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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси: 

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

Обхват
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;

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;

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;

Управление на данните
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;

Защита на потребителите: прозрачност и обяснимост на алгоритмите
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;

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 
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правата на потребителите чрез използване на алгоритмични системи, независимо 
дали произтичат от участници от публичния или частния сектор;

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;

Вътрешен пазар: Информация за потребителите и обществена осведоменост
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;

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

Надзор на пазара
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; 

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;

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

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;
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– да включи следните препоръки в приложението към предложението за резолюция:

14. ...


