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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. припомня, че от Директива (ЕС) 2018/958 следва, че при вземането на решения, 
които включват рискове за постигането на цели от обществен интерес, крайната 
отговорност винаги следва да се носи от хора;

2. отбелязва, че в контекста на здравната криза, свързана с COVID-19, няколко 
държави членки започнаха разработването на мобилни приложения за защита на 
общественото здраве, чрез които на гражданите се сигнализира за предишни 
контакти с лица, които са дали положителен резултат за вируса; призовава за общ 
подход на ЕС към мобилните приложения, базирани на изкуствен интелект (ИИ), 
чието разработване трябва да остане под държавен контрол;

3. припомня, че трябва да се съблюдава принципът на пропорционалност и че трябва 
да бъдат изяснени въпросите за причинно-следствената връзка и отговорността, за 
да се определи степента, в която държавата като активен субект на 
международното публично право, но също така и като упражнява своята 
компетентност, може в действителност да прехвърли част от правомощията си на 
системи, основаващи се на ИИ, които разполагат с определена самостоятелност;

4. настоятелно призовава, съответно, държавите членки да направят оценка на 
рисковете, свързани с технологиите, основани на ИИ, преди да автоматизират 
дейностите, свързани с упражняването на държавна власт, като доброто 
правораздаване; призовава държавите членки да обмислят необходимостта да се 
осигурят гаранции, както е предвидено в Директива (ЕС) 2018/958, като надзор от 
квалифициран специалист и правила относно професионалната етика;

5. счита, че държавите членки и Комисията следва да насърчават технологиите в 
областта на ИИ, които работят за хората; призовава държавите членки, в тясно 
сътрудничество с Комисията, да разработят приложения за ИИ, насочени към 
автоматизиране и улесняване на електронните административни услуги, например 
в областта на данъчната администрация; подчертава, че обяснимите алгоритми са 
важни, за да се гарантира, че предприятията и потребителите се възползват от по-
добри, недискриминационни и надеждни публични услуги на по-ниска цена.


