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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. припомня потенциала на изкуствения интелект да предоставя новаторски услуги 
на предприятията, потребителите и публичния сектор; подчертава, че 
разработването и използването на изкуствен интелект на вътрешния пазар ще 
зависи от наличието на балансирана и ефективна система за права на 
интелектуална собственост;

2. счита, че революционните технологии като изкуствения интелект предлагат както 
на малките, така и на големите дружества възможността да разработват водещи на 
пазара продукти; счита, че всички дружества следва да се възползват от еднакво 
ефикасна и ефективна защита на правата върху интелектуалната собственост;

3. призовава Комисията и държавите членки да предоставят подкрепа на 
стартиращите предприятия и на МСП чрез Програмата за единния пазар и 
центровете за цифрови иновации с цел защита на техните продукти;

4. подчертава колко е важно да се защитават правата върху интелектуалната 
собственост, включително търговските тайни, във всяка регулаторна рамка за 
изкуствен интелект, по-специално по отношение на подробните изисквания за 
тесен набор от приложения, считани за „високорискови“;

5. счита, че предизвикателството, което представлява оценката на приложенията с 
изкуствен интелект, изисква разработването на нови методи; отбелязва например, 
че системите за адаптивно учене могат да се калибрират отново след всяко 
въвеждане на данни, което води до неефективност на някои предварителни 
оповестявания;

6. счита, че когато приложенията на с изкуствен интелект са сертифицирани, те 
следва да демонстрират прозрачност, обяснимост и спазване на етичните 
стандарти, но отбелязва, че тази цел не се постига непременно или въобще не се 
постига чрез просто оповестяване на алгоритъма или на кода;

7. призовава Комисията да обмисли как да оцени продуктите по модулен начин или 
чрез използването на инструменти за проверка, които биха позволили продуктите 
да бъдат изпитани по подходящ начин, без да се създават рискове за 
притежателите на права върху интелектуалната собственост поради широко 
оповестяване на лесно възпроизвеждани продукти.


