
европейска структура за надзор на 
пазара, съставена от национални 
органи за надзор на пазара, която да 
предоставя насоки, становища и 
експертен опит на органите на 
държавите членки;

Or. en

Изменение 105
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. призовава Съюза да създаде 
европейска структура за надзор на 
пазара на алгоритмични системи, която 
да предоставя насоки, становища и 
експертен опит на органите на 
държавите членки;

10. призовава да се използват 
съществуващите органи както на 
равнището на Съюза, така и на 
равнището на държавите членки, за 
да се извърши надзор на пазара на 
алгоритмични системи и да се 
предоставят насоки, становища и 
експертен опит на органите на 
държавите членки;

Or. en
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Изменение 106
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Алесандра Басо, Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. призовава Комисията и 
органите на държавите членки да се 
борят с избягването на данъци и 
злоупотребата с господстващо 
положение в Европа от страна на 
неевропейски дружества, които 
осъществяват дейност на пазара на 
алгоритмични системи;

Or. fr

Изменение 107
Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. отбелязва, че е от съществено 
значение софтуерната документация, 
алгоритмите и използваните набори от 
данни да бъдат напълно достъпни за 
органите за надзор на пазара при 
спазване на правото на Съюза; приканва 
Комисията да прецени дали на 
органите за надзор на пазара следва да 
бъдат предоставени допълнителни 
правомощия в това отношение;

11. отбелязва, че по отношение на 
високорисковите приложения е от 
съществено значение софтуерната 
документация, алгоритмите и 
използваните набори от данни да бъдат 
напълно достъпни за определените от 
държавите членки органи за надзор на 
пазара при спазване на правото на 
Съюза;

Or. en

Изменение 108
Мария Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Адриана 
Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Шандор Ронай, Брандо Бенифеи, Андреас 
Шидер

Проект на становище
Параграф 11
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Проект на становище Изменение

11. отбелязва, че е от съществено 
значение софтуерната документация, 
алгоритмите и използваните набори от 
данни да бъдат напълно достъпни за 
органите за надзор на пазара при 
спазване на правото на Съюза; приканва 
Комисията да прецени дали на органите 
за надзор на пазара следва да бъдат 
предоставени допълнителни 
правомощия в това отношение;

11. отбелязва, че е от съществено 
значение софтуерната документация, 
алгоритмите и наборите от данни, 
използвани или генерирани от 
изкуствен интелект, роботика и 
свързани с тях технологии, да бъдат 
напълно достъпни за органите за надзор 
на пазара при спазване на правото на 
Съюза; освен това отбелязва, че тези 
елементи следва да бъдат 
съхранявани от лицата, участващи в 
различните етапи на разработване на 
алгоритмични системи, 
пропорционално на тяхната 
отговорност, а именно чрез 
технологии на разпределения 
регистър, като например блокови 
вериги; приканва Комисията да прецени 
дали на органите за надзор на пазара 
следва да бъдат предоставени 
допълнителни правомощия в това 
отношение;

Or. en

Изменение 109
Жорди Каняс

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. отбелязва, че е от съществено 
значение софтуерната документация, 
алгоритмите и използваните набори от 
данни да бъдат напълно достъпни за 
органите за надзор на пазара при 
спазване на правото на Съюза; 
приканва Комисията да прецени дали на 
органите за надзор на пазара следва да 
бъдат предоставени допълнителни 
правомощия в това отношение;

11. отбелязва, че софтуерната 
документация, алгоритмите и наборите 
от данни следва да бъдат обясними и 
достъпни във възможно най-голяма 
степен за органите за надзор на пазара 
в съответствие с правото на Съюза, и 
по-специално с бъдещата регулаторна 
рамка на етичните аспекти; приканва 
Комисията да прецени дали на органите 
за надзор на пазара следва да бъдат 
предоставени допълнителни 
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правомощия в това отношение; счита, 
че може да се наложи преразглеждане 
на настоящото законодателство в 
областта на надзора на пазара, за да 
се избегне неговото остаряване и да се 
гарантира, че то е в състояние да 
отговори на появата на изкуствения 
интелект, роботиката и свързаните 
с тях технологии;

Or. en

Изменение 110
Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Ружа  Тун унд Хоенщайн, Марион Валсман, 
Паскал Аримон

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. отбелязва, че е от съществено 
значение софтуерната документация, 
алгоритмите и използваните набори от 
данни да бъдат напълно достъпни за 
органите за надзор на пазара при 
спазване на правото на Съюза; приканва 
Комисията да прецени дали на органите 
за надзор на пазара следва да бъдат 
предоставени допълнителни 
правомощия в това отношение;

11. отбелязва, че е от съществено 
значение софтуерната документация, 
алгоритмите и използваните набори от 
данни да бъдат обясними за органите за 
надзор на пазара при спазване на 
правото на Съюза; приканва Комисията 
да прецени дали на органите за надзор 
на пазара следва да бъдат предоставени 
допълнителни правомощия в това 
отношение;

Or. en

Изменение 111
Дита Харанзова, Свеня Хан

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. отбелязва, че е от съществено 
значение софтуерната документация, 
алгоритмите и използваните набори от 
данни да бъдат напълно достъпни за 
органите за надзор на пазара при 

11. отбелязва, че е от съществено 
значение софтуерната документация, 
алгоритмите и използваните набори от 
данни да бъдат достъпни за органите за 
надзор на пазара при спазване на 
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спазване на правото на Съюза; приканва 
Комисията да прецени дали на органите 
за надзор на пазара следва да бъдат 
предоставени допълнителни 
правомощия в това отношение;

правото на Съюза и търговската 
тайна; приканва Комисията да прецени 
дали на органите за надзор на пазара 
следва да бъдат предоставени 
допълнителни правомощия в това 
отношение;

Or. en

Изменение 112
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини, Мариа Мануел Лейтан 
Маркеш, Свеня Хан

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. отбелязва, че е от съществено 
значение софтуерната документация, 
алгоритмите и използваните набори от 
данни да бъдат напълно достъпни за 
органите за надзор на пазара при 
спазване на правото на Съюза; приканва 
Комисията да прецени дали на 
органите за надзор на пазара следва да 
бъдат предоставени допълнителни 
правомощия в това отношение;

11. отбелязва, че е от съществено 
значение документацията относно 
оценката на риска, софтуерната 
документация, алгоритмите и 
използваните набори от данни да бъдат 
напълно достъпни за органите за надзор 
на пазара при спазване на правото на 
Съюза; отбелязва, че на органите за 
надзор на пазара следва да бъдат 
предоставени допълнителни 
правомощия в това отношение;

Or. en

Изменение 113
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Ружа  Тун унд Хоенщайн, Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Проект на становище
Параграф 12
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Проект на становище Изменение

12. призовава за определяне от всяка 
държава членка на компетентен 
национален орган за наблюдение на 
прилагането на разпоредбите;

12. призовава за определяне от всяка 
държава членка на компетентен 
национален орган за наблюдение на 
прилагането на разпоредбите, свързани 
с алгоритмичните системи, както и 
за адекватното му финансиране;

Or. en

Изменение 114
Клара Понсати Убиолс

Проект на становище
Параграф 12

Проект на становище Изменение

12. призовава за определяне от всяка 
държава членка на компетентен 
национален орган за наблюдение на 
прилагането на разпоредбите;

12. призовава за определяне от всяка 
държава членка на компетентен 
национален орган или на няколко 
компетентни регионални органи за 
наблюдение на прилагането на 
разпоредбите;

Or. en

Изменение 115
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 12

Проект на становище Изменение

12. призовава за определяне от всяка 
държава членка на компетентен 
национален орган за наблюдение на 
прилагането на разпоредбите;

12. призовава за определяне от всяка 
държава членка на компетентен 
национален орган за наблюдение на 
прилагането на разпоредбите, свързани 
с алгоритмите;

Or. en
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Изменение 116
Мария Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Евелин 
Гебхарт, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Брандо Бенифеи, Андреас 
Шидер

Проект на становище
Параграф 12

Проект на становище Изменение

12. призовава за определяне от всяка 
държава членка на компетентен 
национален орган за наблюдение на 
прилагането на разпоредбите;

12. призовава за определяне от всяка 
държава членка на компетентен 
национален правоприлагащ орган за 
наблюдение на прилагането на 
разпоредбите;

Or. en

Изменение 117
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Алесандра Басо, Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 12 a (нов)

Проект на становище Изменение

12а. подчертава необходимостта 
от това органите да прекратят 
практиките на профилиране и/или на 
масово и системно проследяване на 
потребителите, до които прибягват 
някои участници в рекламната 
индустрия, свързана с интернет и 
мобилните телефони; отбелязва, че 
чрез тези инструменти се събират 
данни, дори и от малолетни и 
непълнолетни лица, които са много 
чувствителни по отношение на 
поведението, интересите или 
здравето и които впоследствие се 
експлоатират от трети страни; 
изразява съжаление, че липсата на 
надзор от страна на органите 
увеличава пазарната сила на 
участници, за които етиката не е 
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първа грижа, и възпрепятства други 
участници да предлагат по-етични и 
по-благоприятни за потребителите 
решения.

Or. fr

Изменение 118
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Алесандра Басо, Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 13

Проект на становище Изменение

13. призовава за създаването на 
Европейски съвет за надзор на пазара 
на алгоритмични системи, за да се 
гарантират еднакви условия на 
конкуренция и да се избегне 
разпокъсването на вътрешния пазар, 
да се вземат решения с 
квалифицирано мнозинство и тайно 
гласуване в случай на различни 
решения относно алгоритмични 
системи, използвани в повече от една 
държава членка, както и по искане на 
мнозинството от националните 
органи;

заличава се

Or. fr

Изменение 119
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 13

Проект на становище Изменение

13. призовава за създаването на 
Европейски съвет за надзор на пазара 
на алгоритмични системи, за да се 
гарантират еднакви условия на 
конкуренция и да се избегне 

заличава се
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разпокъсването на вътрешния пазар, 
да се вземат решения с 
квалифицирано мнозинство и тайно 
гласуване в случай на различни 
решения относно алгоритмични 
системи, използвани в повече от една 
държава членка, както и по искане на 
мнозинството от националните 
органи;

Or. en

Изменение 120
Арба Кокалари

Проект на становище
Параграф 13

Проект на становище Изменение

13. призовава за създаването на 
Европейски съвет за надзор на пазара 
на алгоритмични системи, за да се 
гарантират еднакви условия на 
конкуренция и да се избегне 
разпокъсването на вътрешния пазар, да 
се вземат решения с квалифицирано 
мнозинство и тайно гласуване в 
случай на различни решения относно 
алгоритмични системи, използвани в 
повече от една държава членка, както 
и по искане на мнозинството от 
националните органи;

13. призовава Комисията да 
гарантира, че законодателството на 
Съюза, свързано с алгоритмичните 
системи, се прилага във всички 
държави членки, за да се избегне 
разпокъсването на вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 121
Жорди Каняс

Проект на становище
Параграф 13

Проект на становище Изменение

13. призовава за създаването на 
Европейски съвет за надзор на пазара 
на алгоритмични системи, за да се 

13. призовава за по-добро и 
ефективно сътрудничество на 
националните надзорни органи по 
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гарантират еднакви условия на 
конкуренция и да се избегне 
разпокъсването на вътрешния пазар, да 
се вземат решения с квалифицирано 
мнозинство и тайно гласуване в 
случай на различни решения относно 
алгоритмични системи, използвани в 
повече от една държава членка, както 
и по искане на мнозинството от 
националните органи;

отношение на алгоритмичните системи 
в целия Съюз, както и за 
хармонизирани стратегии за 
управление на риска за изкуствения 
интелект, за да се гарантират еднакви 
условия на конкуренция и да се избегне 
разпокъсването на вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 122
Мария Да Граса Карвалю, Ружа Тун унд Хоенщайн, Едина Тот, Марион Валсман

Проект на становище
Параграф 13

Проект на становище Изменение

13. призовава за създаването на 
Европейски съвет за надзор на пазара на 
алгоритмични системи, за да се 
гарантират еднакви условия на 
конкуренция и да се избегне 
разпокъсването на вътрешния пазар, да 
се вземат решения с квалифицирано 
мнозинство и тайно гласуване в 
случай на различни решения относно 
алгоритмични системи, използвани в 
повече от една държава членка, както 
и по искане на мнозинството от 
националните органи;

13. призовава за създаването на 
Европейски съвет за надзор на пазара на 
алгоритмични системи, за да се 
гарантират еднакви условия на 
конкуренция и да се избегне 
разпокъсването на вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 123
Свеня Хан, Клаудия Гамон, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци, 
Стефани Йон-Куртен

Проект на становище
Параграф 13
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Проект на становище Изменение

13. призовава за създаването на 
Европейски съвет за надзор на пазара на 
алгоритмични системи, за да се 
гарантират еднакви условия на 
конкуренция и да се избегне 
разпокъсването на вътрешния пазар, да 
се вземат решения с квалифицирано 
мнозинство и тайно гласуване в 
случай на различни решения относно 
алгоритмични системи, използвани в 
повече от една държава членка, както 
и по искане на мнозинството от 
националните органи;

13. призовава за тясна координация 
между органите на държавите 
членки, например чрез инструменти 
като Европейски съвет за надзор на 
пазара на алгоритмични системи, за да 
се гарантират еднакви условия на 
конкуренция и да се избегне 
разпокъсването на вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 124
Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф 13

Проект на становище Изменение

13. призовава за създаването на 
Европейски съвет за надзор на пазара 
на алгоритмични системи, за да се 
гарантират еднакви условия на 
конкуренция и да се избегне 
разпокъсването на вътрешния пазар, да 
се вземат решения с квалифицирано 
мнозинство и тайно гласуване в 
случай на различни решения относно 
алгоритмични системи, използвани в 
повече от една държава членка, както 
и по искане на мнозинството от 
националните органи;

13. призовава за създаването на 
Европейски консултативен комитет 
за надзор на пазара на алгоритмични 
системи, съставен от представители 
на националните компетентни 
органи, Комисията и съответните 
агенции на ЕС, като например ENISA, 
с цел да се допринесе за създаването на 
условия на равнопоставеност и да се 
избегне разпокъсването на вътрешния 
пазар чрез издаване на насоки и 
препоръки към органите на държавите 
членки;

Or. en

Изменение 125
Евелин Гебхарт, Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Силви Гийом, Шандор Ронай, Брандо Бенифеи
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Проект на становище
Параграф 13

Проект на становище Изменение

13. призовава за създаването на 
Европейски съвет за надзор на пазара на 
алгоритмични системи, за да се 
гарантират еднакви условия на 
конкуренция и да се избегне 
разпокъсването на вътрешния пазар, да 
се вземат решения с квалифицирано 
мнозинство и тайно гласуване в случай 
на различни решения относно 
алгоритмични системи, използвани в 
повече от една държава членка, както и 
по искане на мнозинството от 
националните органи;

13. призовава за създаването на 
Европейски съвет за надзор на пазара на 
алгоритмични системи в рамките на 
Европейска агенция за изкуствен 
интелект, за да се гарантират еднакви 
условия на конкуренция и да се избегне 
разпокъсването на вътрешния пазар, да 
се вземат решения с квалифицирано 
мнозинство и тайно гласуване в случай 
на различни решения относно 
алгоритмични системи, използвани в 
повече от една държава членка, както и 
по искане на мнозинството от 
националните органи;

Or. en

Изменение 126
Клара Понсати Убиолс

Проект на становище
Параграф 13

Проект на становище Изменение

13. призовава за създаването на 
Европейски съвет за надзор на пазара на 
алгоритмични системи, за да се 
гарантират еднакви условия на 
конкуренция и да се избегне 
разпокъсването на вътрешния пазар, да 
се вземат решения с квалифицирано 
мнозинство и тайно гласуване в случай 
на различни решения относно 
алгоритмични системи, използвани в 
повече от една държава членка, както и 
по искане на мнозинството от 
националните органи;

13. призовава за създаването на 
Европейски съвет за надзор на пазара на 
алгоритмични системи, за да се 
гарантират еднакви условия на 
конкуренция и да се избегне 
разпокъсването на вътрешния пазар, да 
се вземат решения с квалифицирано 
мнозинство и тайно гласуване в случай 
на различни решения относно 
алгоритмични системи, използвани в 
повече от една държава членка, както и 
по искане на мнозинството от 
националните или регионалните 
органи;

Or. en
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Изменение 127
Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф 13 a (нов)

Проект на становище Изменение

13а. отбелязва ценните резултати, 
постигнати от експертната група на 
високо равнище по въпросите на 
изкуствения интелект, и по-
конкретно публикацшята „Насоки 
относно етичните аспекти за 
надежден ИИ“; предлага тази група, 
състояща се от представители на 
академичните среди, гражданското 
общество и промишлеността, както 
и Европейския алианс за ИИ, да 
предоставя експертни познания на 
Европейския консултативен комитет 
по въпросите на надзора на пазара на 
алгоритмични системи;

Or. en

Изменение 128
Евелин Гебхарт, Марк Анжел, Моника Беньова, Алекс Аджус Салиба, Андреас 
Шидер, Мария Грапини, Силви Гийом, Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 13 a (нов)

Проект на становище Изменение

13а. счита, че европейското 
сертифициране на съответствието с 
етичните стандарти следва да бъде 
проектирано по такъв начин, че да 
информира потребителите относно 
нивото на риск на даден продукт или 
услуга с алгоритмичен компонент, 
както и неговата надеждност с оглед 
на етичните принципи и всички други 
изисквания, основани на съответното 
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законодателство на Съюза;

Or. en

Изменение 129
Мария Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Евелин 
Гебхарт, Марк Анжел, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Мария 
Грапини, Шандор Ронай, Брандо Бенифеи, Андреас Шидер

Проект на становище
Параграф 13 a (нов)

Проект на становище Изменение

13а. подчертава необходимостта 
националните органи за надзор на 
пазара да бъдат укрепени по 
отношение на капацитета, уменията 
и компетентностите в областта на 
ИИ, „интернет на нещата“ и други 
свързани с тях технологии, както по 
отношение на познаването на 
специфичните рискове;

Or. en

Изменение 130
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 13 a (нов)

Проект на становище Изменение

13а. призовава за актуализиране на 
европейското конкурентно право и 
обществените поръчки с цел 
насърчаване на появата на европейски 
участници от глобално значение;

Or. fr
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Изменение 131
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Алесандра Басо, Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 13 б (нов)

Проект на становище Изменение

13а. призовава за стимули, които да 
насърчат световните компании да 
преместят част от работните си 
места, научните си изследвания и 
цифровите си системи и 
производство в Европа, ако искат да 
имат пълен достъп до европейския 
пазар;

Or. fr

Изменение 132
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Алесандра Басо, Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 13 в (нов)

Проект на становище Изменение

13в. призовава за зачитане на 
европейските и националните 
предпочитания в развитието на 
европейските територии и 
заетостта в секторите на 
изкуствения интелект и роботиката; 
подчертава, че е важно да се 
предотврати ситуация, при която 
контролът върху стратегически 
дружества се поема от неевропейски 
участници;

Or. fr
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Изменение 133
Катержина Конечна

Проект на становище
Подзаглавие 5а (ново)

Проект на становище Изменение

Равенство и забрана на 
дискриминация

Or. en

Изменение 134
Катержина Конечна, Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 13 г (нов) (след подзаглавието „5а нов“)

Проект на становище Изменение

13г. подчертава необходимостта 
от това да се гарантира равно 
зачитане на моралната стойност и 
достойнство на всички хора. Това 
надхвърля недискриминацията, която 
толерира разграничението между 
различни ситуации, основани на 
обективни обосновки. В контекста на 
ИИ равенството изисква процесите 
на системата да не могат да доведат 
до резултати, които съдържат 
несправедливи предубеждения 
(например данните, използвани за 
обучение на системи с ИИ, следва да 
бъдат възможно най-приобщаващи и 
да представляват различни групи от 
населението); призовава за подходяща 
защита на потенциално уязвимите 
лица и групи, като например 
работници, жени, лица с увреждания, 
етнически малцинства, деца, 
потребители или други лица, 
изложени на риск;

Or. en
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Изменение 135
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 13 a (нов) (след подзаглавието „5а нов“)

Проект на становище Изменение

13д. отбелязва, че системите 
следва да са ориентирани към 
потребителя и да са проектирани по 
начин, който позволява на всички 
хора да използват продукти или 
услуги с ИИ, независимо от своята 
възраст, пол, способности или 
характеристики, особено в 
областите, включващи отношения 
между предприятия и потребители. 
От особено значение е достъпността 
до тази технология за лица с 
увреждания, които са представени 
във всички обществени групи. 
Системите с ИИ не следва да 
използват универсален подход по 
отношение на всички и следва да 
зачитат принципите за универсален 
дизайн, насочени към възможно най-
широк кръг ползватели, като се 
следват съответните стандарти за 
достъпност. Това ще даде 
възможност за справедлив достъп и 
активно участие на всички хора в 
съществуващи и възникващи човешки 
дейности с участието на компютри, 
както и по отношение на помощни 
технологии;

Or. en
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Изменение 136
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини

Проект на становище
Параграф 14 a (нов)

Проект на становище Изменение

14а. Основните принципни и цели 
на предложението са:
1. За истински цифров единен пазар е 
необходима пълна хармонизация чрез 
регламент.
2. За алгоритмичните системи, за 
които се счита, че са с по-висок риск, 
са необходими хоризонтално 
приложими гаранции, независимо от 
специфичните за отделните сектори 
правила.
3. Хоризонталният регламент следва 
да се основава на европейската рамка 
от права на ползвателите и 
потребителите и да гарантира 
нейното прилагане, по-специално 
защитата на неприкосновеността на 
личния живот, недискриминацията, 
достойнството, справедливостта, 
свободата на изразяване и правото на 
ефективни правни средства за 
защита.

Or. en

Изменение 137
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Ана Кавацини

Проект на становище
Параграф 14 б (нов)
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Проект на становище Изменение

14б. определянето на риска от 
алгоритмичните системи в един 
бъдещ хоризонтален регламент 
относно изкуствения интелект 
следва да се основава на комбинация 
от сериозността на потенциалните 
вреди и от вероятността те да се 
случат. Повишеният потенциален  
риск на дадена алгоритмична система 
трябва да бъде съпроводен с по-висока 
степен на регулаторна намеса. За 
алгоритмичните системи в най-
ниската рискова категория не следва 
да се прилагат други правни 
задължения. Следва да се използва 
предварително определен набор от 
критерии за оценяване на 
потенциалния риск на дадено 
приложение или на обхвата на 
приложение. Тези критерии следва да 
включват:
1. качество и цялост на събраните и 
обработени данни;
2. интензивността на евентуалното 
нарушаване на правата, като се 
вземат предвид:
а) размерът на причинената 
потенциална вреда;
б) броят на засегнатите лица;
в) сбора на потенциалните щети, 
тъй като от една страна може да 
има особено тежки случаи на 
нарушения на правата, а от друга 
страна може да има леки, но особено 
чести нарушения, чийто сбор все пак 
да има социално значение;
3. въздействието върху основните 
права и свободи;
4. въздействието върху обществото и 
околната среда, в т.ч.:
а) материални/парични щети и 
последици за благосъстоянието на 
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физически лица или групи, например 
при разпределянето на ресурси или 
достъпа до пазари;
б) социални последици, като например 
социални, психологически, културни и 
икономически измерения;
в) системното значение за 
функционирането на обществото и 
демокрацията, като изборите, 
формирането на общественото 
мнение или създаването на полезна за 
обществото инфраструктура;
г) въздействието върху 
устойчивостта на околната среда, 
като например потреблението на 
енергия, използването на суровини или 
въздействието върху климата.
5. Вероятността от причиняване на 
вреда, включително:
а) ролята на алгоритъма при 
вземането на решение;
б) зависимостта на засегнатите 
лица, например услуги от частния 
сектор в конкурентна среда спрямо 
обществени услуги, предоставяни от 
държавата, или услуги от 
доминиращо на пазара дружество;
в) обратимостта на последиците от 
дадено решение.

Or. en


