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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изграждането на цифровото бъдеще на Европа: премахване на пречките 
пред функционирането на цифровия единен пазар и подобряване на използването 
на изкуствения интелект за европейските потребители
(2020/2216(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 февруари 2020 г., озаглавено 
„Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“ (COM(2020)00067),

– като взе предвид Бялата книга на Комисията от 19 февруари 2020 г., озаглавена 
„Изкуствен интелект – Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на 
доверие“ (COM(2020)00065),

– като взе предвид доклада на Комисията от 19 февруари 2020 г. относно 
последиците от изкуствения интелект, интернета на нещата и роботиката за 
безопасността и отговорността (COM(2020)0064),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено 
„Установяване и преодоляване на пречките пред единния пазар“ 
(COM(2020)0093),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено 
„Дългосрочен план за действие за по-добро изпълнение и ефективно прилагане на 
правилата на единния пазар“ (COM(2020)0094),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 ноември 2020 г., озаглавено 
„Нова програма за потребителите Повишаване на издръжливостта на 
потребителите за постигане на устойчиво възстановяване“ (COM(2020)0696),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 април 2018 г., озаглавено 
„Изкуствен интелект за Европа“ (COM(2018)0237),

– като взе предвид работния документ, озаглавен „Shaping the digital transformation 
in Europe“ („Оформяне на цифровата трансформация в Европа“) от февруари 
2020 г., изготвен от McKinsey & Company за Комисията1,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 9 юни 2020 г. относно изграждането 
на цифровото бъдеще на Европа,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 февруари 2020 г., озаглавено 
„Европейска стратегия за данните“ (COM(2020)00066),

– като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното 
общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар 

1 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
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(Директива за електронната търговия)2,

– като взе предвид Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите3,

– като взе предвид Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации 
(Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни 
комуникации)4,

– като взе предвид Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към 
потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/EИО на 
Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и 
на Съвета и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета 
(„Директива за нелоялни търговски практики“)5,

– като взе предвид Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар6,

– като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета7,

– като взе предвид 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 95/467/EО (Общ регламент относно защитата на 
данните)8,

– като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно „Към Акт за 
единния цифров пазар“9,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета 
от 28 февруари 2018 г. за преодоляване на необоснованото блокиране на 
географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на 
националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в 
рамките на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и 

2 OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1
3 OВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.
4 ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.
5 ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22
6 OВ L 376, 27.12.2006 г, стр. 36
7 OВ L 304, 22.11.2011 г, стр. 64.
8 OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1
9 Приети текстове, P8_TA(2016)0009.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2000.178.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0095&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.149.01.0022.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.376.01.0036.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.304.01.0064.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN


PR\1220162BG.docx 5/14 PE661.999v01-00

BG

(ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО10,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на 
Съвета от 2 октомври 2018 г. за създаване на единна цифрова платформа за 
предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за оказване на 
помощ и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/201211,

– като взе предвид Директива на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 
2019 г. за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 
2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на 
потребителите в Съюза12,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета 
от 17 април 2019 г. за изискванията за достъпност на продукти и услуги13,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета 
от 17 април 2019 г. относно авторското право и сродните му права в цифровия 
единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО14,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 юни 2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за 
бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги – Регламент (ЕС) 
2019/115015,

– като взе предвид своята резолюция от 12 февруари 2020 г. относно 
автоматизираните процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на 
потребителите и на свободното движение на стоки и услуги16,

– като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2020 г. с препоръки към 
Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги: подобряване на 
функционирането на единния пазар17,

– като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2020 г. относно правата върху 
интелектуалната собственост за разработването на технологии за изкуствен 
интелект18,

– като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2020 г. с препоръки към 
Комисията относно рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, 

10 ОВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 1
11 OВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 1.
12 OВ L 328, 18.12.2019 г., стр. 7.
13 OВ L 151,7.6.2019 г., стр. 70.
14 OВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 92.
15 OВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 57
16 Приети текстове, P9_TA(2020)0032.
17 Приети текстове, P9_TA(2020)0272.
18 Приети текстове, P9_TA(2020)0277.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.060.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.328.01.0007.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.151.01.0070.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0092.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0057.01.ENG
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роботиката и свързаните с тях технологии19,

– като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2020 г. с препоръки към 
Комисията относно режим на гражданска отговорност за изкуствения интелект20,

– като взе предвид член 54 от своя правилник,

– като взе предвид становищата на комисията по международна търговия, 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт 
и туризъм, комисията по култура и образование, комисията по правни въпроси, 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по 
заетост и социални въпроси и комисията по земеделие и развитие на селските 
райони,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че все още съществуват значителни пречки пред реализирането 
на пълния потенциал на цифровия единен пазар, и като има предвид, че общият 
подход на ЕС е от съществено значение за неговия успех;

Б. като има предвид, че цифровизацията има потенциала да добави значителна 
стойност към единния пазар като цяло и е важна както за традиционните, така и за 
нетрадиционните сектори;

В. като има предвид, че цифровият преход изисква увеличени инвестиции в ключови 
фактори за цифровата икономика;

Г. като има предвид, че изкуственият интелект (ИИ) предлага много предимства, но 
също така носи определени рискове;

Д. като има предвид, че ИИ вече е предмет на много съществуващи законодателни 
изисквания;

Е. като има предвид, че трябва да изградим обществено доверие в ИИ, като 
същевременно насърчаваме иновациите в Европа;

Част 1: премахване на пречките пред функционирането на цифровия единен пазар

1. счита, че ЕС трябва да стане световен лидер в цифровите иновации; счита, че 
целта на цифровия единен пазар е премахването на националните пречки и 
постигането на по-добре организиран и общ европейски подход за пазарна 
интеграция и хармонизация; счита, че за постигането на това са необходими 
допълнителни действия както на равнището на държавите членки, така и на 
равнището на ЕС;

2. счита, че принципите, залегнали в подхода на ЕС към цифровизацията, следва да 
се основават на основните права, защитата на потребителите и защитата на 

19 Приети текстове, P9_TA(2020)0275.
20 Приети текстове, P9_TA(2020)0276.
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данните;

3. счита, че цифровизацията и технологиите като ИИ ще бъдат важни за постигането 
на целите на Зеления пакт и за икономическото възстановяване от кризата, 
свързана с COVID-19; счита, че кризата, свързана с COVID-19, също предлага 
възможност за ускоряване на цифровизацията и че цифровата трансформация като 
цяло трябва да служи на обществения интерес;

4. подчертава, че Комисията следва да възприеме балансиран подход към 
законодателството, за да създаде цифров единен пазар, който е конкурентен, 
достъпен, технологично неутрален, благоприятен за иновациите, ориентиран към 
човека и надежден, и с който се изграждат сигурно общество и сигурна 
икономика, основани на данни;

5. призовава Комисията да следва принципа на „отмяна на предишни тежести при 
въвеждане на нови“ в бъдещите си законодателни предложения и да се справи с 
фрагментацията на цифровия единен пазар, да премахне всички съществуващи 
необосновани пречки и да подкрепя иновациите чрез намаляване на 
бюрокрацията;

6. изисква от Комисията да гарантира правилното прилагане както на настоящите, 
така и на всички нови законодателни изисквания; счита, че прилагането трябва да 
функционира ефективно през границите и сред секторите, при по-голямо 
сътрудничество между органите и при надлежно съобразяване с експертния опит 
и съответната компетентност на всеки орган; счита, че Комисията следва да 
предостави насочваща рамка, за да осигури координация за всички нови 
регулаторни изисквания относно изкуствения интелект или свързаните с него 
области;

7. призовава Комисията да увеличи подкрепата за ключови фактори за цифровата 
икономика;

8. счита, че са необходими значителни инвестиции в изкуствен интелект и други 
ключови нови технологии; призовава с Инструмента на Европейския съюз за 
възстановяване NextGenerationEU, както и с предоставеното публично и частно 
финансиране да се увеличават инвестициите, така че да се отразява амбицията на 
ЕС да стане световен технологичен лидер и да се оползотворяват в пълна степен 
предимствата на цифровизацията;

9. призовава Комисията да осигури по-широка координация на инвестициите в 
плана за възстановяване на NextGenerationEU; призовава Комисията да предложи 
конкретни действия в рамките на този план в подкрепа на ключови фактори в 
цифровата сфера и технологии с голямо въздействие в ЕС;

10. отбелязва, че има значителна липса на европейски рисков и предстартов капитал, 
както и на финансиране с частни капитали, в сравнение с двата най-големи 
конкурента на ЕС; счита, че това пречи на ЕС да реализира пълните потенциални 
ползи от новите технологии, както и че го възпрепятства да влияе върху 
глобалното управление на новите и нововъзникващите технологии; призовава 
Комисията и държавите членки да предложат всеобхватен европейски подход за 
увеличаване на източниците на капитал за технологични инвестиции в ЕС;
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11. призовава Комисията да работи за позиционирането на ЕС като лидер в процеса 
на приемане и стандартизация на новите технологии; подчертава необходимостта 
от работа с промишлеността, а също и с международни партньори за определяне 
на глобални стандарти;

12. припомня, че се нуждаем от основана на данни икономика, която работи за целия 
ЕС, тъй като тя е ключов фактор за цифровизацията; счита, че е важно ЕС да 
гарантира висока степен на контрол върху данните, с ясни и балансирани правила 
относно правата на интелектуална собственост (ПИС), но счита, че е от 
съществено значение да се запази отвореността към трети държави, както и че е 
важно свободното движение на нелични данни през границите;

13. приветства законодателния акт за цифровите услуги, предложен от Комисията; 
счита, че това следва да допринесе за подкрепата на иновациите и премахването 
на необосновани и непропорционални пречки и ограничения пред предоставянето 
на цифрови услуги, като същевременно се подобри защитата на потребителите;

14. приветства предложената от Комисията нова програма за потребителите и 
насърчава Комисията да актуализира законодателството за защита на 
потребителите, където е целесъобразно, за да се вземат по-добре под внимание 
новите технологии и потенциалната вреда за потребителите;

Част 2: подобряване на използването на ИИ за европейските потребители

15. изразява твърдо убеждение, че изкуственият интелект може да бъде сила за 
доброто за всички европейски граждани и може да предложи значителни ползи и 
стойност за икономиката, безопасността, сигурността, образованието, 
здравеопазването, транспорта и околната среда; счита, че трябва да се осигури 
сигурност, приобщаване, достъпност и справедливост, особено за групите в 
уязвимо положение, на продуктите и услугите, управлявани от ИИ;

16. признава, че за да се възползват от изкуствения интелект, Комисията, държавите 
членки, частният сектор, гражданското общество и научната общност трябва 
всички заедно да си сътрудничат ефективно и да създадат екосистема за успех;

17. отбелязва, че въпреки че ИИ предлага голям потенциал, той също така може да 
носи определени рискове поради проблеми като наличието на предубеждения и 
непрозрачност;

18. счита, че липсата на доверие и увереност у потребителите може да попречи на 
широкото приемане на ИИ;

19. приветства Бялата книга на Комисията относно ИИ и призовава Комисията да 
разработи обща регулаторна рамка на ЕС за ИИ, която да е основана на риска, 
пропорционална и ясна;

20. отбелязва, че в различна степен ИИ вече се урежда от действащото европейско 
законодателство, и призовава Комисията да издаде ясни насоки относно 
функционирането и полезното взаимодействие между действащото приложимо 
законодателство и всички предложени нови мерки; счита, че е важно ИИ да не се 
регулира прекомерно;
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21. счита, че изкуственият интелект е динамична технология, която изисква 
ефективно законодателство; счита, че за постигането на това ИИ трябва да бъде 
функционално и широко определен по начин, който да обхваща всички 
автоматизирани процеси за вземане на решения, всички сложни основани на 
алгоритми системи и всички процеси на машинно самообучение и задълбочено 
учене, така че регулаторните мерки да продължат да бъдат гъвкави и адаптивни, 
за да се вземат под внимание бъдещите развития;

22. счита, че целта на една регулаторната рамка за изкуствения интелект следва да 
бъде създаването на вътрешен пазар за надеждни продукти, приложения и услуги 
с изкуствен интелект и че това следва да се основава на член 114 от ДФЕС;

23. счита, че регулаторната рамка трябва да изгради общественото доверие в ИИ, 
като същевременно позволява на дружествата да разработват автоматизирани 
системи, без да загубят доверието на своите клиенти; също така счита, че 
регулаторната рамка следва да осигурява прозрачност и да предоставя ясна 
информация за съответните изисквания както на потребителите, така и на 
регулаторните органи;

24. счита, че такава рамка следва да се основава на етичен, ориентиран към човека и 
основан на принципи подход по време на проектирането, разработването и 
жизнения цикъл на продуктите с изкуствен интелект, основан на запазването на 
основните права и принципите на прозрачност, обяснимост (когато е приложимо) 
и отчетност;

25. счита, че обхватът на новите регулаторни изисквания следва да бъде разширен, 
така че ИИ, за който се счита, че представлява най-голям риск, да подлежи на най-
много регулаторни изисквания; призовава Комисията да разработи обективна 
методология за изчисляване на риска от вреда, в допълнение към вече 
съществуващата в сегашното законодателство за потребителите; счита, че при 
такава методология следва да се избягва рестриктивният, двоичен подход, който 
бързо може да остарее, а вместо това тя следва да бъде съсредоточена върху 
контекста, приложението и специфичното използване на ИИ;

26. подчертава, че стандартизацията на ИИ в целия ЕС ще насърчи иновациите и 
оперативната съвместимост, както и ще гарантира високо ниво на защита на 
потребителите; признава, че макар вече да съществуват значителен брой 
стандарти, е необходимо по-нататъшно насърчаване и разработване на общи 
стандарти за ИИ;

27. счита, че една доброволна схема за етикетиране на надежден ИИ, основана на 
изготвени от Комисията ясни и общи насоки, би могла да спомогне за повишаване 
на доверието на потребителите;

28. изразява твърдо убеждение, че новите регулаторни изисквания и оценки следва да 
бъдат както разбираеми, така и изпълними, и да бъдат включени в 
съществуващите специфични за сектора изисквания, когато това е възможно;

29. призовава Комисията и държавите членки да се възползват от иновативни 
регулаторни инструменти, като например „регулаторни пясъчници“, за да се 
спомогне за предоставянето на ясен път за разрастване за стартиращите и малките 
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предприятия, независимо от рисковия профил на техния продукт; счита, че тези 
инструменти могат да помогнат за насърчаване на иновациите, без да вредят на 
защитата на потребителите;

30. счита, че използването на високорисков ИИ следва да бъде ограничено до 
конкретни и ясно обосновани цели при пълно зачитане на приложимото 
законодателство и при спазване на задълженията за прозрачност; подчертава, че 
това ще бъде от решаващо значение, за да се гарантира общественото доверие и 
обществената подкрепа за необходимостта и пропорционалността на 
внедряването на такива технологии; призовава Комисията внимателно да прецени 
дали има определени случаи на употреба, ситуации или практики, за които следва 
да бъдат приети специфични технически стандарти, включително базови 
алгоритми; счита за необходимо, ако такива технически стандарти бъдат приети, 
те да бъдат редовно преразглеждани и преоценявани, предвид бързите темпове на 
технологично развитие;

31. призовава държавите членки да насърчават и подкрепят създаването на 
специализирани съвети за преглед на продукти и услуги с изкуствен интелект в 
държавите членки с цел да се оценят потенциалните ползи и потенциалната вреда, 
произтичаща от високорискови проекти с голямо въздействие, основани на ИИ;

32. подчертава значението на образованието и научните изследвания за ИИ; 
призовава Комисията и държавите членки да създадат център за върхови 
постижения на ЕС за ИИ; счита, че това следва да се направи с участието на 
университети, дружества и научноизследователски институции; счита, че такъв 
център може да помогне за осигуряване на специализирано обучение и развитие 
за регулаторните органи;

33. призовава Комисията да актуализира съществуващата рамка за отговорност, за да 
се вземат предвид новите предизвикателства, породени от нововъзникващи 
цифрови технологии, като например изкуствения интелект;

34. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Преглед.

По-широкият процес на цифровизация както на икономиката, така и на обществото 
напредва бързо и води до съществени промени в много аспекти от живота на хората. 
Независимо дали става въпрос за комуникации, пазаруване, пътувания или 
производство, цифровата революция е катализатор за трансформация, като осигурява 
темп на промяна, сравним с индустриалната революция, който предлага значителен 
потенциал както за европейската икономика, така и за потребителите. Действително, 
докладчикът счита, че цифровият единен пазар понастоящем е в основата на целия 
вътрешен пазар, така че неговото добро функциониране е от първостепенно значение за 
икономическия успех на ЕС.

За докладчика е важно да можем да се възползваме пълноценно от потенциалните 
ползи от използването на ИИ, като същевременно вземем под внимание и смекчим 
всеки присъщ висок риск, произтичащ от тези технологии, и счита, че за това са 
необходими конкретни действия.

В контекста на определянето от Комисията на цифровата област като приоритетна 
област на политиката и публикуването от Комисията през февруари 2020 г. на Бялата 
книга относно ИИ и Съобщението относно изграждане на цифровото бъдеще на 
Европа, настоящият доклад ще служи като указание за някои от съществуващите 
пречки пред цифровия единен пазар и за това какво може да се направи за подобряване 
на положението. Докладът ще служи също така и като указание за потенциалния обхват 
и съдържание на всяко бъдещо конкретно регулаторно предложение относно ИИ и за 
това какъв проблем трябва да бъде решен с него.

Докладчикът пое ангажимент да проведе широка и прозрачна консултация със 
заинтересованите страни при изготвянето на настоящия доклад, за да вземе предвид 
различните мнения относно съществуващите пречки на цифровия единен пазар и 
относно това как те могат да бъдат преодолени и как трябва да подходим за 
регулирането на ИИ в бъдеще.

Докладчикът счита, че са необходими по-големи усилия за премахване на 
съществуващите пречки пред доброто функциониране на цифровия единен пазар, за 
предприемане на конкретни действия за разработването на екосистема за цифров успех 
в Европа и за създаването на иновативен и надежден вътрешен пазар за продукти, 
услуги и приложения с изкуствен интелект, осигуряващи висока степен на защита на 
потребителите.

Докладчикът е на мнение, че голяма част от съществуващото законодателство за 
цифровите услуги и други специфични за сектора законодателни актове могат да 
продължат да се прилагат за ИИ и че като цяло те могат да бъдат актуализирани или 
адаптирани, за да отразяват и разглеждат по-добре новите предизвикателства, породени 
от новите и нововъзникващите технологии. Когато има допълнителна несигурност и 
предизвикателства, които не могат да бъдат разрешени в рамките на съществуващите 
законодателни рамки на ЕС, се изисква някакво ново законодателство.
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Пречки пред цифровия единен пазар

Докладчикът счита, че в основата си целта на цифровия единен пазар е намаляването на 
фрагментацията на вътрешния пазар чрез избягване на различните национални подходи 
и работа за постигане на по-голяма интеграция и хармонизация на пазара;

Докладчикът счита, че всички бъдещи предложения на Комисията, свързани със 
Съобщението относно изграждане на цифровото бъдеще на Европа, следва да се 
отнасят до всяка съществуваща фрагментация на цифровия единен пазар, да премахват 
всякакви необосновани пречки и да подкрепят иновациите чрез намаляване на 
бюрокрацията. Докладчикът счита, че трябва да създадем цифров единен пазар, който 
да е конкурентен, достъпен, технологично неутрален, благоприятен за иновациите, 
ориентиран към човека и надежден, и с който се изграждат сигурно общество и сигурна 
икономика, основани на данни.

Докладчикът счита, че липсата на ефективно прилагане е една от съществуващите 
пречки и че това е нещо, което би искала да разгледа в доклада си. Докладчикът също 
така подчертава необходимостта да се подкрепят ключови фактори за цифровата 
икономика, да се увеличат размерът и източниците на инвестиции, да се работи за 
разработване на европейски стандарти за нови и нововъзникващи технологии, да има 
конкурентна икономика, основана на данни, и да се оправомощят потребителите като 
начин за преодоляване на съществуващите пречки и за повишаване както на 
благосъстоянието на потребителите, така и на европейската конкурентоспособност.

Докладчикът би желал в доклада да се разгледат и да се предложат някои конкретни 
мерки, които Комисията може да предприеме като последващи действия във връзка със 
съобщението ѝ от февруари 2020 г.

Изкуствен интелект (ИИ)

Докладчикът приветства Бялата книга на Комисията относно изкуствения интелект, 
публикувана през февруари. В световен мащаб има значителна конкуренция в 
промишлеността и за определяне на световни стандарти за ИИ. Докладчикът счита, че 
за ЕС е важно, ако искаме тези стандарти да бъдат разработени в съответствие с нашите 
ценности, да действаме като едно цяло и да имаме пропорционален и съгласуван 
подход на ЕС към тази технология. Понастоящем има много различни национални 
подходи и становището на докладчика е, че това само ще възпрепятства ЕС като цяло.

Докладчикът изразява положително мнение относно потенциалните ползи, които може 
да се извлекат от технологията, и отбелязва положителните развития, които вече се 
наблюдават при използването на ИИ за решаване на проблеми, произтичащи от 
кризата, свързана с COVID. Докладчикът счита, че технологията може да играе важна 
роля както за икономическото възстановяване от COVID, така и за постигането на 
нашите големи амбиции в областта на климата. Докладчикът обаче също така напълно 
признава, че ИИ носи редица потенциални рискове и вреди, като липсата на 
прозрачност или отчетност, предубеденост при вземането на решения и опасения 
относно неприкосновеността на личния живот, както и че тези опасения трябва да 
бъдат разгледани във всеки бъдещ регламент, за да се гарантира защитата на 
потребителите, да се повиши доверието в ИИ и впоследствие неговото разпространение 
и широко приемане. В същото време докладчикът счита, че този подход може да 
помогне за осигуряването на правна сигурност на промишлеността с цел подпомагане 



PR\1220162BG.docx 13/14 PE661.999v01-00

BG

на иновациите.

Докладчикът счита, че в подхода си към изкуствения интелект Комисията следва да 
разработи основана на принципи рамка, базирана на основните права и на ценностите 
за прозрачност, отчетност и, когато е необходимо, обяснимост. Важно е потребителите 
да знаят кога имат работа с изкуствен интелект, както и че има известна възможност за 
помощ за взетите решения и че тези решения могат да бъдат обяснени на потребителя, 
когато това е необходимо. За тази цел докладчикът счита, че е необходим специален 
регламент на ЕС за ИИ и той може да допълни съществуващото относимо 
законодателство.

Докладчикът счита, че Комисията следва да насърчава тези принципи през целия 
процес на разработване на продукти, услуги и приложения с ИИ. Докладчикът е на 
мнение, че като се има предвид бързо развиващият се характер на сектора, Комисията 
следва да обмисли функционално и широко определение на ИИ, за да обхване най-
широкия кръг от продукти, услуги и приложения с ИИ и да гарантира, че всеки 
предложен нов регламент е достатъчно гъвкав да се адаптира към потенциалните 
бъдещи развития.

Докладчикът подкрепя основания на риска подход на Комисията към Регламента за ИИ 
и счита, че Комисията следва обаче да избягва възприемането на двоичен подход към 
категоризирането на риска и следва да разработи надеждна обективна методология за 
определяне на това кога ИИ е високорисков въз основа на конкретния случай на 
използване и контекст. Докладчикът счита, че е важно секторът да не се регулира 
прекомерно, както и че всяко използване на ИИ, което е ясно определено като носещо 
най-висок риск, следва да подлежи на най-много регулаторни изисквания.

Докладчикът също така счита, че е важно да се отбележи, че значителна част от 
съществуващото законодателство се прилага по отношение на ИИ и че това трябва да 
бъде ясно очертано от Комисията, за да се избегне бюрокрацията и да се постигне 
съответствие с принципа на „отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови“. 
Всяко ново предложение следва да се вписва безпроблемно в съществуващите 
изисквания.

Докладчикът счита, че е важно да се разработят общи стандарти за ИИ и да се 
продължи работата в ЕС и в съответните международни форуми за разработване на 
общи стандарти за ИИ.

За да се подкрепи правилната екосистема за развитие на ИИ в ЕС, докладчикът счита, 
че за безопасното разработване на иновативни продукти с ИИ следва да се използват 
нови регулаторни инструменти, като например „регулаторни пясъчници“, като се 
защитават потребителите и същевременно се подпомага разрастването на МСП и на 
стартиращите предприятия. Докладчикът също така счита, че полезен инструмент биха 
могли да са инициативи като доброволното етикетиране на надежден ИИ, съответстващ 
на гореспоменатите принципи.

И накрая, докладчикът счита, че правилното прилагане е от съществено значение за 
успеха на ЕС в тази област. От съществено значение е прилагането да функционира 
ефективно през границите и сред секторите и докладчикът счита, че това може да бъде 
улеснено чрез работеща рамка, предоставена от Комисията, заедно с ясни и 
актуализирани насоки след влизането в сила на даден регламент. Докладчикът счита, че 
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регулирането на изкуствения интелект ще изисква висока степен на специализация и 
познания от страна на регулаторните органи и че такива може да не съществуват в 
момента; докладчикът изразява мнение, че създаването на център за върхови 
постижения на ЕС за изкуствен интелект може да помогне да се гарантира, че 
регулаторите разполагат с необходимите инструменти, за да вършат своята работа, 
както и че регулаторният подход е съгласуван между отделните държави членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО 
ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ
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