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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че функционирането на цифровия единен пазар следва да бъде 
подобрено чрез повишаване на правната сигурност за доставчиците на изкуствен 
интелект (ИИ) и увеличаване на доверието на потребителите чрез укрепване на 
средствата за гарантиране на принципите на правовата държава и основните 
права;

1. счита, че ИИ, използван от полицейските и съдебните органи, трябва да бъде 
категоризиран като високорисков, като се има предвид, че ролята на тези органи е 
да защитават обществения интерес; счита, че ЕС следва да поеме водеща роля при 
определянето на основни правила за развитието и използването на ИИ, за да се 
гарантира едно и също високо равнище на защита на потребителите в целия ЕС;

2. подчертава, че ИИ следва да помогне за облекчаване на административната 
тежест за публичните органи, без никога да заменя решенията на човека, и че 
системите на ИИ следва да разчитат на човешки надзор;

3. счита, че тези инструменти следва да бъдат публикувани като софтуер с отворен 
код съгласно процедурата за възлагане на обществени поръчки, както и че одитът, 
свързан с основните права, следва да бъде част от предварителна оценка на 
съответствието; счита, че данните от обучението трябва да бъдат свободно 
достъпни данни, като същевременно се гарантира зачитането на правото и 
ценностите на ЕС и приложимите правила за защита на данните и не се 
застрашават разследвания или наказателни преследвания;

4. подчертава, че събирането на данни и наблюдението на физически лица следва да 
се извършват само по отношение на лица, заподозрени в извършването на 
престъпление;

5. настоява да се предоставят на разположение на гражданите ефективни процедури 
за подаване на жалби и за правна защита, включително съдебна защита;

6. припомня високия риск от злоупотреба с някои видове ИИ, включително 
технологии за разпознаване на лица на обществени места, автоматизирано 
откриване и профилиране на поведение с цел разделяне на хората на рискови 
категории по границите, и призовава Комисията да забрани тези видове ИИ;

7. подчертава, че суверенното право на преценка на съдиите и вземането на решения 
за всеки отделен случай трябва да бъдат запазени, за да се избегне 
стандартизирането на решенията въз основа на чисто статистически изчисления.


