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Изменение 1
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. изтъква, че поемането на 
водеща роля от Европа може да се 
превърне в реалност; отбелязва, че 
предстои втора вълна на цифровизация; 
подчертава, че благодарение на един 
общ подход на ЕС към 2030 г. Европа 
би могла да се превърне в най-
иновативния регион в света;

1. изтъква, че ЕС трябва да 
гарантира цифровия си суверенитет 
и стратегическата си автономност 
в областта на цифровите 
технологии, като играе водеща роля в 
разработването и използването на 
надеждни технологии и приложения с 
ИИ, в чийто център е човекът, които 
са в полза на хората и обществото 
като цяло, като в същото време 
гарантира високо равнище на 
прозрачност, защита на данните, 
етични стандарти, защита на 
цифровите и основните права и 
определяне на световни стандарти в 
тези области; отбелязва, че предстои 
втора вълна на цифровизация, основана 
на промишлени данни; подчертава, че 
благодарение на един общ устойчив 
подход на ЕС към технологиите се 
създават конкурентни предимства и 
към 2030 г. Европа би могла да се 
превърне в най-иновативния регион в 
света посредством разработването и 
внедряването на авангардни, 
прозрачни, етични и сигурни 
технологии и приложения с ИИ, въз 
основа на ценностите на Съюза; 
подчертава, че справянето с 
цифровото разделение и цифровата 
грамотност са от ключово значение, 
за да бъде Европа начело на тази 
втора вълна на цифровизация; 
изтъква, че ЕС може да се възползва 
от всички предимства на 
технологиите за ИИ само ако са 
налични и достъпни за всички;

Or. en
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Изменение 2
Евжен Тошеновски, Елжбета Крук, Маргарита де ла Писа Карион

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. изтъква, че поемането на водеща 
роля от Европа може да се превърне в 
реалност; отбелязва, че предстои втора 
вълна на цифровизация; подчертава, че 
благодарение на един общ подход на 
ЕС към 2030 г. Европа би могла да се 
превърне в най-иновативния регион в 
света;

1. изтъква, че поемането на водеща 
роля от Европа в цифровата 
трансформация може да се превърне в 
реалност; отбелязва, че предстои втора 
вълна на цифровизация; подчертава, че 
един общ подход на ЕС може да 
допринесе до 2030 г. Европа да се 
превърне в най-конкурентоспособния 
и иновативен регион, уважаван по 
целия свят;

Or. en

Изменение 3
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Сара Шютедал, Томас Тобé, Кристиан 
Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. изтъква, че поемането на водеща 
роля от Европа може да се превърне в 
реалност; отбелязва, че предстои втора 
вълна на цифровизация; подчертава, че 
благодарение на един общ подход на ЕС 
към 2030 г. Европа би могла да се 
превърне в най-иновативния регион в 
света;

1. изтъква, че поемането на водеща 
роля от Европа може да се превърне в 
реалност; създава амбицията ЕС да се 
превърне в световен лидер в областта 
на цифровите иновации и развитието 
на изкуствения интелект (ИИ); 
отбелязва, че предстои втора вълна на 
цифровизация; подчертава, че 
благодарение на един общ подход на ЕС 
към 2030 г. Европа би могла да се 
превърне в най-иновативния регион в 
света; подчертава, че цифровата 
трансформация обхваща всички 
области на политиката и е 
безгранична по природа; подчертава, 
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че внедряването на ИИ от 
европейските промишлени сектори е 
от ключово значение за 
икономическия растеж и иновациите, 
повишава сигурността и 
устойчивостта и засилва 
геополитическото и 
стратегическото значение на ЕС;

Or. en

Изменение 4
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. изтъква, че поемането на водеща 
роля от Европа може да се превърне в 
реалност; отбелязва, че предстои втора 
вълна на цифровизация; подчертава, че 
благодарение на един общ подход на ЕС 
към 2030 г. Европа би могла да се 
превърне в най-иновативния регион в 
света;

1. изтъква, че поемането на водеща 
роля от Европа може да се превърне в 
реалност; отбелязва, че предстои втора 
вълна на цифровизация; подчертава, че 
благодарение на един общ подход на ЕС 
към 2030 г. Европа би могла да се 
превърне в най-иновативния регион в 
света; подчертава, че цифровата 
революция трябва да допринесе за 
устойчивото развитие и да е от полза 
за всички граждани, като 
същевременно балансира 
икономическите, етичните и 
екологичните измерения; освен това 
признава, че ИИ е двигател за 
устойчива трансформация;

Or. en

Изменение 5
Иво Христов, Карлуш Зориню

Проект на становище
Параграф 1
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Проект на становище Изменение

1. изтъква, че поемането на водеща 
роля от Европа може да се превърне в 
реалност; отбелязва, че предстои втора 
вълна на цифровизация; подчертава, че 
благодарение на един общ подход на ЕС 
към 2030 г. Европа би могла да се 
превърне в най-иновативния регион в 
света;

1. изтъква, че поемането на водеща 
роля от Европа може да се превърне в 
реалност; отбелязва, че предстои втора 
вълна на цифровизация; подчертава, че 
благодарение на един общ подход на ЕС 
към 2030 г. Европа би могла да се 
превърне в най-иновативния регион в 
света; припомня във връзка с това 
необходимостта от спешно 
преодоляване на съществуващото 
цифрово разделение между градските 
и селските райони;

Or. en

Изменение 6
Ева Каили, Роберт Хайшел, Патриция Тоя, Марина Калюранд, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. препоръчва Европа да 
анализира предизвикателствата за 
потребителите, породени от ИИ, и 
да направи стандартите на ЕС за 
правата на потребителите 
подходящи за 21-ви век. Следователно 
тя трябва да създаде европейски 
сертификат за съответствие с 
етичните принципи за ИИ, за да 
гарантира доверието на европейските 
граждани в ИИ; този сертификат 
следва да бъде издаден от независима, 
публична организация за 
сертифициране след подробна оценка 
за съответствие с етичните 
изисквания, представени от 
експертната група на високо равнище 
по въпросите на ИИ. Критериите за 
сертифициране и изискванията за 
оценка на съответствието ще бъдат 
изготвени от този орган в 
сътрудничество с Комисията и 
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държавите членки. Предлага да бъдат 
разработени механизми за 
сертифициране и одит на национално 
равнище и на равнище ЕС за 
автоматизирано обработване на 
данни и техники за вземане на 
решения, за да се гарантира тяхното 
съответствие с етичните принципи 
и ценности. Наблюдението на 
съответствието следва да бъде 
пропорционално на естеството и 
степента на рисковете, свързани с 
функционирането на приложението 
или системата за изкуствен 
интелект;

Or. en

Изменение 7
Никола Бер

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. подчертава, че 
разпокъсаността на пазара пречи на 
дружествата да се разрастват бързо 
и да създават взаимодействия и 
икономии от мащаба, подчертава, че 
по-голямата хармонизация с висока 
степен на защита на потребителите 
във всички държави членки също така 
е най-добрият начин за изграждане на 
доверието на европейците, когато 
използват услуги за трансгранично 
закупуване на стоки, и улеснява 
развитието на технологиите. 
Припомня, че според прогнозите на 
Службата на ЕП за парламентарни 
изследвания в нейното проучване 
„Цената на „отказа от Европа“ на 
единния пазар“ доизграждането на 
единния пазар би довело до 
икономическите печали в размер 
стигащ от 651 милиарда до 1,1 
трилиона ЕВРО годишно, което се 
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равнява на между 5% и 8,63% от БВП 
на ЕС;

Or. en

Изменение 8
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. призовава Комисията да 
извърши оценка на въздействието 
върху околната среда на обмена на 
данни и на инфраструктурите, 
необходими за гарантиране на 
устойчиво цифрово внедряване в 
съответствие със Зеления пакт; 
подчертава, че въпреки настоящия 
значителен въглероден отпечатък в 
резултат от разработването, 
внедряването и използването на 
изкуствения интелект, роботиката и 
свързаните с тях технологии, 
включително автоматизираните 
решения и машинното самообучение, 
тези технологии могат да 
допринесат за намаляване на 
настоящия екологичен отпечатък на 
сектора на ИКТ; призовава за 
въвеждането на индекс на ЕС за 
устойчивост на цифровите 
технологии въз основа на анализ на 
жизнения цикъл на продуктите;

Or. en

Изменение 9
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)
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Проект на становище Изменение

1a. подчертава необходимостта 
от допълнителна подкрепа за 
възприемането в публичния сектор и в 
промишлеността на ЕС, по-
специално от МСП и от стартиращи 
предприятия, на модерни цифрови и 
свързани с тях технологии, 
включително по-специално 
високопроизводителните 
изчислителни технологии, 
изкуствения интелект, 
киберсигурността, както и други 
водещи и бъдещи технологии, като 
технологиите на разпределения 
регистър;

Or. en

Изменение 10
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. изисква цифровата свързаност 
да бъде ключов елемент, на който да 
се обърне внимание; призовава 
Комисията спешно да се справи със 
съществуващото цифрово разделение 
и да анализира въздействието на 
цифровите технологии от гледна 
точка на неравния достъп до 
технологии върху явлението на 
обезлюдяване и различията в 
свързаността в държавите членки;

Or. en
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Изменение 11
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш 
Богдан, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. подчертава, че от трите 
ключови цели, определени в 
съобщението относно изграждането 
на цифровото бъдеще на Европа, 
цифровата конкурентоспособност и 
икономическият растеж са 
незаменими предпоставки за 
изграждане на отворено, 
демократично и устойчиво общество, 
задвижвано от технология, която 
работи в интерес на хората;

Or. en

Изменение 12
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. приветства седемте основни 
принципа и целите, определени от 
държавите членки в Берлинската 
декларация относно цифровото 
общество и основаното на ценности 
цифрово управление, които 
представляват важна стъпка към 
справедлива, приобщаваща и базирана 
на сътрудничество цифрова 
модернизация на публичния сектор, 
както и техния ангажимент за 
укрепване на цифровото участие и 
цифровото приобщаване, така че да 
се поощри основаната на ценности 
цифрова трансформация като се 
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насърчават основните права и 
демократичните ценности, 
окуражава се цифровото овластяване 
и грамотност и се гарантира 
сигурността, устойчивостта и 
технологичният суверенитет в 
цифровата среда; подчертава, че 
публичните органи и институции на 
държавите членки трябва да служат 
за пример за укрепване на възгледите 
на Европейския съюз чрез прилагане 
на принципите на Берлинската 
декларация в цифровата среда; 
призовава Комисията да подкрепя, 
насърчава и разширява принципите и 
целите на Берлинската декларация с 
политически инициативи на 
европейско равнище; призовава 
Комисията да подкрепи постигането 
на тези ключови принципи и 
изпълнението на действията и 
мерките чрез средства, 
предоставени за цифрова 
трансформация от многогодишната 
финансова рамка (МФР) и от 
Европейския инструмент за 
възстановяване (NGEU);

Or. en

Изменение 13
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Сара Шютедал, Кристиан Силвиу   Бушой, 
Йоан-Рареш Богдан, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. призовава Комисията да 
приеме балансиран подход, основан на 
принципа на субсидиарност, 
технологичната неутралност и 
задълбочени оценки на 
въздействието, когато тя представи 
многобройните законодателни и други 
инициативи, изложени в 



PE662.046v01-00 12/107 AM\1220385BG.docx

BG

съобщението относно изграждането 
на цифровото бъдеще на Европа;

Or. en

Изменение 14
Карлуш Зориню, Лина Галвес Муньос, Николас Гонсалес Касарес, Адриана 
Малдонадо Лопес, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Патриция Тоя, Миапетра 
Кумпула-Натри, Джозиан Кутаяр, Чаба Молнар, Исмаил Ертуг, Ева Каили, Иво 
Христов

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. оформянето на справедлив 
цифров сектор трябва да се извършва 
успоредно с образователните 
аспекти, социализацията, 
справедливите условия на труд, 
равновесието между професионалния 
и личния живот, демокрацията, 
доброто управление и стабилните 
обществени услуги;

Or. en

Изменение 15
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 1 в (нов)

Проект на становище Изменение

1в. признава, че доверието е от 
съществено значение за 
разработването и прилагането на 
технологии и приложения с ИИ; 
подчертава, че ясните регулаторни 
изисквания трябва да гарантират 
алгоритмична прозрачност на 
технологиите и приложенията с ИИ, 
които често включват потенциални 



AM\1220385BG.docx 13/107 PE662.046v01-00

BG

рискове, като например непрозрачен 
процес на вземане на решения (ефект 
на черната кутия) и необективни 
набори от данни; подчертава, че 
алгоритмите от типа „черна кутия“, 
които водят до необясними решения, 
са неприемливи в който и да е сектор, 
особено в контекст, където 
вземането на решения от ИИ оказва 
въздействие върху живота или 
смъртта и последствията от 
алгоритмичен провал могат да бъдат 
сериозни; подчертава, че 
проследимостта на системите с ИИ 
следва да бъде гарантирана, и че 
следва да се предоставят обяснимост 
на алгоритмичните процеси на 
вземане на решения и човешки надзор, 
особено по отношение на 
високорисковите приложения с ИИ; 
припомня, че човекът винаги трябва 
да може да преглежда и отменя 
автоматизираните решения;

Or. en

Изменение 16
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Сара Шютедал, Кристиан Силвиу   Бушой, 
Йоан-Рареш Богдан, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 1 в (нов)

Проект на становище Изменение

1в. подчертава, че европейското 
регулиране в областта на данните и 
ИИ следва да се стреми да изгради 
единен цифров пазар без граници и 
конкурентоспособно, 
благоприятстващо иновациите, 
ориентирано към човека, надеждно и 
сигурно основано на данни общество и 
икономика, която подкрепя 
разработването и внедряването на 
ИИ, достъпа до данни, оперативната 
съвместимост и преносимост на 
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данните; подчертава значението на 
правото на неприкосновеност на 
личния живот, гражданските 
свободи, киберсигурността и 
защитата на лицата по отношение 
на обработката на лични данни и 
информация;

Or. en

Изменение 17
Карлуш Зориню, Лина Галвес Муньос, Николас Гонсалес Касарес, Адриана 
Малдонадо Лопес, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Патриция Тоя, Миапетра 
Кумпула-Натри, Джозиан Кутаяр, Чаба Молнар, Исмаил Ертуг, Ева Каили, Иво 
Христов

Проект на становище
Параграф 1 в (нов)

Проект на становище Изменение

1в. подчертава, че науката, 
иновациите и НИРД ще бъдат крайно 
необходими за постигане на целите за 
приобщаващата цифрова 
трансформация и европейския цифров 
суверенитет;

Or. en

Изменение 18
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 1 г (нов)

Проект на становище Изменение

1г. посочва, че тази трета 
индустриална революция ще зависи 
от суровините, точно както първата 
революция зависеше от въглищата, а 
втората от петрола; отбелязва, че 
при сценарий на силно търсене ЕС ще 
се нуждае от 18 пъти повече литий 
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до 2030 г. и 60 пъти повече до 2050 г.; 
изтъква, че търсенето на суровини ще 
се увеличи рязко и че е необходимо 
промишленият сектор в ЕС да зачита 
обвързващия механизъм за надлежна 
проверка; изтъква, че 
миннодобивните дейности в трети 
държави могат да бъдат източник на 
интензивно замърсяване, да се 
отразяват върху качеството на 
водата, въздуха и почвата и да 
причиняват обезлесяване и загуба на 
биологично разнообразие; подчертава, 
че стратегическата автономност е 
от особено значение в областта на 
цифровизацията и ИИ; подчертава, 
че локализирането на данни в ЕС е от 
голямо значение за стратегическата 
му автономност и за намаляването 
на емисиите на ЕС;

Or. en

Изменение 19
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш 
Богдан, Ангелика Ниблер, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 1 г (нов)

Проект на становище Изменение

1г. припомня на Комисията 
поетите ѝ ангажименти относно 
принципа на отмяна на предишни 
тежести при въвеждане на нови и 
намаляване на регулаторната 
тежест; отбелязва, че бъдещите 
законодателни предложения трябва 
да се справят както с 
разпокъсаността на цифровия единен 
пазар, така и с размера на 
бюрокрацията и регулаторната 
несигурност, с които се сблъскват 
понастоящем европейската 
промишленост и новаторите; 
подчертава значението на ясните 
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процеси на одобрение за пускане на 
пазара и на общоевропейските 
политики за достъп до пазара;

Or. en

Изменение 20
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 1 д (нов)

Проект на становище Изменение

1д. признава сложността на 
цифровата среда и широкото 
въздействие на процеса на 
цифровизация върху обществото, 
икономиката и околната среда в ЕС, 
както и необходимостта от 
предварителен диалог на широка 
основа и демократичен контрол с цел 
разработване на принципи, рамки и 
инструменти, които се борят с 
потенциалните заплахи, свързани с 
тези технологии, при пълно зачитане 
на правата на човека, и с цел да се 
пребори с дезинформацията и 
технофобията; призовава за 
засилване на диалога за цифровите 
технологии с гражданите, за да се 
насърчи социалното сближаване и 
активното участие на гражданското 
общество в демократичния 
политически дебат;

Or. en

Изменение 21
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш 
Богдан, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 1 д (нов)
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Проект на становище Изменение

1д. взема под внимание агенциите 
и механизмите за регулаторен надзор, 
които вече съществуват в сектори 
като здравеопазване, производство и 
транспорт; счита, че е необходимо 
както укрепване на специфичните за 
сектора регулатори, така и допълващ 
хоризонтален подход; подчертава 
значението на специфичните за 
отрасъла стратегии и подходи;

Or. en

Изменение 22
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 1 e (нов)

Проект на становище Изменение

1е. признава, че се очаква 
технологиите от пето поколение 
(5G) да увеличат новите 
възможности за гражданите и 
предприятията за по-бързо 
сърфиране, стрийминг, изтегляне, 
както и по-добра свързаност, което 
ще играе основна роля за постигането 
на европейско общество на гигабитов 
интернет до 2025 г.; при все това 
изразява съжаление, че досега 
Комисията не е изготвила 
предварителен доклад за оценка на 
въздействието върху здравето и 
околната среда на технологиите от 
пето поколение (5G), въпреки че се 
изтъкват предупреждения от много 
членове на научната общност; 
подчертава необходимостта да се 
обединят изследователи от различни 
области, по-специално медицина и 
физика или инженерство, за да се 
извършат допълнителни изследвания 
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на евентуалните последици на 
технологиите от пето поколение 
(5G); припомня, че ЕС следва да се 
придържа към собствените си 
ангажименти, като упражнява 
принципа на предпазливост по 
отношение на бъдещото внедряване 
на технологиите от пето поколение 
(5G) в целия Съюз, нещо което 
включва потенциално предприемане 
на превантивни действия в условия на 
несигурност или евентуален риск; 
посочва, че едно широко и 
всеобхватно обсъждане в крайна 
сметка ще допринесе за създаване на 
доверие сред гражданите по 
отношение на действията за 
непрекъснато развитие на мобилните 
мрежи; призовава за комуникационна 
стратегия на ЕС, която да осигурява 
надеждна информация на 
гражданите на ЕС, както и кампании 
за повишаване на осведомеността 
относно технологиите от пето 
поколение (5G) и електромагнитните 
полета (ЕМП); подчертава 
значението на противодействието на 
разпространението на 
дезинформация, свързана с 5G 
мрежите, по-специално на неверните 
твърдения, че тези мрежи са свързани 
с COVID-19;

Or. en

Изменение 23
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 1 ж (нов)

Проект на становище Изменение

1ж. подчертава, че качеството на 
използваните масиви от данни е от 
първостепенно значение за 
ефективността на технологиите за 
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ИИ; изразява загриженост във връзка 
с рисковете от предубеждения и 
дискриминация при разработването, 
внедряването и използването на 
технологии с ИИ, особено в сектори с 
висок риск; подчертава, че 
предубежденията, присъщи на 
основните набори от данни, имат 
тенденция постепенно да нарастват 
и по този начин да затвърждават и 
изострят съществуващата социално 
изградена дискриминация срещу 
жените, етническите 
малцинства или разделените на расов 
принцип общности; призовава 
Комисията и държавите членки да 
вземат всички възможни мерки, за да 
се избегнат подобни предубеждения и 
да се гарантира пълна защита на 
основните права; подчертава, че тези 
набори от данни следва да подлежат 
на проверка от страна на 
националните надзорни органи, ако е 
налице такова искане, с цел да се 
гарантира тяхното съответствие с 
ясни стандарти за качеството; 
подчертава, че инфраструктурата с 
надзор от страна на човека трябва да 
бъде развита преди прилагането на 
технологиите за ИИ в секторите с 
висок риск, особено в 
здравеопазването, и да 
включва експерти в областта на 
равенството между половете;

Or. en

Изменение 24
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отчита, че ЕС има 
изключително силен сектор на МСП; 

2. отчита, че МСП са гръбнакът на 
европейската икономика и играят 
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припомня, че тази втора вълна на 
цифровизация би могла да доведе до 
силно промишлено развитие на МСП; 
призовава да се приеме цел от 500 
цифрови „еднорози“ за срок от 10 
години;

ключова роля в разработването и 
внедряването на цифрови решения в 
промишлените отрасли, 
икономиката и обществото в ЕС; 
припомня, че тази втора вълна на 
цифровизация би могла да доведе до 
силно промишлено развитие на МСП; 
изразява съжаление, че едва 17% от 
МСП досега са интегрирали успешно 
цифровите технологии в своите 
предприятия; призовава Комисията 
да продължи да подкрепя 
европейските цифрови иновационни 
центрове, които биха могли да 
представляват ефективно средство 
за намаляване на цифровото 
разделение, а именно чрез подпомагане 
на малките, средните и 
новосъздадените предприятия чрез 
опростяване на достъпа им до 
финансиране и използване на цифрови 
технологии за подобряване на 
стопанските им дейности, 
производствени процеси, продукти и 
услуги, както и чрез съдействие при 
тестване, съгласуване, 
картографиране на индустрията, 
предоставяне на обучения и бизнес 
анализи, повишаване на 
осведомеността, подпомагане при 
разработването на стандарти и 
изграждането на мрежи; посочва, че 
мрежата от европейски цифрови 
иновационни центрове следва да 
осигури широко географско покритие в 
цяла Европа, включително на 
отдалечени, селски и островни 
райони; подчертава необходимостта 
от увеличаване на възможностите за 
МСП по отношение на техния 
капацитет да възприемат 
иновативни технологии и от 
намаляване на цифровото 
неравновесие по отношение на 
възможностите и 
инфраструктурата в по-малките 
градове и селските и отдалечените 
райони; счита, че подобно на 
интегрирането на въпросите, 
свързани с климата, би могла да се 
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разработи цифрова пътна карта, за 
да се планира цифров преход по 
справедлив, преразпределителен начин 
за предприятията и териториите;

Or. en

Изменение 25
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш 
Богдан, Ангелика Ниблер, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отчита, че ЕС има изключително 
силен сектор на МСП; припомня, че 
тази втора вълна на цифровизация би 
могла да доведе до силно промишлено 
развитие на МСП; призовава да се 
приеме цел от 500 цифрови „еднорози“ 
за срок от 10 години;

2. отчита, че ЕС има изключително 
силен сектор на МСП; отбелязва, че 
успешната цифрова трансформация 
на европейските МСП е от 
съществено значение за 
икономическия растеж, създаването 
на работни места и социалното 
сближаване; припомня, че тази втора 
вълна на цифровизация би могла да 
доведе до силно промишлено развитие 
на МСП; призовава за всеобхватни 
мерки, като достъп до финансиране, 
въвеждане на визи на ЕС за 
стартиращи предприятия и 
намаляване на регулаторната 
тежест, за да се улесни в по-голяма 
степен развитието на цифровите 
„еднорози“ в Европа; отбелязва, че 
тези мерки следва да се разработват в 
постоянен диалог със съответните 
заинтересовани страни;

Or. en

Изменение 26
Евжен Тошеновски, Елжбета Крук, Йесика Стегрюд, Маргарита де ла Писа 
Карион

Проект на становище



PE662.046v01-00 22/107 AM\1220385BG.docx

BG

Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отчита, че ЕС има изключително 
силен сектор на МСП; припомня, че 
тази втора вълна на цифровизация би 
могла да доведе до силно промишлено 
развитие на МСП; призовава да се 
приеме цел от 500 цифрови „еднорози“ 
за срок от 10 години;

2. отчита, че ЕС има изключително 
силен сектор на МСП, който създава 
гръбнака на икономиката и 
конкурентоспособността на ЕС; 
припомня, че тази втора вълна на 
цифровизация би могла да доведе до 
силно промишлено развитие на МСП; 
подчертава значението да се подкрепи 
появата на значителен брой цифрови 
„еднорози“ за срок от 10 години;

Or. en

Изменение 27
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отчита, че ЕС има изключително 
силен сектор на МСП; припомня, че 
тази втора вълна на цифровизация би 
могла да доведе до силно промишлено 
развитие на МСП; призовава да се 
приеме цел от 500 цифрови „еднорози“ 
за срок от 10 години;

2. отчита, че ЕС има изключително 
силен сектор на МСП; припомня, че 
тази втора вълна на цифровизация би 
могла да доведе до силно промишлено 
развитие на МСП; подчертава 
необходимостта от повишаване на 
капацитета за цифровизация на МСП 
и от подпомагането им за 
преодоляване на пречките при 
приемането на приложения с ИИ; 
призовава да се приеме цел от 500 
цифрови „еднорози“ за срок от 10 
години;

Or. en

Изменение 28
Никола Бер
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Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отчита, че ЕС има изключително 
силен сектор на МСП; припомня, че 
тази втора вълна на цифровизация би 
могла да доведе до силно промишлено 
развитие на МСП; призовава да се 
приеме цел от 500 цифрови „еднорози“ 
за срок от 10 години;

2. отчита, че ЕС има изключително 
силен сектор на МСП; припомня, че 
тази втора вълна на цифровизация би 
могла да доведе до силно промишлено 
развитие на МСП; призовава да се 
приеме цел от 500 цифрови „еднорози“ 
за срок от 10 години;

признава, че МСП са гръбнакът и 
бъдещето на европейската 
икономика;признава ролята на МСП в 
квалификацията, преквалификацията 
и повишаването на квалификацията 
на служителите;
призовава всички нови законови и 
подзаконови актове да намалят 
административната тежест върху 
малките и средните предприятия;

Or. en

Изменение 29
Евжен Тошеновски, Елжбета Крук, Йесика Стегрюд, Маргарита де ла Писа 
Карион

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. подчертава, че всички 
законодателни предложения, 
свързани с цифровата област, следва 
да се основават на задълбочена оценка 
на въздействието, за да се избегне 
ненужната административна или 
регулаторна тежест, която би могла 
да възпрепятства появата на 
високотехнологични „еднорози“, 
стартиращи предприятия и МСП в 
Европа, с цел да се им се даде 
възможност да разгърнат своя 
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потенциал в световен мащаб; поради 
това приканва Комисията да 
представи сравнителен анализ на 
регулаторната среда в трети 
държави;

Or. en

Изменение 30
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. изтъква, че МСП и други 
стопански субекти следва да си 
сътрудничат във възможно най-
голяма степен, работейки в 
екосистема, която да е от полза на 
гражданите и да е в състояние да 
подкрепи растежа. използването на 
отворен код е път към отворена и 
устойчива цифрова трансформация, 
както чрез софтуер с отворен код, 
така и свободен хардуер – напредък 
към европейска стратегическа 
автономност в цифровата област;

Or. en

Изменение 31
Никола Бер

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. приветства предложението на 
Комисията за законодателен акт за 
цифровите услуги и законодателен 
акт за цифровите пазари, което 
включва амбициозна реформа на 
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цифровото пространство, цялостен 
набор от нови правила за всички 
цифрови услуги, включително 
социални медии, онлайн местата за 
търговия и други цифрови 
платформи, които осъществяват 
дейност в Европейския съюз;

Or. en

Изменение 32
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. признава, че секторите с по-
малко цифрово развитие са изправени 
пред вътрешни и външни пречки при 
приемането на ИИ, които трябва да 
бъдат ясно идентифицирани; 
подчертава, че в по-голямата си част, 
и особено за МСП, пречките при 
приемането на ИИ са подобни на 
тези, които възпрепятстват 
цифровизацията;

Or. en

Изменение 33
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)

Проект на становище Изменение

2б. подчертава, че развитието на 
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ИИ в ЕС трябва да остане 
„ориентирано към човека“, хората 
следва винаги да носят 
отговорността за вземането на 
решенията; подчертава, че когато 
гражданите взаимодействат с 
автоматизирана система, те следва 
винаги да имат възможност да 
осъществяват човешки контрол, за да 
се гарантира, че всяко 
автоматизирано решение може да 
бъде проверено и коригирано; 
подчертава, че за да могат 
гражданите да разберат, да се 
доверят, проучат и контролират 
взетото решение, прозрачността на 
системите с ИИ и логиката на 
алгоритмите е от първостепенно 
значение, когато технологията се 
използва в сферата на обществените 
услуги;

Or. en

Изменение 34
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)

Проект на становище Изменение

2б. подчертава, че иновативната и 
конкурентоспособна икономика, 
основана на данни, се гради на 
отвореност; подчертава в този 
контекст необходимостта от 
избягване на зависимостта от 
определени доставчици на услуги или 
технологии при публичните процеси 
на събиране на данни и призовава 
всички процеси на възлагане на 
обществени поръчки и програми за 
финансиране на Съюза да включват 
отворен достъп до данни и 
задължителни изисквания за 
оперативна съвместимост и 
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преносимост, както и да насърчават 
използването на софтуер и хардуер с 
отворен код;

Or. en

Изменение 35
Карлуш Зориню, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Мариа Мануел 
Лейтан Маркеш, Миапетра Кумпула-Натри, Николас Гонсалес Касарес, 
Патриция Тоя, Джозиан Кутаяр, Чаба Молнар, Исмаил Ертуг, Ева Каили, Иво 
Христов

Проект на становище
Параграф 2 в (нов)

Проект на становище Изменение

2в. подчертава, че успешното 
разработване и внедряване на ИИ в 
Европа зависи от увеличаване на 
наличието на висококачествени 
данни; подчертава, че използването 
на необективни набори от данни 
може неволно да доведе до нежелани 
необективни приложения за ИИ и 
отбелязва по-специално риска от 
възпроизвеждане на половите, 
културните, етническите, 
социалните, свързаните с 
уврежданията или сексуалната 
ориентация предубеждения; 
подчертава необходимостта от 
признаване и справяне с всички 
предубеждения в системите, 
основани на данни, както при 
тяхното разработване, така и при 
използването им;

Or. en

Изменение 36
Никола Бер

Проект на становище
Параграф 3
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Проект на становище Изменение

3. подчертава, че кризата, 
предизвикана от COVID, предоставя 
възможност за ускоряване на 
цифровизацията; призовава да се 
предоставят финансови стимули за 
МСП, които желаят да навлязат на 
нови пазари;

3. подчертава, че кризата, 
предизвикана от COVID, предоставя 
възможност за ускоряване на 
цифровизацията;

поради това призовава за ускоряване 
на завършването на цифровия единен 
пазар чрез постигане на напредък по 
отношение на общоевропейската 
широколентова гигабитова 
мрежа;чрез допълнително развитие 
на съществуващото законодателство 
в областта на защитата на данните 
в съвременно законодателство за 
данните, което същевременно да 
позволява бъдещи иновативни 
цифрови технологии и бизнес модели 
и да защитава личните права на 
гражданите;като гарантира на 
гражданите правото на криптиране 
за защита на данните, които биха 
могли да бъдат получени чрез 
външноразузнавателни дейности или 
кибератаки;чрез допълнително 
насърчаване на киберсигурността 
чрез подкрепа на европейска 
стратегия за изследвания в областта 
на квантовата изчислителна 
технология, за да може да се 
гарантира сигурно криптиране на 
данните в бъдеще и да се инвестира в 
киберсигурността на системите и 
технологиите, които поддържат 
интернет като такъв и мрежовите 
системи, възникващи от него;
призовава да се предоставят 
финансови стимули за МСП, които 
желаят да навлязат на нови пазари;
подчертава значението на 
търговията и глобализацията за 
просперитета и мира, поради което 
призовава да се положат усилия, за да 
се гарантира, че COVID-19 не води до 
ренационализация на търговията, и 
поради това предлага план за 
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действие, който да помогне на 
европейските дружества да станат 
географски активни на нови пазари;

Or. en

Изменение 37
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че кризата, 
предизвикана от COVID, предоставя 
възможност за ускоряване на 
цифровизацията; призовава да се 
предоставят финансови стимули за 
МСП, които желаят да навлязат на нови 
пазари;

3. подчертава, че кризата, 
предизвикана от COVID, предоставя 
възможност за повишаване на 
устойчивостта на веригите за 
доставки на ЕС и за ускоряване на 
разпространението на технологиите 
и цифровизацията в промишлеността, 
икономиката и обществото на ЕС; 
подчертава обаче, че пандемията от 
COVID-19 също така разкри 
цифровото разделение между 
държавите от ЕС и между 
социалните групи в рамките на една и 
съща държава, като излага много 
граждани на риск да бъдат 
изоставени при прехода към едно 
цифровизирано общество; 
подчертава, че нивото на 
цифровизацията на промишлеността 
на ЕС варира в различните сектори, 
особено що се отнася до 
високотехнологичните и по-
традиционните сектори, както и 
сред държавите членки и регионите; 
призовава да се предоставят финансови 
стимули за МСП, които желаят да 
навлязат на нови пазари; изразява 
загриженост относно трудностите 
при достъпа до финансиране от ЕИБ, 
пред които са изправени повечето 
малки, средни и новосъздадени 
предприятия, особено тези с 
ограничена капитализация, и 
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призовава в изискванията за достъп 
да се разгледа необходимостта от 
подобряване на цифровите 
способности и капацитета за ИИ на 
МСП; припомня значението на 
програмата „Цифрова Европа“ и други 
програми на ЕС като „Хоризонт 
Европа“ за подобряване на цифровите 
способности и капацитета за ИИ на 
МСП и за ускоряване на приемането 
на технологии с ИИ в промишлените 
сектори на ЕС;

Or. en

Изменение 38
Ева Каили, Роберт Хайшел, Патриция Тоя, Марина Калюранд, Мариа Мануел 
Лейтан Маркеш, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че кризата, 
предизвикана от COVID, предоставя 
възможност за ускоряване на 
цифровизацията; призовава да се 
предоставят финансови стимули за 
МСП, които желаят да навлязат на нови 
пазари;

3. подчертава, че кризата, 
предизвикана от COVID, предоставя 
възможност за ускоряване на 
цифровизацията; призовава да се 
предоставят финансови стимули за 
МСП, които желаят да навлязат на нови 
пазари; призовава за нови и отворени 
рамки за достъп до данни за 
европейските малки, средни и 
новосъздадени предприятия, за да се 
подкрепи техният растеж, чрез 
предоставяне на повече възможности 
за обучение, тестване и разработване 
на системи и приложения, 
използващи ИИ. Призовава за 
приобщаваща цифровизация на 
нашите общества, която да обслужва 
интересите на гражданите, като се 
вземат предвид съображенията за 
достъпност и приемлива цена. 
Призовава за координирани действия 
за преодоляване на цифровото 
разделение в Европа, което се е 
влошило поради COVID-19, и за 
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справедлива и съвместна цифрова 
модернизация на публичния сектор, 
която да цели основана на ценности 
цифрова трансформация, като се 
насърчават основните права и 
демократичните ценности.

Or. en

Изменение 39
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш 
Богдан, Ангелика Ниблер, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че кризата, 
предизвикана от COVID, предоставя 
възможност за ускоряване на 
цифровизацията; призовава да се 
предоставят финансови стимули за 
МСП, които желаят да навлязат на нови 
пазари;

3. подчертава, че кризата, 
предизвикана от COVID, предоставя 
възможност за ускоряване на 
цифровизацията; призовава за 
публично-частни партньорства и 
финансови стимули за иновативни 
цифрови МСП, дружества със средна 
пазарна капитализация и 
новосъздадени предприятия, които 
желаят да навлязат на нови пазари; 
призовава за укрепване и по-ясна 
стратегия на европейските цифрови 
иновационни центрове, за да се 
подпомогне широкото възприемане на 
нови технологии от МСП; отчита 
потенциала на посредниците в 
екосистемата на МСП, като 
счетоводители, търговски камари и 
експерти по застраховане, които 
подпомагат насърчаването на 
прехода към цифрови технологии на 
МСП;

Or. en

Изменение 40
Иво Христов, Карлуш Зориню
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Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че кризата, 
предизвикана от COVID, предоставя 
възможност за ускоряване на 
цифровизацията; призовава да се 
предоставят финансови стимули за 
МСП, които желаят да навлязат на нови 
пазари;

3. подчертава, че кризата, 
предизвикана от COVID, предоставя 
възможност за ускоряване на 
цифровизацията, като същевременно 
подсилва дейностите от 
стратегическо значение за Съюза във 
връзка с критичната 
инфраструктура, включително 
технологии и научни изследвания за 
киберсигурност и предотвратяване на 
риска във връзка с разгръщането на 5G 
мрежи; призовава да се предоставят 
финансови стимули за МСП, които 
желаят да навлязат на нови пазари;

Or. en

Изменение 41
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че кризата, 
предизвикана от COVID, предоставя 
възможност за ускоряване на 
цифровизацията; призовава да се 
предоставят финансови стимули за 
МСП, които желаят да навлязат на нови 
пазари;

3. подчертава, че кризата, 
предизвикана от COVID, предоставя 
възможност за ускоряване на 
цифровизацията; призовава да се 
предоставят финансови стимули за 
МСП, които желаят да навлязат на нови 
пазари; отчита загрижеността, че 
големите дружества притежават 
повишен капацитет да се възползват 
от възможностите, предоставени от 
ИИ, нещо което може да доведе до 
прекомерна концентрация на пазара 
на големи дружества и 
многонационални дружества;
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Or. en

Изменение 42
Паоло Боркия
от името на групата ID

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че кризата, 
предизвикана от COVID, предоставя 
възможност за ускоряване на 
цифровизацията; призовава да се 
предоставят финансови стимули за 
МСП, които желаят да навлязат на нови 
пазари;

3. подчертава, че кризата, 
предизвикана от COVID, заедно със 
специалния финансов отговор на ЕС, 
предоставя възможност за ускоряване на 
цифровизацията; призовава да се 
предоставят традиционни и 
иновативни финансови стимули за 
МСП, които желаят да навлязат на нови 
пазари;

Or. it

Изменение 43
Евжен Тошеновски, Елжбета Крук, Маргарита де ла Писа Карион

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че кризата, 
предизвикана от COVID, предоставя 
възможност за ускоряване на 
цифровизацията; призовава да се 
предоставят финансови стимули за 
МСП, които желаят да навлязат на нови 
пазари;

3. подчертава, че кризата, 
предизвикана от COVID, предоставя 
възможност за ускоряване на 
цифровизацията; подчертава 
значението на финансовите стимули 
и възможности чрез различни 
програми на ЕС за МСП, които желаят 
да навлязат на нови пазари;

Or. en

Изменение 44
Патриция Тоя, Ева Каили
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Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че кризата, 
предизвикана от COVID, предоставя 
възможност за ускоряване на 
цифровизацията; призовава да се 
предоставят финансови стимули за 
МСП, които желаят да навлязат на нови 
пазари;

3. подчертава, че кризата, 
предизвикана от COVID, предоставя 
възможност за ускоряване на 
цифровизацията; призовава да се 
предоставят финансови стимули за 
МСП, новосъздадени предприятия и за 
дружества и субекти на социалната 
икономика, които желаят да навлязат на 
нови пазари;

Or. en

Изменение 45
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. подчертава, че предоставянето 
на възможност за споделяне и достъп 
по отношение на съществени и ясно 
определени набори от данни ще бъде 
от ключово значение за пълното 
разгръщане на потенциала на Зеления 
пакт; призовава Комисията да оцени 
кои набори от данни са от 
съществено значение за екологичния 
преход в контекста на устойчивите 
продукти и услуги, наред с другото в 
производството, транспорта, 
въглеродните емисии, енергията и 
биологичното разнообразие, както и в 
контекста на третирането им след 
края на жизнения им цикъл; призовава 
Комисията да разгледа 
възможността за разширяване на 
обхвата на наборите от данни с 
висока стойност, определени в 
Директива (ЕС) 2019/1024 относно 
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отворените данни, така че да 
обхванат и частни субекти;

Or. en

Изменение 46
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. отчита, че ЕС изостава в 
глобалната конкуренция по 
отношение на ИИ; подчертава, че 
акцентът върху услугите за граждани 
и предприятия създава сегмент на 
световния пазар, на който ЕС може 
да поеме водещата роля, зачитайки 
структурните си принципи и 
ценности, включително цифровата 
ни самоличност, които са насочени 
към утвърждаване на основните 
права, силни етични аспекти, правни 
гаранции и отговорност, като по 
този начин се защитават нашите 
демократични общества и граждани;

Or. en

Изменение 47
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш 
Богдан, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. подчертава, че 
съществуващите пазарни дисбаланси 
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между платформите на „пазачите на 
информационния вход“ и МСП, и 
ограничения достъп до данни 
продължават да представляват 
предизвикателства за европейските 
МСП; подчертава необходимостта 
от подобряване на достъпа на МСП 
до данни; призовава за разрешителен 
подход към практиките за споделяне 
на данни на предимно доброволни 
начала, включително предоставянето 
на стимули, които да осигурят 
възможност за споделяне на данни;

Or. en

Изменение 48
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Кристиан Силвиу   Бушой, Ангелика 
Ниблер, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 3 б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. отбелязва, че инвестирането 
във високопроизводителни 
изчислителни технологии (HPC) е от 
ключово значение за оползотворяване 
на пълния потенциал на ИИ и други 
нововъзникващи технологии; 
подчертава ролята на свързаността, 
особено гигабитовата свързаност, 
задвижвана от 5G и оптични 
инфраструктури, като 
жизненоважен градивен елемент за 
едно конкурентно цифрово общество; 
призовава за преодоляване на 
недостига на инвестиции за 
свързаността чрез Европейския 
инструмент за възстановяване, както 
и чрез национално и частно 
финансиране, за да се допълнят 
недостатъчните инвестиции на ЕС, 
разгърнати в многогодишната 
финансова рамка (МФР) за периода 
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2021 – 2027 г.;

Or. en

Изменение 49
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 3 б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. призовава Комисията да 
разработи иновативни и 
пропорционални правила за надеждно 
цифрово общество, като гарантира, 
че то следва да бъде напълно 
приобщаващо, справедливо и 
достъпно за всички;

Or. en

Изменение 50
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Кристиан Силвиу   Бушой, Иван Щефанец, 
Рио Терас

Проект на становище
Параграф 3 в (нов)

Проект на становище Изменение

3в. подчертава, че внедряването на 
мрежи с много голям капацитет като 
5G ще предостави нови начини за 
работа в области като 
производството, транспорта, 
автомобилната промишленост и 
здравеопазването, позволявайки както 
повишена производителност, така и 
изцяло нов опит за потребителите; 
отбелязва, че мрежите с много голям 
капацитет ще позволят на Европа да 



PE662.046v01-00 38/107 AM\1220385BG.docx

BG

осъществи количествен скок, 
облагодетелстващ цяла екосистема 
от технологии, като 
виртуализацията, облачните 
изчисления, периферните изчисления, 
изкуствения интелект, машинното 
самообучение, разделянето на 
физическата мрежа и 
автоматизацията;

Or. en

Изменение 51
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 3 в (нов)

Проект на становище Изменение

3в. подчертава, че ни е необходима 
европейска правна рамка за 
изкуствения интелект, роботиката и 
свързаните с тях технологии, която 
да отговори на етичните принципи и 
основните права при тяхното 
разработване, внедряване и 
използване; отбелязва, че за тази 
рамка следва да се постигне съгласие 
чрез етични и технически стандарти 
за управление на използването на нови 
технологии като ИИ;

Or. en

Изменение 52
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Николас Гонсалес Касарес, 
Адриана Малдонадо Лопес, Патриция Тоя, Миапетра Кумпула-Натри, Джозиан 
Кутаяр, Лина Галвес Муньос, Чаба Молнар, Исмаил Ертуг, Ева Каили

Проект на становище
Параграф 3 г (нов)
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Проект на становище Изменение

3г. подчертава, че продуктите и 
услугите с ИИ биха могли да 
предоставят различен опит на 
различните потребители; 
подчертава значението на половото и 
етническо многообразие в цифровите 
кариери за постигане на цифрови 
продукти и услуги, които са насочени 
изцяло и представляват 
разнообразния набор от опит и 
нужди на европейските потребители;

Or. en

Изменение 53
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш 
Богдан, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. призовава да се създадат 
специални цифрови икономически 
зони, за да се насърчат структурните 
промени и да се създадат ядра за 
развитие на нови цифрови 
икономически структури;

заличава се

Or. en

Изменение 54
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. призовава да се създадат 
специални цифрови икономически 

заличава се
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зони, за да се насърчат структурните 
промени и да се създадат ядра за 
развитие на нови цифрови 
икономически структури;

Or. en

Изменение 55
Никола Бер

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. призовава да се създадат 
специални цифрови икономически зони, 
за да се насърчат структурните промени 
и да се създадат ядра за развитие на 
нови цифрови икономически структури;

4. призовава да се създадат 
специални цифрови икономически зони, 
за да се насърчат структурните промени 
и да се създадат ядра за развитие на 
нови цифрови икономически структури;

следователно предлага да се сформира 
специална зона за новосъздадени 
предприятия на равнището на ЕС с 
по-малко бюрокрация, отлична 
инфраструктура, специален режим на 
данъчно облагане, среда с регулаторни 
пясъчници и най-доброто подпомагане 
за водещи научноизследователски 
дейности;
предлага даването на пълни 
стипендии, с цел обединяване на най-
добрите умове от целия свят в 
Европа, за да се стимулират 
иновациите, технологиите и 
просперитета на бъдещето; вярва, че 
там се крият бъдещите 
възможности, особено за 
икономически по-слабите региони на 
Европа;

Or. en

Изменение 56
Паоло Боркия
от името на групата ID
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Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. призовава да се създадат 
специални цифрови икономически зони, 
за да се насърчат структурните промени 
и да се създадат ядра за развитие на 
нови цифрови икономически структури;

4. призовава да се създадат 
специални цифрови икономически зони, 
за да се насърчат структурните промени 
и да се създадат ядра за развитие на 
нови цифрови икономически структури, 
като същевременно се запазват 
стимулите, които са еднакво валидни 
за всички територии на ЕС;

Or. it

Изменение 57
Евжен Тошеновски, Елжбета Крук, Маргарита де ла Писа Карион

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. призовава да се създадат 
специални цифрови икономически зони, 
за да се насърчат структурните промени 
и да се създадат ядра за развитие на 
нови цифрови икономически структури;

4. призовава да се създадат 
специални цифрови икономически зони, 
за да се насърчат структурните промени 
и да се създадат ядра за развитие на 
нови цифрови икономически структури 
в цяла Европа, за да се 
подкрепи бързият цифров преход;

Or. en

Изменение 58
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. вярва, че е крайно необходимо 
да се насърчи достъпът до данните, 
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които понастоящем са заключени в 
частния сектор, като същевременно 
се гарантира, че употребата на 
публични средства винаги ще води до 
публични данни. В това отношение, 
призовава за създаването на принципа 
„публични средства, публични данни“, 
както и призовава за стимули, 
целящи да предоставят на МСП 
достъп до нелични данни, генерирани 
от други заинтересовани страни от 
частния сектор, в доброволен процес 
от взаимна полза;

Or. en

Изменение 59
Евжен Тошеновски, Елжбета Крук, Йесика Стегрюд, Маргарита де ла Писа 
Карион

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. подчертава, че съобразената с 
бъдещето свързаност и 
киберсигурността са предпоставка за 
успеха на Съюза в цифровия преход;

Or. en

Изменение 60
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Сара Шютедал, Кристиан Силвиу   Бушой, 
Йоан-Рареш Богдан, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава Комисията да спре 
финансирането на големи 
предприятия и да разпредели 
оставащите средства на масов 

заличава се
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принцип; призовава да се подберат 
предприятия и да им се помогне да се 
разраснат; предлага да се даде 
приоритет на бъдещото развитие на 
цифровите икономически структури;

Or. en

Изменение 61
Евжен Тошеновски, Елжбета Крук

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава Комисията да спре 
финансирането на големи 
предприятия и да разпредели 
оставащите средства на масов 
принцип; призовава да се подберат 
предприятия и да им се помогне да се 
разраснат; предлага да се даде 
приоритет на бъдещото развитие на 
цифровите икономически структури;

5. призовава Комисията да даде 
приоритет на финансирането на 
МСП; в това отношение припомня, че 
дружествата със средна пазарна 
капитализация и по-големите 
предприятия допринасят за 
изграждането на верига за създаване 
на стойност за МСП;

Or. en

Изменение 62
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава Комисията да спре 
финансирането на големи предприятия 
и да разпредели оставащите средства на 
масов принцип; призовава да се 
подберат предприятия и да им се 
помогне да се разраснат; предлага да се 
даде приоритет на бъдещото развитие 
на цифровите икономически структури;

5. призовава Комисията да спре 
финансирането на големи предприятия 
и да разпредели оставащите средства на 
масов принцип; призовава да се 
подберат бенефициери и да им се 
помогне да се разраснат; предлага да се 
даде приоритет на бъдещото развитие 
на цифровите икономически структури; 
признава, че все още съществуват 
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значителни различия между 
големите дружества и МСП по 
отношение на интегрирането на 
цифрови технологии в техните 
стопански дейности; изразява 
съжаление относно настоящата 
липса на иновационен капацитет на 
МСП поради липсата на необходимия 
рисков капитал, разходите и 
сложността на административните 
процедури, недостига на подходящи 
умения и липсата на достъп до 
информация; във връзка с това 
предлага да се предприемат действия 
с цел подобряване на достъпа до 
кредитиране за МСП, включително 
микропредприятията и 
стартиращите предприятия;

Or. en

Изменение 63
Паоло Боркия
от името на групата ID

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава Комисията да спре 
финансирането на големи предприятия 
и да разпредели оставащите средства на 
масов принцип; призовава да се 
подберат предприятия и да им се 
помогне да се разраснат; предлага да се 
даде приоритет на бъдещото развитие 
на цифровите икономически структури;

5. призовава Комисията да спре 
финансирането на големи предприятия 
и да разпредели оставащите средства в 
съответствие с методично проучена 
система на приоритизиране; 
призовава да се подберат предприятия 
според очакваната им стойност, 
изчислена чрез стандартни методи 
на оценка на новосъздадени 
предприятия, и да им се помогне да се 
разраснат; предлага да се даде 
приоритет на бъдещото развитие на 
цифровите икономически структури;

Or. it
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Изменение 64
Ева Каили, Роберт Хайшел, Патриция Тоя, Марина Калюранд, Мариа Мануел 
Лейтан Маркеш, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава Комисията да спре 
финансирането на големи предприятия 
и да разпредели оставащите средства на 
масов принцип; призовава да се 
подберат предприятия и да им се 
помогне да се разраснат; предлага да се 
даде приоритет на бъдещото развитие 
на цифровите икономически структури;

5. призовава Комисията да спре 
финансирането на големи предприятия 
и да разпредели оставащите средства на 
масов принцип; подчертава, че 
големите предприятия и 
платформите със статут на 
стратегически пазар в цифровия 
единен пазар (ЦЕП) могат да се 
възползват от позициите си не само 
по отношение на пазара, а и по 
отношение на достъпа до и контрола 
на данни, което води до възможна 
концентрация на иновации в 
областта на ИИ и бъдещи дисбаланси 
в ЦЕП; призовава да се подберат 
предприятия и да им се помогне да се 
разраснат; предлага да се даде 
приоритет на бъдещото развитие на 
цифровите икономически структури; 
подчертава необходимостта от 
подкрепяне на МСП в 
усъвършенстването на двойния 
преход към устойчивост и 
цифровизация, като се гарантира, че 
те имат достъп до правилните 
умения, експертен опит и 
финансиране. подчертава 
необходимостта тази подкрепа да 
придобие широк географски обхват в 
цяла Европа, включително в 
отдалечените, селските и 
островните райони, и да се стреми 
към укрепване на цифровите 
способности и инфраструктура в по-
малки места в периферията на 
Европа;

Or. en
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Изменение 65
Никола Бер

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава Комисията да спре 
финансирането на големи предприятия 
и да разпредели оставащите средства на 
масов принцип; призовава да се 
подберат предприятия и да им се 
помогне да се разраснат; предлага да се 
даде приоритет на бъдещото развитие 
на цифровите икономически структури;

5. призовава Комисията да спре 
финансирането на големи предприятия 
и да разпредели оставащите средства на 
масов принцип; призовава да се 
подберат предприятия и да им се 
помогне да се разраснат; предлага да се 
даде приоритет на бъдещото развитие 
на цифровите икономически структури;

вярва, че сегашната политика на 
финансиране трябва да бъде 
доразработена по-ефикасно и трябва 
да преодолее културата на 
капсулирано финансиране на 
научните изследвания;

Or. en

Изменение 66
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. подчертава, че туризмът е 
стратегически икономически сектор 
за Европа, тъй като генерира над 10% 
от европейския БВП и представлява 
над 9% от общата заетост в ЕС; 
отбелязва обаче, че той продължава 
да е измежду по-
слабо цифровизираните сектори в 
Съюза и че съществува голям 
неизползван потенциал за цифровата 
трансформация на този сектор; 
подчертава необходимостта 
от допълнителни инвестиции в 
интелигентни инструменти и 
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техники, които могат да подобрят 
потребителския опит и да насърчат 
прехода към по-цифрова и устойчива 
туристическа екосистема, наред с 
другото, чрез подобряване на 
управлението на дестинации в полза 
на местните общества и икономики, 
както и туристите, допринасяне за 
пренасочването на туристическите 
потоци към по-слабо развитите 
региони и през различните сезони, 
както и по-добра подготовка и 
управление на кризи като например 
пандемии, екстремни метеорологични 
условия и други природни или 
причинени от човека бедствия; 
посочва, че координираните усилия за 
насърчаване на иновативна цифрова 
култура в МСП в областта на 
туризма, които представляват 90% 
от туристическата екосистема, са 
от решаващо значение, за да се 
гарантира конкурентоспособността 
на Европа като дестинация в 
световен мащаб; припомня, че е 
важно да се подобри достъпът до 
цифрови технологии и програми за 
подпомагане на МСП, развиващи 
дейност в секторите на културата и 
творчеството, които са силно 
взаимосвързани с туризма; отправя 
критика във връзка с факта, че 
Комисията не е включила туризма в 
Европейската стратегия за данните 
и смята, че включването на туризма 
в Законодателния акт за управление 
на данните ще даде възможност на 
туристическите предприятия да се 
ангажират изцяло с иновациите и 
цифровизацията; вярва, че 
цифровизацията на културното 
наследство би създала полезни и 
ползотворни взаимодействия с 
туристическия сектор; подчертава, 
че цифровата трансформация в 
туристическия сектор следва да 
защити качеството на услугите в 
сектора, например услугите, 
предоставяни от квалифицирани 
екскурзоводи, които в някои случаи 
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биват незаконно заменяни с 
икономиката на споделянето, и 
призовава Комисията ефективно да 
разреши този въпрос на европейско 
равнище;

Or. en

Изменение 67
Ева Каили, Роберт Хайшел, Патриция Тоя, Марина Калюранд, Мариа Мануел 
Лейтан Маркеш, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. предупреждава за опасността 
от използването на прогностични 
технологии или техники за 
манипулация на възприятието с 
маркетингови цели от големите 
технологични дружества и поема 
ангажимент да гарантира, че 
чувствителни лични данни, данни за 
трансакции и метаданни няма да 
бъдат използвани за печалба от 
големи дружества без 
осведомеността на гражданите и 
недвусмислено съгласие. призовава 
тези техники да бъдат 
класифицирани в най-високата 
категория на скалата на нивото на 
риска, предложена от Комисията, 
като се има предвид тяхното 
специфично и изключително 
чувствително естество, както и 
възможните злоупотреби с тях; 
призовава Европейския комитет по 
защита на данните да издаде насоки 
по този въпрос и подчертава 
необходимостта от гарантиране на 
алгоритмичната прозрачност на 
технологиите и приложенията с ИИ. 
подчертава необходимостта от 
създаване на задълбочена система за 
проследяване на системи с ИИ, която 
ще бъде надзиравана от човек, 
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разбираема за потребителите и ще 
отговаря на разумните очаквания на 
субектите на данните;

Or. en

Изменение 68
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Сара Шютедал, Кристиан Силвиу   Бушой, 
Йоан-Рареш Богдан, Ангелика Ниблер, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. изисква да се сложи край на 
масовото напускане на Европа от 
стартиращи предприятия, които не 
успяват да получат допълнително 
финансиране тук, но го намират 
другаде;

6. подчертава липсата на 
европейско финансиране на рисков 
капитал, непропорционално голямата 
роля на публичноправните субекти 
във вече съществуващото 
финансиране, както и значителните 
разлики в екосистемите на 
новосъздадените предприятия и 
наличното финансиране между 
различните държави членки; 
призовава за всеобхватен европейски 
подход, основаващ се на 
конкурентоспособно данъчно облагане 
и регулиране, което благоприятства 
инвестициите, за да се гарантира 
достъп до финансиране във всички 
етапи на растеж за обещаващи 
европейски новосъздадени 
предприятия;

Or. en

Изменение 69
Паоло Боркия
от името на групата ID

Проект на становище
Параграф 6
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Проект на становище Изменение

6. изисква да се сложи край на 
масовото напускане на Европа от 
стартиращи предприятия, които не 
успяват да получат допълнително 
финансиране тук, но го намират 
другаде;

6. изисква по-внимателна оценка 
на пазара на новосъздадени 
предприятия, за да се избегне най-
добрите новосъздадени предприятия 
да се развиват извън европейските 
граници;

Or. it

Изменение 70
Никола Бер

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. изисква да се сложи край на 
масовото напускане на Европа от 
стартиращи предприятия, които не 
успяват да получат допълнително 
финансиране тук, но го намират 
другаде;

6. изисква да се сложи край на 
масовото напускане на Европа от 
стартиращи предприятия, които не 
успяват да получат допълнително 
финансиране тук, но го намират 
другаде;

призовава за подобряване на рамките 
за данъчно облагане на рисков 
капитал в Европа;
призовава да се сложи край на 
масовото напускане на новосъздадени 
предприятия в Европа, които 
напускат ЕС, защото не получават 
финансиране след навлизане на 
пазара.

Or. en

Изменение 71
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 6
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Проект на становище Изменение

6. изисква да се сложи край на 
масовото напускане на Европа от 
стартиращи предприятия, които не 
успяват да получат допълнително 
финансиране тук, но го намират 
другаде;

6. подчертава значителния 
недостиг на инвестиции, пред който 
са изправени цифровите иновации, 
което представлява важна пречка за 
успешното разрастване на цифровите 
новосъздадени предприятия; изисква 
да се сложи край на масовото напускане 
на Европа от стартиращи предприятия, 
които не успяват да получат 
допълнително финансиране тук, но го 
намират другаде; отбелязва 
Инициативата за цифрови иновации 
и разрастване, която създава първия 
регионален инвестиционен 
инструмент, който е конкретно 
насочен към цифровите иновации и 
разрастването на цифрови 
новосъздадени предприятия в региона 
на Централна, Източна и 
Югоизточна Европа; призовава за 
развиването на подобни инициативи 
на ЕС, целящи да привлекат 
финансиране и компетентност, да 
увеличат финансирането и достъпа 
до консултантски услуги за ранните 
етапи и разрастването на 
иновативни, 
високорискови високотехнологични 
новосъздадени дружества с висок 
потенциал за растеж, да предложат 
техническа помощ на публични 
агенции, да укрепят капацитета им 
за разработване, развитие и 
изпълнение на програми за цифрова 
иновация и да укрепят 
стратегическите инвестиции в 
създаването на благоприятна среда за 
цифрови иновации и 
предприемачество, с акцент върху 
проекти за трансгранична цифрова 
инфраструктура и цифрови умения;

Or. en

Изменение 72
Евжен Тошеновски, Елжбета Крук, Маргарита де ла Писа Карион
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Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. отново посочва 
необходимостта от пълноценно 
използване на всички механизми за 
финансиране и извличане на полза от 
взаимодействията, осигурени за 
цифровите технологии от 
програмите на ЕС за финансиране, а 
именно: „Хоризонт Европа“, 
„Цифрова Европа“, „МСЕ – Цифрови 
инфраструктури“ и космическата 
програма;

Or. en

Изменение 73
Никола Бер

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава за мащабни 
инвестиции в клъстерите с върхови 
постижения;

7. призовава за мащабни 
инвестиции в клъстерите с върхови 
постижения;

поради това подкрепя предложението 
на Комисията за насърчаване на 
създаването на центрове за върхови 
постижения и тестване, за да се 
увеличават взаимодействията и 
мрежите между различните 
научноизследователски центрове за 
ИИ, с цел насърчаване на върхови 
постижения, привличане и задържане 
на най-добрите изследователи и 
развиване на нивото на 
технологията;
предлага в допълнение към 
центровете, да се положат усилия за 
създаването и поддържането на 
гъвкави мрежови структури при 
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развитието на изкуствения 
интелект, основаващи се на 
сътрудничество между висшите 
учебни заведения и промишлеността;

Or. en

Изменение 74
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава за мащабни 
инвестиции в клъстерите с върхови 
постижения;

7. призовава за мащабни 
инвестиции в клъстерите с върхови 
постижения; призовава Комисията да 
улесни разработването на центрове 
за цифрови иновации в отделните 
държави членки, за да се гарантира 
изграждането на капацитет, 
споделянето на най-добри практики в 
развитието и внедряването на ИИ, 
както и мобилизирането на 
изследвания и иновациите по цялата 
верига за създаване на стойност; 
отчита, че такива центрове за 
цифрови иновации могат също така 
да допринесат за привличането на 
достъпа до таланти и 
научноизследователския капацитет в 
сферата на ИИ;

Or. en

Изменение 75
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш 
Богдан, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 7
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Проект на становище Изменение

7. призовава за мащабни 
инвестиции в клъстерите с върхови 
постижения;

7. призовава за мащабни 
инвестиции в клъстерите с върхови 
постижения; призовава Комисията и 
държавите членки да подпомогнат 
високите европейски постижения в 
разработването и изследванията в 
сферата на ИИ чрез увеличаване на 
инвестициите в 
научноизследователската дейност и 
улесняване на допълнителното 
сътрудничество между 
иновативните дружества, висшите 
учебни институции и 
научноизследователските 
институции; отчита, че споделянето 
и повторното използване на 
компоненти на приложения с ИИ 
увеличава използването и 
навлизането на решения с ИИ;

Or. en

Изменение 76
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава за мащабни 
инвестиции в клъстерите с върхови 
постижения;

7. призовава за мащабни 
инвестиции в клъстерите с върхови 
постижения, което ще спомогне за 
проучването, развитието, 
изпълнението и наблюдението на 
интелигентни промишлени 
инициативи по организиран и 
проследим начин;

Or. en

Изменение 77
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Паоло Боркия
от името на групата ID

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава за мащабни 
инвестиции в клъстерите с върхови 
постижения;

7. призовава за приоритетно 
извършване на оценка на най-добрите 
клъстери за инвестиции;

Or. it

Изменение 78
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш 
Богдан, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. подчертава необходимостта да 
се разреши цялостното проучване на 
всички приложения и технологии с 
ИИ; призовава за законодателни 
решения, като например регулаторни 
пясъчници с възможност за растеж 
за успешните пилотни проекти, 
които ще гарантират правото както 
на публични, така и на частни 
институции да проучват и развиват 
ИИ за потенциално високорискови 
употреби;

Or. en

Изменение 79
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
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Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. призовава Комисията да 
инициира междусекторни разговори, 
като даде приоритет на 
здравеопазването, селските 
администрации и операторите на 
обществени услуги, с цел представяне 
на план за действие за улесняване на 
разработката, проучването и 
въвеждането на приложения с ИИ;

Or. en

Изменение 80
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш 
Богдан, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)

Проект на становище Изменение

7б. подчертава значението на 
фундаментални изследвания в 
основите на ИИ; отбелязва, че 
текущите търговски приложенията 
с ИИ са основани на изследвания, 
които са били стартирани преди 
десетилетия;

Or. en

Изменение 81
Карлуш Зориню, Лина Галвес Муньос, Николас Гонсалес Касарес, Адриана 
Малдонадо Лопес, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Патриция Тоя, Миапетра 
Кумпула-Натри, Джозиан Кутаяр, Чаба Молнар, Исмаил Ертуг, Ева Каили, Иво 
Христов

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)



AM\1220385BG.docx 57/107 PE662.046v01-00

BG

Проект на становище Изменение

7б. призовава за повече инвестиции 
в изследвания, иновации, науката и 
научната общност, които са 
движещата сила на технологичната 
и цифровата революция;

Or. en

Изменение 82
Евжен Тошеновски, Елжбета Крук, Маргарита де ла Писа Карион

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. изисква да се предприемат 
мерки за прекратяване на изтичането 
на мозъци и за привличане в ЕС на най-
големите таланти;

8. изисква подобряване на 
условията за цифровата екосистема 
на ЕС, състояща се от университети, 
научноизследователски центрове, 
бизнес инкубатори и предприятия, за 
да се предотврати изтичането на 
мозъци и европейски експерти и за да 
се привлекат в ЕС най-големите 
таланти;

Or. en

Изменение 83
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Сара Шютедал, Кристиан Силвиу   Бушой, 
Йоан-Рареш Богдан, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. изисква да се предприемат мерки 
за прекратяване на изтичането на 
мозъци и за привличане в ЕС на най-
големите таланти;

8. изисква да се предприемат мерки 
за справяне с изтичането на мозъци и за 
привличане в ЕС на най-големите 
таланти, без да се засягат 
националните системи за пазара на 
труда и сферите на компетентност 
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на социалните партньори;

Or. en

Изменение 84
Паоло Боркия
от името на групата ID

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. изисква да се предприемат мерки 
за прекратяване на изтичането на 
мозъци и за привличане в ЕС на най-
големите таланти;

8. изисква да се предприемат мерки 
за прекратяване на изтичането на 
мозъци, за да се използва максимално 
човешкият капитал на гражданите 
на ЕС, които могат да си позволят да 
бъдат интелектуално независими, 
като картината следва да се допълни 
чрез привличането на допълнителен 
опит от хора, които идват от 
страни извън ЕС; и изисква да се 
предприемат мерки за привличане в 
ЕС на най-големите таланти;

Or. it

Изменение 85
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. изисква да се предприемат мерки 
за прекратяване на изтичането на 
мозъци и за привличане в ЕС на най-
големите таланти;

8. изисква да се предприемат мерки 
за прекратяване на изтичането на 
мозъци и за привличане в ЕС на най-
големите таланти; счита, че с новата 
европейска програма за умения трябва 
да се преодолеят 
предизвикателствата, свързани с 
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адаптирането и повишаването на 
новите квалификации, които 
насърчават екологичния и цифровия 
преход, включително етичните 
аспекти на ИИ;

Or. en

Изменение 86
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. изисква да се предприемат мерки 
за прекратяване на изтичането на 
мозъци и за привличане в ЕС на най-
големите таланти;

8. изисква да се предприемат мерки 
и силни стимули за прекратяване на 
изтичането на мозъци и за привличане в 
ЕС на най-големите таланти; предлага 
предоставянето на достатъчно 
инвестиции в публични изследвания, 
по-специално в заплати за 
изследователите;

Or. en

Изменение 87
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. признава необходимостта от 
защитаването на гражданите и 
работниците в потенциален риск от 
разселване заради ИИ; призовава 
Комисията да разработи стратегии 
за управление на цифровия преход чрез 
подкрепяне на програми за 
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преквалификация, подобряване на 
професионалното образование, 
гарантиране на по-добър достъп до 
таланти и осигуряване на обучения 
през целия живот за текущата и 
бъдещата работната сила, като 
обърне специално внимание на МСП; 
отбелязва, че образованието и 
прозрачността на новите 
технологии, основани на данни, са 
важни, за да може работната сила да 
разбира и да участва в справедливото 
прилагане; подчертава правото на 
работниците да знаят къде и как 
биват събирани техните данни; 
призовава социалните партньори да 
проучат потенциала на 
цифровизацията, данните и ИИ за 
нарастване на устойчивата 
производителност, подобряване на 
благосъстоянието на тяхната 
работна сила, като същевременно 
зачитат правата на работниците , 
както и инвестиране в повишаване на 
осведомеността и схеми за цифрова 
грамотност;

Or. en

Изменение 88
Ева Каили, Роберт Хайшел, Патриция Тоя, Марина Калюранд, Мариа Мануел 
Лейтан Маркеш, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. предлага ЕС да гарантира 
минимални стандарти за справедливи 
условия на труд за работещите през 
платформи в съответствие с 
Европейския стълб на социалните 
права като изискване за даване на 
достъп на платформи до Цифровия 
единен пазар на ЕС. предлага ЕС да 
въведе правила, които контролират 
нарастващата цифровизация на 
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наблюдението на работното място, 
както и да въведе механизми и 
методологии, оценяващи присъщите 
рискове, които са били увеличени 
заради нарастващото размиване на 
границите между офисното и 
домашното пространство. призовава 
ЕС да създаде колективни трудови 
договори и рамкови механизми за 
защита на работещите през 
платформи;

Or. en

Изменение 89
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. призовава за оценка на 
въздействието на последиците на 
цифровото бъдеще върху хората. 
Припомня, че лицата без цифрови 
умения ще изостанат и цифровата 
инфраструктура не може да се 
развива и да функционира без 
подходящите оператори. призовава за 
смекчаване на отрицателното 
въздействие чрез преквалифициране и 
повишаване на квалификацията; 
подчертава, че социалното измерение 
на пола трябва да се вземе под 
внимание с оглед на недостатъчното 
представителство на жените в 
областта на науката, технологиите, 
инженерството и математиката 
(НТИМ) и цифровите дружества;

Or. en

Изменение 90
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
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Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш 
Богдан, Ангелика Ниблер, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. подчертава, че потенциалът за 
растеж на Европа ще се определя от 
цифровите умения на нейното 
население и дружества; 
отбелязва недостига на умения, 
който се наблюдава понастоящем на 
европейския пазар на труда и 
необходимостта да се преодолее този 
недостиг чрез повишаване на 
квалификацията и 
преквалифициране; призовава за 
поставяне на по-голям акцент върху 
преквалификацията и повишаването 
на квалификацията по отношение на 
цифровите умения и знания в 
националните образователни 
системи;

Or. en

Изменение 91
Патриция Тоя, Ева Каили

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. призовава за мерки, целящи 
увеличаване и подкрепа на проекти и 
действия за обучение, насочени към 
жените в цифровия сектор, както и 
проекти и действия за назначаването 
и професионалното развитие на 
жените в цифровия сектор;

Or. en
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Изменение 92
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш 
Богдан, Ангелика Ниблер, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 8 б (нов)

Проект на становище Изменение

8б. призовава за подход, обхващащ 
цялото общество относно 
киберсигурността; подчертава, че 
новите подходи към 
киберсигурността следва да бъдат 
проектирани въз основа на 
устойчивост и способност за 
адаптиране спрямо стрес и атаки; 
подчертава ролята на 
киберсигурността като рамка, 
където всичко от проектирането и 
използваемостта на системи до 
образованието и обучението на 
гражданите трябва да действа 
съвместно; подчертава 
необходимостта да бъдат включени 
елементи от киберсигурността във 
всички секторни политики;

Or. en

Изменение 93
Карлуш Зориню, Лина Галвес Муньос, Николас Гонсалес Касарес, Адриана 
Малдонадо Лопес, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Патриция Тоя, Миапетра 
Кумпула-Натри, Джозиан Кутаяр, Чаба Молнар, Исмаил Ертуг, Ева Каили, Иво 
Христов

Проект на становище
Параграф 8 б (нов)

Проект на становище Изменение

8б. подчертава, че 90% от 
работните места изискват основни 
цифрови умения, докато 42% от 
гражданите на ЕС не разполагат с 
основни цифрови умения1a;
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_________________
1a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/digital-economy-and-society-
index-desi

Or. en

Изменение 94
Карлуш Зориню, Лина Галвес Муньос, Николас Гонсалес Касарес, Адриана 
Малдонадо Лопес, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Патриция Тоя, Миапетра 
Кумпула-Натри, Джозиан Кутаяр, Чаба Молнар, Исмаил Ертуг, Ева Каили, Иво 
Христов

Проект на становище
Параграф 8 в (нов)

Проект на становище Изменение

8в. призовава за насърчаване на 
създаването и разрастването на 
цифрови знания и подкрепянето на 
научноизследователските програми и 
мрежи, създадени между европейски 
университети, за да се помогне на 
европейските дружества и 
предприемачи да привлекат най-
добрите таланти и да се превърнат в 
световния авангард на цифровата 
иновация; недостигът на умения 
и несъответствията между търсени 
и предлагани умения могат да бъдат 
предотвратени чрез подобряване и 
улесняване на връзките между 
системите на образование и обучение 
и нуждите на дружествата за 
генериране на иновации;

Or. en

Изменение 95
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш 
Богдан, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
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Параграф 8 в (нов)

Проект на становище Изменение

8в. напълно подкрепя целта на 
Комисията да увеличи броя на 
жените в сферата на технологиите;

Or. en

Изменение 96
Карлуш Зориню, Лина Галвес Муньос, Адриана Малдонадо Лопес, Мариа Мануел 
Лейтан Маркеш, Миапетра Кумпула-Натри, Джозиан Кутаяр, Чаба Молнар, 
Патриция Тоя, Исмаил Ертуг, Ева Каили

Проект на становище
Параграф 8 г (нов)

Проект на становище Изменение

8г. подчертава, че за да е успешна 
новата вълна на цифровизация едно 
от най-съществените 
предизвикателства е да се 
предоставят достатъчно цифрови 
умения за европейския цифров сектор; 
припомня, че жените са слабо 
представени във всички нива на 
цифровия сектор в Европа, от учащи 
(32% в бакалавърска, магистърска или 
еквивалентна степен) до висшите 
академични позиции (15%) и че 
недостигът е най-голям при 
специализираните умения в областта 
на ИКТ и заетостта, където само 
18% в ЕС2a са жени;
_________________
2a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/digital-economy-
scoreboard-shows-women-europe-are-
less-likely-work-or-be-skilled-ict

Or. en

Изменение 97
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Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. отчита, че внедряването на 
изкуствен интелект е от ключово 
значение за европейската 
конкурентоспособност в ерата на 
цифровите технологии; подчертава, че 
за да се улесни навлизането на 
изкуствения интелект в Европа, е 
необходимо да се следва общ 
европейски подход, така че да се 
избегне фрагментирането на вътрешния 
пазар;

9. отчита, че внедряването на 
изкуствен интелект е от ключово 
значение за европейската 
конкурентоспособност в ерата на 
цифровите технологии; подчертава, че 
за да се улесни навлизането на 
изкуствения интелект в Европа, е 
необходимо да се следва общ 
европейски подход, така че да се 
избегне фрагментирането на вътрешния 
пазар; призовава за насърчаване на 
технологиите за изкуствен 
интелект, целящи подобряването на 
обществените услуги с общи ползи; 
подчертава, че ИИ може да помогне 
за премахването на практиките на 
изолиране чрез свързване и 
рационализиране на обществените 
услуги, с цел подобряване на 
администрацията в полза на 
гражданите и дружествата, както и 
предоставяне на бази данни в реално 
време за услуги и вземане на решения;

Or. en

Изменение 98
Никола Бер

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. отчита, че внедряването на 
изкуствен интелект е от ключово 
значение за европейската 
конкурентоспособност в ерата на 

9. отчита, че внедряването на 
изкуствен интелект е от ключово 
значение за европейската 
конкурентоспособност в ерата на 
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цифровите технологии; подчертава, че 
за да се улесни навлизането на 
изкуствения интелект в Европа, е 
необходимо да се следва общ 
европейски подход, така че да се 
избегне фрагментирането на вътрешния 
пазар;

цифровите технологии; подчертава, че 
за да се улесни навлизането на 
изкуствения интелект в Европа, е 
необходимо да се следва общ 
европейски подход, така че да се 
избегне фрагментирането на вътрешния 
пазар; изразява убеждение, че 
създаването на ясна европейска 
регулаторната рамка и дългосрочна 
правна сигурност ще увеличи 
доверието на потребителите, 
обществения сектор и дружествата 
спрямо ИИ, което ще ускори 
навлизането на ИИ в различните 
сектори;

Or. en

Изменение 99
Ева Каили, Роберт Хайшел, Патриция Тоя, Марина Калюранд, Мариа Мануел 
Лейтан Маркеш, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. отчита, че внедряването на 
изкуствен интелект е от ключово 
значение за европейската 
конкурентоспособност в ерата на 
цифровите технологии; подчертава, че 
за да се улесни навлизането на 
изкуствения интелект в Европа, е 
необходимо да се следва общ 
европейски подход, така че да се 
избегне фрагментирането на вътрешния 
пазар;

9. отчита, че внедряването на 
изкуствен интелект е от ключово 
значение за европейската 
конкурентоспособност в ерата на 
цифровите технологии; подчертава, че 
за да се улесни навлизането на 
изкуствения интелект в Европа, е 
необходимо да се следва общ 
европейски подход, така че да се 
избегне фрагментирането на вътрешния 
пазар, да се гарантира безопасността 
на данните на европейските 
граждани, както и да се гарантира, че 
те няма да бъдат обработвани от 
органи извън ЕС с търговска цел и/или 
политически цели или да бъдат 
използвани за обучаването на 
алгоритми, използвани от 
авторитарни режими;

Or. en
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Изменение 100
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш 
Богдан, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. отчита, че внедряването на 
изкуствен интелект е от ключово 
значение за европейската 
конкурентоспособност в ерата на 
цифровите технологии; подчертава, че 
за да се улесни навлизането на 
изкуствения интелект в Европа, е 
необходимо да се следва общ 
европейски подход, така че да се 
избегне фрагментирането на вътрешния 
пазар;

9. отчита, че внедряването на 
изкуствен интелект е от ключово 
значение за европейската 
конкурентоспособност в ерата на 
цифровите технологии; подчертава, че 
за да се улесни навлизането на 
изкуствения интелект в Европа, е 
необходимо да се следва общ 
европейски подход, основан на 
ориентиран към човека подход към 
ИИ, прозрачност и ясни правила за 
отговорност, така че да се избегне 
фрагментирането на вътрешния пазар; 
подчертава потенциала за европейска 
добавена стойност и настоящата 
цена на „отказа от Европа“ в 
областта на ИИ и цифровото 
регулиране;

Or. en

Изменение 101
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. отчита, че внедряването на 
изкуствен интелект е от ключово 
значение за европейската 
конкурентоспособност в ерата на 
цифровите технологии; подчертава, че 
за да се улесни навлизането на 

9. отчита, че внедряването на 
изкуствен интелект е от ключово 
значение за европейската 
конкурентоспособност в ерата на 
цифровите технологии; подчертава, че 
за да се улесни навлизането на 
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изкуствения интелект в Европа, е 
необходимо да се следва общ 
европейски подход, така че да се 
избегне фрагментирането на вътрешния 
пазар;

изкуствения интелект в Европа, е 
необходимо да се следва общ 
европейски подход, така че да се 
избегне фрагментирането на вътрешния 
пазар; подчертава, че единствено 
напълно хармонизирана, надеждна и 
ориентирана към човека регулаторна 
рамка за ИИ ще има потенциала да се 
превърне в нормативна база за 
сравнение на международно равнище;

Or. en

Изменение 102
Евжен Тошеновски, Елжбета Крук, Маргарита де ла Писа Карион

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. отчита, че внедряването на 
изкуствен интелект е от ключово 
значение за европейската 
конкурентоспособност в ерата на 
цифровите технологии; подчертава, че 
за да се улесни навлизането на 
изкуствения интелект в Европа, е 
необходимо да се следва общ 
европейски подход, така че да се 
избегне фрагментирането на 
вътрешния пазар;

9. отчита, че внедряването на 
надежден изкуствен интелект, в чийто 
център е човекът, е от ключово 
значение за европейската 
конкурентоспособност на 
европейските предприятия в ерата на 
цифровите технологии, позволявайки 
им да предложат новаторски 
решения на пазара и да се разраснат 
глобално; подчертава, че за да се улесни 
навлизането на изкуствения интелект в 
Европа, е необходимо да се следва общ 
европейски подход, така че да се 
избегне фрагментирането на единния 
пазар;

Or. en

Изменение 103
Паоло Боркия
от името на групата ID

Проект на становище
Параграф 9



PE662.046v01-00 70/107 AM\1220385BG.docx

BG

Проект на становище Изменение

9. отчита, че внедряването на 
изкуствен интелект е от ключово 
значение за европейската 
конкурентоспособност в ерата на 
цифровите технологии; подчертава, че 
за да се улесни навлизането на 
изкуствения интелект в Европа, е 
необходимо да се следва общ 
европейски подход, така че да се 
избегне фрагментирането на вътрешния 
пазар;

9. отчита, че внедряването на 
изкуствен интелект е от ключово 
значение за европейската 
конкурентоспособност в ерата на 
цифровите технологии; подчертава, че 
за да се улесни навлизането на 
изкуствения интелект в Европа, е 
необходимо да се следва общ 
европейски подход, така че да се 
избегне фрагментирането на вътрешния 
пазар, като същевременно се 
експлоатират специфичните 
характеристики на центровете за 
високи постижения в различни 
държави членки; 

Or. it

Изменение 104
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 9 a (нов)

Проект на становище Изменение

9a. подчертава, че оперативната 
съвместимост улеснява 
трансграничното сътрудничество, 
насърчаването на европейските 
стандарти и успешното прилагане на 
политиките и има потенциала да 
допринесе съществено за избягване на 
трансграничните електронни 
бариери, като освен това гарантира 
създаването на нови или 
утвърждаването на развиващите се 
общи обществени услуги на 
равнището на Съюза; припомня, че за 
да се премахне разпокъсаността на 
европейските услуги и да се 
подкрепят основните свободи и 
действащото взаимно признаване в 
ЕС, следва да бъде насърчаван 
цялостен междусекторен и 
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трансграничен подход към 
оперативната съвместимост по 
начина, който е най-ефективен и най-
добре съответстващ на 
потребностите на крайните 
ползватели;

Or. en

Изменение 105
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 9 a (нов)

Проект на становище Изменение

9a. заявява, че увеличението на 
цифровизацията ще доведе до нови 
енергийни нужди, но също така ще 
допринесе за повишаване на 
ефективността чрез предоставяне на 
по-добро разбиране за процеси, 
водейки до тяхното подобряване; 
отчита, че ИИ може да спомогне да 
се установи къде могат да бъдат 
направени енергийни подобрения за 
целите на спестяването на енергия и 
разходи; освен това ИИ може да 
помогне при измерването на 
енергийната ефективност, както и 
подобряването на управлението на 
енергията и достъпа до съхранение на 
енергия от възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 106
Никола Бер

Проект на становище
Параграф 9 a (нов)
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Проект на становище Изменение

9a. отчита, че изкуственият 
интелект е измежду технологиите, 
които са от ключово значение за 
бъдещи иновации, устойчив 
икономически растеж и 
благоденствие; подчертава, че в 
контекста на глобализираната 
икономика, Европа трябва да заеме 
водеща позиция в изследванията в 
сферата на изкуствения интелект и 
разработването на приложенията с 
изкуствен интелект, за да остане 
конкурентоспособна и да постигне 
суверенитет по отношение на 
цифровите технологии;

Or. en

Изменение 107
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 9 б (нов)

Проект на становище Изменение

9б. припомня, че цифровизацията 
на публичните администрации и 
услуги е от решаващо значение за 
намаляването на 
административната тежест върху 
промишлеността в ЕС, включително 
МСП, и гражданите, като прави 
взаимодействията им с публичните 
органи като цяло по-бързи, по-удобни 
и по-евтини, както и като увеличава 
ефективността, прозрачността и 
качеството на предоставяните 
услуги, като същевременно се 
увеличава ефикасността на 
публичните разходи; препоръчва, в 
съответствие с принципа на 
стратегическа автономност, 
употребата на софтуер с отворен код 
или софтуер на ЕС в публичните 
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администрации на ЕС; подчертава, че 
общите стандарти, модулните 
архитектури и употребата на 
софтуер с отворен код в публичния 
сектор са подпомагащи фактори за 
внедряването и разработването на 
стратегически цифрови инструменти 
и капацитети, като същевременно 
повишават доверието и осигуряват 
прозрачност; подчертава, че софтуер, 
данни и инструменти, които са 
генерирани от публичния сектор или 
са публично финансирани следва да 
бъдат подходящи за повторно 
използване и свободно достъпни, 
стига това да е в съответствие с 
основните права;

Or. en

Изменение 108
Никола Бер

Проект на становище
Параграф 9 б (нов)

Проект на становище Изменение

9б. подчертава колко е важно да се 
избягва създаването на несигурност 
относно начина, по който могат да се 
използват технологиите за изкуствен 
интелект; признава, че 
заинтересованите страни в сферата 
на научните изследвания, 
политиките в сектора и обществото 
се нуждаят от ясна и лесно 
разбираема законодателна рамка, 
която да регулира използването на 
ИИ, когато е необходимо;

Or. en

Изменение 109
Никола Бер
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Проект на становище
Параграф 9 в (нов)

Проект на становище Изменение

9в. призовава за създаването на 
цифрова екосистема, в която МСП 
могат да участват в технологичните 
иновации, свързани с изкуствен 
интелект; подчертава, че МСП ще се 
нуждаят от ясни насоки и правна 
сигурност относно начина на 
приемане на новите разпоредби; 
припомня, че всяка нова регулаторна 
тежест е много по-трудна и по-скъпа 
за МСП и поради тази причина МСП 
трябва да бъдат двойно по-
облекчени  от административната 
тежест;

Or. en

Изменение 110
Никола Бер

Проект на становище
Параграф 9 г (нов)

Проект на становище Изменение

9г. подчертава значението на 
общия европейски подход. Припомня, 
че според оценка на службата на ЕП 
за парламентарни изследвания, един 
общ европейски подход към етичните 
аспекти на изкуствения интелект 
има потенциал да създаде до 294,9 
милиарда евро допълнителен БВП и 
4,6 милиона работни места в ЕС до 
2030 г .;

Or. en

Изменение 111
Евжен Тошеновски, Елжбета Крук, Йесика Стегрюд, Маргарита де ла Писа 
Карион
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Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. счита, че достъпът до големи 
информационни масиви е от ключово 
значение за развитието на 
изкуствения интелект; призовава за 
нов подход към регулирането на 
данните;

10. счита, че достъпът до големи 
информационни масиви , облачни 
услуги и изчислителни капацитети е 
от ключово значение за развитието 
на ИИ;

Or. en

Изменение 112
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Томас Тобé, Сара Шютедал, Кристиан 
Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. счита, че достъпът до големи 
информационни масиви е от ключово 
значение за развитието на изкуствения 
интелект; призовава за нов подход към 
регулирането на данните;

10. счита, че достъпът до данни за 
обучение с високо качество е от 
ключово значение за развитието на 
изкуствения интелект; подчертава, че 
на предприятията и изследователите 
трябва да се даде по-голяма свобода да 
използват данни, с по-малко 
регулаторна намеса; призовава за нов 
подход към регулирането на данните; 
който отдава по-голямо предимство 
на иновациите и 
конкурентоспособността, като дава 
на предприятията по-голяма свобода 
при използването на данни, когато те 
не се считат за високорискови, заедно 
с ясни и балансирани правила относно 
правата върху интелектуалната 
собственост и защитата на 
търговските тайни;

Or. en
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Изменение 113
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. счита, че достъпът до големи 
информационни масиви е от ключово 
значение за развитието на изкуствения 
интелект; призовава за нов подход към 
регулирането на данните;

10. счита, че достъпът до големи 
информационни масиви е от ключово 
значение за развитието на изкуствения 
интелект; призовава за нов подход към 
регулирането на данните; подчертава 
необходимостта да се гарантира, че 
всяко бъдещо законодателство в 
областта на изкуствения интелект 
следва да отчита и да се съобразява с 
вече съществуващите правила, 
залегнали в правото на Съюза и 
съдебната практика на Съда на ЕС; 
подчертава, че локализирането на 
данни в ЕС представлява важна 
стъпка към стратегическа 
автономност и намаляване на 
емисиите на ЕС; силно вярва, че 
регламентът относно управлението 
на данни следва да включва 
задължение данните да се 
обработват в ЕС, включително 
задължение за посредниците да бъдат 
установени в ЕС ; припомня 
решението на Съда на Европейския 
съюз по дело Schrems II C-311/18 от 16 
юли 2020 г.;

Or. en

Изменение 114
Никола Бер

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. счита, че достъпът до големи 
информационни масиви е от ключово 

10. счита, че достъпът до големи 
информационни масиви е от ключово 
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значение за развитието на изкуствения 
интелект; призовава за нов подход към 
регулирането на данните;

значение за развитието на изкуствения 
интелект; призовава за нов подход към 
регулирането на данните; поради тази 
причина счита, че данните трябва да 
бъдат в основата на 
дигитализацията; счита, че по 
отношение на достъпа до данни е 
необходим балансиран подход, който 
ще насърчава иновациите и 
споделянето на данни чрез доброволни 
средства, като същевременно 
защитава други законни интереси 
като правото върху 
интелектуалната собственост, 
поверителността и търговските 
тайни;
счита, че по-нататъшното развитие 
на регулирането на данните отвъд 
концепцията е от ключово значение 
за разгръщането на потенциала на 
изкуствения интелект; поради това 
призовава за нов регламент за 
данните, който да взема предвид 
правния принцип за правата на 
собственост; счита, че бъдещата 
нормативна уредба за данните трябва 
да поставя конкретен акцент върху 
достъпа до данни от изследователи и 
МСП с балансиран подход, който най-
добре подкрепя иновациите;

Or. en

Изменение 115
Ева Каили, Роберт Хайшел, Патриция Тоя, Марина Калюранд, Мариа Мануел 
Лейтан Маркеш, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. счита, че достъпът до големи 
информационни масиви е от ключово 
значение за развитието на изкуствения 
интелект; призовава за нов подход към 
регулирането на данните;

10. счита, че достъпът до големи 
информационни масиви е от ключово 
значение за развитието на изкуствения 
интелект; отново подчертава 
необходимостта от нов подход към 
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собствеността на данните от 
субектите на данни в контекста на 
системите, използващи изкуствен 
интелект, за да се гарантира 
поверителност и контрол на 
обобщените данни или метаданни, 
изградени върху точки от данни, 
съдържащи информация, 
включително, но не само, време, 
местоположение, трансакции; 
призовава за нов подход към 
регулирането на данните; подчертава, 
че поверителността и защитата на 
данните трябва да бъдат 
гарантирани на всички етапи от 
жизнения цикъл на системата, 
използваща ИИ, и отбелязва, че всяка 
операция по обработка на големи 
масиви от данни трябва да бъде 
обект на предварителна и обстойна 
оценка на въздействието върху 
защитата на данните;

Or. en

Изменение 116
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Миапетра Кумпула-Натри, Адриана Малдонадо Лопес, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. счита, че достъпът до големи 
информационни масиви е от ключово 
значение за развитието на изкуствения 
интелект; призовава за нов подход към 
регулирането на данните;

10. счита, че достъпът до големи 
информационни масиви е от ключово 
значение за развитието на изкуствения 
интелект; призовава за нов подход към 
регулирането на данните; подчертава 
значението на еднаквите условия на 
конкуренция и общата оперативна 
съвместимост в целия ЕС при 
използването на експоненциално 
нарастващото количество 
промишлени и публични данни; 
припомня, че успехът на 
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икономиката на данни на Съюза, 
както и на развитието и 
внедряването на ИИ, 
зависи основно от по-широката 
екосистема на ИКТ, преодоляване на 
цифровото разделение, повишаване на 
квалификацията и преквалификация 
на работната сила, разработване на 
интернет на нещата, оптични 
нишки, квантови изчисления, блок;

Or. en

Изменение 117
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. изтъква, че най-ефективният 
начин за намаляване на 
предубедеността в системите, 
основани на данни, е чрез осигуряване 
на максимално количество нелични 
данни за обучаването им, за което е 
необходимо да бъдат ограничени 
всички ненужни пречки пред 
интелигентния анализ на текст и 
данни и да бъде улеснена 
трансграничната употреба; 
отбелязва освен това, че данните, 
които са обществено достояние или 
са със свободен лиценз, често се 
използват от разработчиците на 
изкуствен интелект и машинно 
самообучение при избора на данни за 
обучение, както заради лесния 
достъп, така и за избягване на риска 
от понасяне на отговорност за 
евентуални нарушения, което създава 
специфична форма на предубеденост 
при подбора на данни за обучение, и 
което често може да доведе до други 
форми на по-вредни предубеждения в 
резултатите; подчертава 
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необходимостта от действия за 
преодоляване на оставащите 
неясноти, свързани със законното 
извличане на информация от текст и 
данни, с които разработчиците все 
още може да се сблъскат;

Or. en

Изменение 118
Ева Каили, Роберт Хайшел, Патриция Тоя, Марина Калюранд, Мариа Мануел 
Лейтан Маркеш, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. счита, че участниците от 
публичния и частния сектор следва да 
разработят и документират 
вътрешни процеси, за да гарантират, 
че проектирането, разработването и 
текущото внедряване на 
алгоритмични системи от тяхна 
страна е прозрачно, обяснимо, 
подлежи на проверка и непрекъснато 
се оценява и тества не само с цел 
откриване на възможни технически 
грешки, но и за идентифициране на 
възможни правни, социални и етични 
въздействия, които системите могат 
да генерират;

Or. en

Изменение 119
Евжен Тошеновски, Елжбета Крук, Маргарита де ла Писа Карион

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. признава настоящия успех на 
Съвместното предприятие за 



AM\1220385BG.docx 81/107 PE662.046v01-00

BG

европейски високопроизводителни 
изчислителни технологии — 
инициатива на ЕС, която ангажира 
както държавите членки, така и 
частни партньори; приветства 
наскоро публикуваното предложение 
на Комисията за продължаване на 
това предприятие с цел запазване и 
засилване на водещата роля на Европа 
в областта на суперкомпютрите и 
квантовите изчисления, които са 
изключително необходими за 
развитието на ИИ в Европа;

Or. en

Изменение 120
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. припомня, че достъпът до 
данни трябва да е резултат от 
прозрачен компромис с гражданите; 
признава, че когато гражданите 
разрешават използването на данни, 
те получават в замяна по-добри 
услуги от общ интерес и по-
конкурентна оферта от пазара; 
заявява, че трябва да се осигури 
прозрачност и мониторинг на 
използването на данни;

Or. en

Изменение 121
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
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Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. подчертава, че е наложително 
работниците да бъдат подходящо 
обучавани как да упражняват своето 
право на зачитане на личните им 
данни; призовава Комисията да 
представи преразглеждане на ОРЗД с 
цел приемане на по-конкретни мерки 
за гарантиране на защитата на 
правата и свободите на 
работниците;

Or. en

Изменение 122
Ева Каили, Роберт Хайшел, Патриция Тоя, Марина Калюранд, Мариа Мануел 
Лейтан Маркеш, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 10 б (нов)

Проект на становище Изменение

10б. изисква всяка система, 
използваща изкуствен интелект, 
роботика и свързани с тях 
технологии, да бъде разработена, 
внедрена или използвана с 
„поверителност по подразбиране“ и 
по начин, който не дава възможност 
за идентифициране на лицата въз 
основа на данни, които преди това са 
били обработвани въз основа на 
анонимност или използване на 
псевдоним, и генериране на нови, 
изведени, потенциално чувствителни 
данни и форми на категоризация чрез 
автоматизирани средства 
(метаданни). призовава Комисията да 
разработи надеждни техники за 
анонимизиране и псевдонимизиране и 
да определи най-добрите практики, 
които ще отговарят на изискванията 
за обработка съгласно ОРЗД;
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Or. en

Изменение 123
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 10 б (нов)

Проект на становище Изменение

10б. подчертава, че обменът на 
данни следва да се използва за 
засилване на конкуренцията; 
подчертава необходимостта от 
подходящи предпазни мерки срещу 
пазарната неефективност на 
пазарите на данни; предлага 
Комисията да се възползва от 
преразглеждането на насоките за 
хоризонтална и вертикална 
конкуренция, за да въведе нови 
инструменти за противодействие на 
прекомерната пазарна концентрация, 
присъща на пазарите на данни, 
включително, наред с другото, 
текущо наблюдение на рисковите 
пазари, и когато е необходимо –
 предварително регулиране;

Or. en

Изменение 124
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 10 б (нов)

Проект на становище Изменение

10б. подчертава, че 
поверителността и защитата на 
данните трябва да бъдат 
гарантирани на всички етапи от 
жизнения цикъл на всяка система, 
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използваща ИИ; подчертава, че всяка 
бъдеща законодателна инициатива по 
отношение на изкуствения интелект 
следва да позволява на хората да 
имат пълен контрол върху 
собствените си данни и че данните, 
отнасящи се до тях, няма да бъдат 
използвани в тяхна вреда или за 
дискриминация срещу тях въз основа 
на пол, раса, цвят на кожата, 
етнически или социален произход, 
език, религия, сексуална ориентация, 
политически възглед или убеждения;

Or. en

Изменение 125
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 10 в (нов)

Проект на становище Изменение

10в. подчертава специфичното 
естество на здравния сектор; 
изразява съгласие с Комисията по 
въпроса, че гражданите трябва да 
имат сигурен достъп до изчерпателно 
електронно досие, съдържащо данни 
относно здравословното им 
състояние, и че те следва да запазят 
контрола върху личните си здравни 
данни и да могат да ги споделят по 
сигурен начин с оторизирани трети 
страни, а неразрешеният достъп 
трябва да бъде забранен в 
съответствие със 
законодателството за защита на 
данните; потвърждава също така, че 
данните следва да се съхраняват на 
сигурни местни сървъри и да бъдат 
обработвани от независими органи; 
подчертава, че на застрахователните 
дружества и на всеки друг доставчик 
на услуги не трябва да се разрешава да 
използват данни от приложения за 
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електронно здравеопазване с цел 
дискриминация при определянето на 
цените, тъй като това би нарушило 
основното право на достъп до 
здравеопазване;

Or. en

Изменение 126
Ева Каили, Роберт Хайшел, Патриция Тоя, Марина Калюранд, Мариа Мануел 
Лейтан Маркеш, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 10 в (нов)

Проект на становище Изменение

10в. силно подчертава 
необходимостта от защита на 
потребителите от практики за 
микротаргетиране и предлага това да 
бъде обозначено и съчетано с правото 
им да поискат доклад относно 
употребата на поведенчески 
аналитични данни, използвани с цел 
таргетиране на потребители. 
изразява мнение, че целенасочените 
рекламни практики трябва да бъдат 
обясними и да предлагат на 
потребителите възможности за 
избор на желаното ниво на 
персонализация/процент на 
микротаргетиране (напр. по скала 0-
100%). твърдо счита, че използването 
на тези практики следва да бъде 
предмет на специфични предпазни 
мерки, като например информирано и 
изрично съгласие на техния 
собственик, който трябва да има 
право на достъп до ефективни правни 
средства за защита в случай на 
злоупотреба;

Or. en

Изменение 127
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Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 10 в (нов)

Проект на становище Изменение

10в. счита, че защитата на 
личните данни следва да остане 
приоритет във всеки един момент; 
принципът трябва да бъде 
минимизиране на данните, следван от 
ограничение на целите, в пълно 
съответствие с ОРЗД;

Or. en

Изменение 128
Паоло Боркия
от името на групата ID

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. предупреждава за опасността 
от свръхрегулиране на изкуствения 
интелект; припомня, че регулирането 
трябва да бъде балансирано и гъвкаво 
и трябва да се подлага на постоянни 
оценки и да бъде с незадължителен 
характер с изключение на 
високорисковите области;

11. вярва, че в толкова 
революционен сектор, който 
потенциално може да има голямо 
влияние върху хората, е важно да се 
създаде ясно определена, балансирана 
регулаторна рамка, в която 
операторите да могат да работят с 
определени правила, които влияят 
върху живота на хората по отговорен 
начин;

Or. it

Изменение 129
Ева Каили, Роберт Хайшел, Патриция Тоя, Марина Калюранд, Мариа Мануел 
Лейтан Маркеш, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 11
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Проект на становище Изменение

11. предупреждава за опасността от 
свръхрегулиране на изкуствения 
интелект; припомня, че регулирането 
трябва да бъде балансирано и гъвкаво и 
трябва да се подлага на постоянни 
оценки и да бъде с незадължителен 
характер с изключение на 
високорисковите области;

11. предупреждава за опасността от 
свръхрегулиране на изкуствения 
интелект и обезсърчава универсалния 
подход спрямо регулирането;  
припомня, че регулирането трябва да 
бъде балансирано, гъвкаво, 
пропорционално и да се основава на 
актуални законодателни 
инструменти и най-добри практики, 
с изключение на високорисковите 
области, където следва да се 
разработи нов регулаторен подход; 

Or. en

Изменение 130
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. предупреждава за опасността 
от свръхрегулиране на изкуствения 
интелект; припомня, че регулирането 
трябва да бъде балансирано и гъвкаво и 
трябва да се подлага на постоянни 
оценки и да бъде с незадължителен 
характер с изключение на 
високорисковите области;

11. подчертава необходимостта да 
се гарантира, че ИИ се разработва и 
прилага в границите на подходяща 
обща регулаторна рамка на ЕС, която 
насърчава иновациите и зачита 
ценностите и основните права на 
Съюза, както и етичните принципи 
като отчетност и прозрачност; 
припомня, че регулирането трябва да 
бъде пропорционално, балансирано, 
гъвкаво, ориентирано към бъдещето, 
и да се подлага на постоянна оценка; 
призовава за подходящо ниво на 
регулиране, особено за областите с 
висок риск; подчертава, че правната 
сигурност насърчава технологичното 
развитие и общественото доверие в 
новите технологии, което е от 
съществено значение за бързата 
цифровизация на индустриите, 
икономиката и обществото в ЕС; 
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посочва, че наличието на амбициозна 
нормативна уредба може да 
стимулира иновациите в сектора на 
ИИ чрез определянето на ясни 
граници и стандарти, по-специално за 
МСП; счита, че подходът, основан на 
риска, не трябва да се ограничава до 
приложения, използващи ИИ с „висок 
риск“ и „нисък риск“, а по-скоро 
трябва да бъде пропорционално 
определен спрямо нивото на 
рисковете, за да съответства на 
разнообразието от приложения, 
използващи ИИ, конкретния сектор и 
свързаните с него рискове;

Or. en

Изменение 131
Никола Бер

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. предупреждава за опасността от 
свръхрегулиране на изкуствения 
интелект; припомня, че регулирането 
трябва да бъде балансирано и гъвкаво и 
трябва да се подлага на постоянни 
оценки и да бъде с незадължителен 
характер с изключение на 
високорисковите области;

11. предупреждава за опасността от 
свръхрегулиране на изкуствения 
интелект; припомня, че регулирането 
трябва да бъде балансирано, гъвкаво, да 
се подлага на постоянни оценки и да 
бъде с незадължителен характер, с 
изключение на високорисковите 
области; подчертава, че регулирането 
трябва да бъде достатъчно гъвкаво, 
за да не води до свръхрегулиране и по 
този начин да забави настоящия и 
бъдещ напредък в сферата на 
изкуствения интелект – особено в 
области с много малък риск от 
отрицателно въздействие;
подчертава, че регулирането на ИИ 
трябва да бъде пропорционално на 
риска, който цели да намали;

Or. en
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Изменение 132
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Сара Шютедал, Кристиан Силвиу   Бушой, 
Йоан-Рареш Богдан, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. предупреждава за опасността от 
свръхрегулиране на изкуствения 
интелект; припомня, че регулирането 
трябва да бъде балансирано и гъвкаво и 
трябва да се подлага на постоянни 
оценки и да бъде с незадължителен 
характер с изключение на 
високорисковите области;

11. предупреждава за опасността от 
свръхрегулиране на изкуствения 
интелект; припомня, че регулирането 
трябва да бъде балансирано, гъвкаво, да 
се подлага на постоянни оценки и да 
бъде с незадължителен характер, с 
изключение на високорисковите 
области; призовава за регулаторен 
подход, който не се основава на 
моментното състояние на 
технологичното развитие към 
днешна дата, а се стреми правилата 
да бъдат приложими за бъдещи 
технологични пробиви и явления; 
призовава регулирането на ИИ да бъде 
технологично неутрално и 
пропорционално;

Or. en

Изменение 133
Евжен Тошеновски, Елжбета Крук, Йесика Стегрюд, Маргарита де ла Писа 
Карион

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. предупреждава за опасността от 
свръхрегулиране на изкуствения 
интелект; припомня, че регулирането 
трябва да бъде балансирано и гъвкаво и 
трябва да се подлага на постоянни 
оценки и да бъде с незадължителен 
характер с изключение на 

11. предупреждава за опасността от 
свръхрегулиране на изкуствения 
интелект; изисква подходът, основан 
на риска, да се прилага спрямо ИИ 
като водещ принцип; припомня, че 
регулирането трябва да бъде 
балансирано, гъвкаво, да се подлага на 
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високорисковите области; постоянни оценки и да бъде с 
незадължителен характер, по-специално 
да се базира на саморегулиране и 
доброволни практики, като 
доброволно етикетиране; признава 
обаче, че може да е необходима 
законодателна рамка за строго 
ограничени категории високорисков 
ИИ;

Or. en

Изменение 134
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. предупреждава за опасността от 
свръхрегулиране на изкуствения 
интелект; припомня, че регулирането 
трябва да бъде балансирано и гъвкаво и 
трябва да се подлага на постоянни 
оценки и да бъде с незадължителен 
характер с изключение на 
високорисковите области;

11. предупреждава за опасността от 
свръхрегулиране на изкуствения 
интелект; припомня, че регулирането 
трябва да бъде балансирано, гъвкаво, да 
се подлага на постоянни оценки и да 
бъде с незадължителен характер, с 
изключение на високорисковите 
области; признава, че регулаторният 
подход към определянето на риска, 
фокусиран само върху 
високорисковите сектори 
(здравеопазване, транспорт, 
енергетика и части от публичния 
сектор) и високорисковите употреби 
или цели може да доведе до 
потенциални пропуски;

Or. en

Изменение 135
Ева Каили, Роберт Хайшел, Патриция Тоя, Марина Калюранд, Мариа Мануел 
Лейтан Маркеш, Иво Христов
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Проект на становище
Параграф 11 a (нов)

Проект на становище Изменение

11а. препоръчва определянето на 
нивото на риска и класифицирането 
на секторите като високо или 
нискорискови винаги да бъде 
вследствие от безпристрастна, 
регулирана, приобщаваща, независима 
и външна оценка, отчитаща 
етичните вреди, които могат да 
възникнат в обществото от 
изкуствения интелект, роботиката и 
свързаните с тях технологии, било 
поради незадоволителен (неетичен) 
дизайн, неподходящо прилагане или 
неправилна употреба; такава оценка 
трябва да балансира 
вниманието конкретно към 
абстрактните принципи; препоръчва 
определянето на нивото на риска и 
класифицирането на секторите като 
високо или нискорискови винаги да 
бъде вследствие от безпристрастна, 
регулирана, приобщаваща, независима 
и външна оценка, отчитаща 
етичните вреди, които могат да 
възникнат в обществото от 
изкуствения интелект, роботиката и 
свързаните с тях технологии, било 
поради незадоволителен (неетичен) 
дизайн, неподходящо прилагане или 
неправилна употреба; такава оценка 
трябва да балансира вниманието 
конкретно към абстрактните 
принципи; настоятелно препоръчва 
широкообхватен и приобщаващ дебат 
и консултации със заинтересованите 
страни, които ще допринесат за 
създаването на доверие сред 
гражданите по отношение на 
оценката и класификацията на 
рисковете;

Or. en
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Изменение 136
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Сара Шютедал, Кристиан Силвиу   Бушой, 
Йоан-Рареш Богдан, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 11 a (нов)

Проект на становище Изменение

11а. припомня, че ИИ и други 
цифрови технологии винаги се 
разработват в международен 
контекст; отбелязва, че неясното и 
фрагментирано регулиране ще накара 
новаторските дружества да развиват 
своите продукти и услуги извън 
Европа; подчертава значението на 
свободното движение на данни през 
границите; подкрепя намерението на 
Комисията да обърне внимание на 
неоправданите пречки пред 
международните потоци от данни, 
както и на ограниченията, пред 
които са изправени европейските 
дружества в трети страни;

Or. en

Изменение 137
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 11 a (нов)

Проект на становище Изменение

11а. счита, че биометричните 
данни следва да бъдат класифицирани 
в най-високата категория от скалата 
за нивото на риск, предложена от 
Комисията, предвид тяхното 
специфично и изключително 
чувствително естество, както и 
потенциалните злоупотреби; твърдо 
вярва, че използването на 
биометрични данни следва да бъде 
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предмет на специфични предпазни 
мерки, като например информирано и 
изрично съгласие на техния 
собственик, който трябва да има 
право на достъп до ефективни правни 
средства за защита в случай на 
злоупотреба с такива данни;

Or. en

Изменение 138
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 11 a (нов)

Проект на становище Изменение

11а. призовава за предпазни мерки, 
целящи да се гарантира, че винаги ще 
имаме човешки контрол върху 
алгоритмите, и да се осигури 
въвеждането на подходящи и 
ефективни механизми за 
обезщетение; в тази връзка призовава 
да се гарантира, че алгоритмите 
могат да бъдат свободно одитирани; 
призовава за забрана на алгоритмите 
за лицево разпознаване поради 
големите вреди от тях за основните 
права на хората;

Or. en

Изменение 139
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 11 a (нов)

Проект на становище Изменение
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11а. отбелязва, че основаните на 
данни технологии, включително ИИ, 
се превръщат в доминираща сила в 
цифровата икономика; заявява, че 
всяка регулаторна рамка ще трябва да 
разгледа въпроса за производството и 
употребата, оперативната 
съвместимост, достъпа до и 
споделянето на данни, 
преквалификацията на работната 
сила и управлението на данните, по-
специално МСП;

Or. en

Изменение 140
Никола Бер

Проект на становище
Параграф 11 a (нов)

Проект на становище Изменение

11а. подчертава, че 
съществуващите разпоредби в 
ключови области като 
автомобилната промишленост, 
финансите, здравеопазването, 
авиацията, транспорта следва да се 
прилагат навсякъде, където е 
възможно; предлага тези разпоредби 
да бъдат преразгледани и 
актуализирани, ако е необходимо, за 
да се включат последните 
технологични постижения;

Or. en

Изменение 141
Ева Каили, Роберт Хайшел, Патриция Тоя, Марина Калюранд, Мариа Мануел 
Лейтан Маркеш, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 11 б (нов)
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Проект на становище Изменение

11б. изисква от Комисията да 
определи нивото на риск на 
секторите, като вземе предвид 
количествено неизмерими рискове и 
обърне специално внимание на 
идентифицирането и 
характеризирането на опасността, 
оценката на вероятността от 
нейното възникване и 
характеризирането на риска. Изисква 
от Комисията да обърне специално 
внимание, да направи внимателна 
оценка на всички несигурности и да 
изготви прозрачен доклад за тях, дори 
когато те не могат да бъдат 
моделирани или нямат количествено 
изражение. Изисква от Комисията да 
приложи етичните изисквания, 
предложени от експертната група на 
високо равнище, на ниво управление на 
риска и да обмисли необходимостта 
от въвеждане на подход на 
предпазливост спрямо рисковете на 
високо ниво или потенциално 
необратимите рискове;

Or. en

Изменение 142
Никола Бер

Проект на становище
Параграф 11 б (нов)

Проект на становище Изменение

11б. предлага ИИ да се разграничава 
по категории на случаи на употреба; 
предлага новите случаи на употреба, 
които не са обхванати от 
съществуващите разпоредби, да 
бъдат класифицирани според техния 
потенциален риск, който се основава 
на ясна и прозрачна рамка; призовава 
само високорисковите системи, 
използващи ИИ, да бъдат предмет на 
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потенциално регулиране;

Or. en

Изменение 143
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 11 б (нов)

Проект на становище Изменение

11б. подкрепя създаването на 
„екосистема на доверие”, както е 
посочено в Бялата книга на 
Комисията относно изкуствения 
интелект, която трябва да даде на 
гражданите достатъчно увереност за 
използването на приложения, 
базирани на ИИ, и да осигури на 
дружествата и публичните 
организации правна сигурност за 
въвеждането на иновации при 
внедряването на изкуствен интелект;

Or. en

Изменение 144
Никола Бер

Проект на становище
Параграф 11 в (нов)

Проект на становище Изменение

11в. счита, че е необходимо да се 
създаде екосистема, която да 
позволява провеждането на научни 
изследвания в областта на ИИ от 
публични и частни институции с цел 
да се разработи следващо поколение 
ИИ в среда на „регулаторни 
пясъчници“, което би позволило 
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научни изследвания в областта на 
изкуствения интелект дори в случаи 
на потенциално високорискова 
употреба;

Or. en

Изменение 145
Хена Виркунен, Свен Шулце, Перниле Вайс, Изабел Визелер-Лима, Ева Майдел, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш 
Богдан, Иван Щефанец, Рио Терас

Проект на становище
Параграф 12

Проект на становище Изменение

12. призовава за създаването на 
Европейска агенция за революционни 
иновации, която да насочи усилията 
си към началния етап на научните 
изследвания.

заличава се

Or. en

Изменение 146
Евжен Тошеновски, Елжбета Крук, Йесика Стегрюд, Маргарита де ла Писа 
Карион

Проект на становище
Параграф 12

Проект на становище Изменение

12. призовава за създаването на 
Европейска агенция за революционни 
иновации, която да насочи усилията 
си към началния етап на научните 
изследвания.

заличава се

Or. en

Изменение 147
Елена Кундура
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от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 12

Проект на становище Изменение

12. призовава за създаването на 
Европейска агенция за революционни 
иновации, която да насочи усилията си 
към началния етап на научните 
изследвания.

12. подчертава, че суверенитетът 
и стратегическата автономия на 
Съюза изискват мащабни инвестиции 
в научноизследователска и 
иновационна дейност, по-специално 
публична научноизследователска и 
развойна дейност и иновации с високо 
качество, именно в главни базови 
технологии и революционни 
иновативни решения; припомня, че 
държавите членки трябва да спазват 
ангажимента си да инвестират 3% 
от своя БВП в научноизследователска 
и развойна дейност, за да се 
гарантира стратегическата 
автономия на Съюза в сферата на 
цифровите технологии; призовава за 
създаването на Европейска агенция за 
революционни иновации, която да 
насочи усилията си към началния етап 
на научните изследвания.

Or. en

Изменение 148
Никола Бер

Проект на становище
Параграф 12

Проект на становище Изменение

12. призовава за създаването на 
Европейска агенция за революционни 
иновации, която да насочи усилията си 
към началния етап на научните 
изследвания.

12. призовава за създаването на 
Европейска агенция за революционни 
иновации, която да насочи усилията си 
към началния етап на научните 
изследвания. В този контекст оценява 
високо плановете Европейският 
съвет по иновациите, действащ в 
рамките на програмата „Хоризонт 
2021-2027", да бъде доразвит в 
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пълноправен Съвет, предоставящ 
„обслужване на едно гише“ за 
новосъздадени предприятия, 
предлагащ подобрени инструменти за 
финансиране и Услуги за ускоряване 
на бизнеса, както и наученото от 
пилотната фаза;

Or. en

Изменение 149
Паоло Боркия
от името на групата ID

Проект на становище
Параграф 12

Проект на становище Изменение

12. призовава за създаването на 
Европейска агенция за революционни 
иновации, която да насочи усилията си 
към началния етап на научните 
изследвания.

12. призовава оценката на 
реалната необходимост от 
Европейска агенция за революционни 
иновации, която се концентрира върху 
началния етап на научните изследвания, 
да бъде отложена докато тази 
технология достигне по-напреднал 
етап на зрялост, и всички средства да 
бъдат използвани за увеличаване на 
подкрепата за МСП;

Or. it

Изменение 150
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 12 a (нов)

Проект на становище Изменение

12а. подчертава, че 
киберсигурността е съществен 
елемент от цифровата 
трансформация на промишлеността 
и обществото в ЕС; подчертава, че 
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защитата на мрежите и основните 
инфраструктури е от решаващо 
значение, и че трябва да се вземат 
строги мерки и да се въведат най-
високи стандарти за киберсигурност, 
за да се предотвратят нарушения на 
сигурността, изтичане на данни, 
заразяване на данни, кибератаки и 
злоупотреба с лични данни; 
подчертава, че ефективната защита 
изисква ЕС и националните 
институции да работят заедно с 
подкрепата на ENISA, за да 
гарантират сигурността, целостта, 
издържливостта и устойчивостта 
на критичните инфраструктури и 
електронните комуникационни 
мрежи, по-специално 5G мрежите; 
призовава за необходимостта от 
прилагане на координиран подход, 
основан на съответните ключови 
мерки, препоръчани в 
инструментариума на ЕС за 
киберсигурност на 5G технологиите, 
с цел да се отговори на 
предизвикателствата пред 
сигурността, свързани с тези 
технологии, и да се идентифицират 
ефективни общи методологии и 
инструменти за намаляване на 
рисковете, свързани с 5G мрежите; 
подчертава значението на 
европейския технологичен 
суверенитет с оглед на 
киберсигурността на бъдещите 
електронни комуникационни мрежи; 
призовава за прилагане, когато е 
необходимо, на всички съответни 
ограничения спрямо високорисковите 
доставчици по отношение на ключови 
активи, определени като критични и 
чувствителни в координираните 
оценки на риска на Съюза; 
потвърждава отново, че е важно 
държавите членки да обмислят 
необходимостта от диверсификация 
на доставчиците, за да се избегне или 
ограничи всяка по-голяма зависимост 
от един доставчик; призовава 
Комисията да проучи използването на 
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базирани на блокови вериги протоколи 
и приложения за киберсигурност с цел 
подобряване на устойчивостта, 
надеждността и стабилността на 
инфраструктурите за ИИ;

Or. en

Изменение 151
Ева Каили, Роберт Хайшел, Патриция Тоя, Марина Калюранд, Мариа Мануел 
Лейтан Маркеш, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 12 a (нов)

Проект на становище Изменение

12а. призовава Комисията и 
държавите членки да обмислят 
създаването на европейска 
регулаторна агенция за ИИ и 
алгоритмично вземане на решения, 
натоварена с: 1) одитиране на ОВА на 
системите за въздействие на високо 
равнище с цел одобряване или 
отхвърляне на предложеното 
използване на алгоритмично вземане 
на решения в области с висока 
чувствителност и/или с критично 
значение за безопасността (например 
частно здравеопазване); 2) проучване 
на предполагаеми случаи на 
нарушения на правата от 
алгоритмични системи за вземане на 
решения, както за отделни решения 
(например единични анормални 
резултати), така и за модели на 
статистическо решение (например 
дискриминационна 
пристрастност); 3) оценяване на 
спазването на предложените етични 
изисквания и провеждане на 
периодични етични прегледи и одити;

Or. en
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Изменение 152
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 12 a (нов)

Проект на становище Изменение

12а. призовава да се избягва 
насърчаването на бизнес модел, 
основан на ограничаване на достъпа 
до данни и знания, което е особено 
вредно за МСП; поради тази причина 
отправяме предупреждение срещу 
настояването за нови ограничения на 
ПИС и използването на търговски 
тайни като пречка, като 
същевременно се застъпваме за 
премахване на ограниченията върху 
базите данни и за гаранции, че 
публичните данни ще запазят своя 
отворен характер и няма да могат да 
бъдат приватизирани; припомня, че 
съгласно първата оценка на 
Директива 96/9/ЕО за правната 
закрила на базите данни въвеждането 
на ново право sui generis е довело до 
намаляване на производството на 
произвежданите в Европа бази данни; 
поради това насърчава Комисията да 
отмени Директива 96/9/ЕО;

Or. en

Изменение 153
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Роберт Хайшел, Джозиан 
Кутаяр, Чаба Молнар, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, 
Николас Гонсалес Касарес, Патриция Тоя, Лина Галвес Муньос, Исмаил Ертуг, 
Ева Каили, Иво Христов

Проект на становище
Параграф 12 a (нов)

Проект на становище Изменение

12а. подчертава, че ЕС продължава 
международното си сътрудничество 
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в областта на ИИ със страни-
съмишленици и глобални играчи с 
подхода на правилата и ценностите 
на ЕС; призовава Комисията да следи 
отблизо международните еднакви 
условия на конкуренция при 
разработването и внедряването на 
ИИ;

Or. en

Изменение 154
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 12 б (нов)

Проект на становище Изменение

12б. приветства намерението на 
Комисията да разшири секторния 
обхват на услугите, които да бъдат 
обхванати от правилата за 
киберсигурност на блока, и да 
установи ясни изисквания с цел да 
определи кои субекти да бъдат 
обхванати в секторите, попадащи в 
обхвата на МИС, като част от 
прегледа на Директивата за мрежова 
и информационна сигурност; 
подчертава необходимостта от 
трансформиране на директивата в 
регламент, като средство за справяне 
с проблемите на разпокъсаността, 
възникнала в държавите членки, за 
преодоляване на засилените кибер 
заплахи в целия блок и за сближаване 
на различията в прилагането между 
държавите членки;

Or. en

Изменение 155
Ева Каили
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Проект на становище
Параграф 12 б (нов)

Проект на становище Изменение

12б. силно препоръчва 
платформите да налагат 
"поверителност по подразбиране", 
предлагайки на потребителите 
повече опции за "бисквитки", 
отколкото просто да приемат или 
откажат, и да не изключват никого 
от достъп до сайта или 
приложението. Счита, че 
приложенията трябва да предлагат 
повече възможности на 
потребителите, когато искат 
достъп до спомагателни услуги 
(микрофони или камери и др.), без да 
ограничават тези опции до 
„включване и изключване“, и винаги да 
включват опцията „докато използвам 
приложението“; предлага 
платформите и всички трети 
страни, които разработват или 
внедряват системи с ИИ, да бъдат 
одитирани през целия жизнен цикъл 
на тези системи;

Or. en

Изменение 156
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 12 б (нов)

Проект на становище Изменение

12б. призовава за допълнителна 
подкрепа за регулиране на 
търговската конкуренция в Европа, 
като се гарантира, че европейският 
пазар ще бъде активен, силно 
конкурентен и устойчив на 
чуждестранни придобивания;
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Or. en

Изменение 157
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 12 в (нов)

Проект на становище Изменение

12в. признава, че увеличеното 
използване на продукти и 
индустриални устройства, свързани 
към интернет, ще породи нови 
рискове за неприкосновеността на 
личния живот, информацията и 
киберсигурността; посочва, че 
законодателството на Съюза за 
безопасност на продуктите по 
правило не предвижда конкретни 
задължителни съществени 
изисквания срещу киберзаплахите, 
засягащи безопасността на 
потребителите; подчертава, че 
киберсигурността трябва да бъде 
призната като съществено изискване 
при продуктовите иновации, 
производствените и развойни 
процеси, включително фазата на 
проектиране (сигурност на етапа на 
проектирането), и следва да бъде 
гарантирана от нови стандарти за 
киберсигурност през целия жизнен 
цикъл на продукта, както и по 
цялата верига на доставки; 
подчертава, че за обхвата на 
съответното законодателство на ЕС 
следва да бъдат обмислени изрични 
разпоредби в това отношение с цел да 
се гарантира, че бързото въвеждане 
на тези продукти идва с подходящи 
гаранции за сигурност и 
поверителност, за да се осигури по-
добра защита на потребителите и 
по-висока правна сигурност;

Or. en
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Изменение 158
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 12 в (нов)

Проект на становище Изменение

12в. призовава за допълнителна 
подкрепа за процедурите за скрининг 
на по-нататъшни инвестиции, със 
специален контрол върху 
придобиванията на технологични 
компании, включително 
новосъздадени предприятия;

Or. en

Изменение 159
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 12 г (нов)

Проект на становище Изменение

12г. подчертава, че за да се 
възползва изцяло от предимствата на 
цифровизацията, Съюзът трябва да 
обърне внимание на цифровата 
грамотност и умения за всички; 
подчертава, че широкото социално 
неравенство и изключване са 
основната причина за някои от 
ключовите предизвикателства в 
сектора на ИИ; призовава Комисията 
и държавите членки да приведат 
мерките, оформящи цифровия преход 
на ЕС, в съответствие с целите на 
Съюза в областта на равенството 
между половете; припомня 
необходимостта от преодоляване на 
разликата между половете в 
областта на НТИМ, в която жените 
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все още са слабо представени; 
призовава Комисията и държавите 
членки да предоставят подходящо 
финансиране за програми, насочени 
към привличане на жени в следването 
и работата в областта на НТИМ, да 
разработят стратегии, насочени към 
увеличаване на цифровото 
приобщаване на жените в области, 
свързани с НТИМ, ИИ и сектора на 
научните изследвания и иновациите, 
и да възприемат многостепенен 
подход за преодоляване на 
неравнопоставеността между 
половете на всички равнища на 
образованието и заетостта в 
цифровия сектор;

Or. en

Изменение 160
Елена Кундура
от името на групата Левица

Проект на становище
Параграф 12 д (нов)

Проект на становище Изменение

12д. признава, че 
неправителственият сектор играе 
съществена роля в цифровата 
трансформация на обществото в ЕС, 
тъй като представлява важна част 
от европейската икономика и от 
цифровия пазар, като подкрепя 
приемането, включването, 
намаляването на бедността, 
равенството, защитата на правата и 
намаляването на вредите;

Or. en


