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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

А. като има предвид, че технологиите в областта на изкуствения интелект (ИИ) се 
развиват бързо и се използват в много сектори, като предлагат огромни 
възможности за държавите членки и техните граждани;

Б. като има предвид, че използването на ИИ също така поражда рискове и опасения 
относно етиката и прозрачността на събирането, използването и 
разпространението на данни;

1. подчертава необходимостта от изграждане на надеждна и сигурна рамка за 
прилагането на ИИ; счита, че прилагането на ИИ в рамките на Съюза и 
използването на лични данни на гражданите на ЕС, с което то е свързано, следва 
да бъдат заложени в нашите ценности и основни права, признати от Хартата на 
основните права на ЕС, например човешкото достойнство и защитата на 
неприкосновеността на личния живот;

2. подчертава колко е важно разработването на среда за ИИ, която да е в състояние 
да увеличи максимално възможностите и да сведе до минимум рисковете, 
свързани с технологиите в областта на изкуствения интелект, и преди всичко да 
предотврати тяхното използване за злонамерени цели; подчертава, че тази рамка 
следва ясно да определя подходящи режими на отговорност, отчетност, сигурност 
и проследимост;

3. подчертава факта, че тъй като ИИ по дефиниция включва обработването на данни, 
той трябва да спазва правото на ЕС в областта на защитата на данните;

4. подчертава, че защитата на мрежите от взаимосвързани ИИ и роботика е от 
първостепенно значение и трябва да се вземат сериозни мерки за предотвратяване 
на нарушения на сигурността, изтичане на данни, заразяване на данни, кибератаки 
и злоупотреба с лични данни;

5. подчертава, че е необходимо също така независимите публични органи за защита 
на данните да наблюдават и ефективно да гарантират спазването на 
законодателството за защита на данните;

6. отбелязва колко е важно алгоритмите да бъдат прозрачни с цел да се защитят 
изцяло основните права; счита, че е необходимо законодателите да разгледат 
сложния въпрос за отговорността и че отговорността за всички приложения с 
изкуствен интелект следва винаги да се носи от физическо или юридическо лице.


