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FORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at Europa-Kommissionen har til hensigt at halvere antallet af 

trafikdræbte i EU inden 2020 i forhold til 2010 på linje med ambitionen om nul 

trafikdræbte; der henviser til, at de fremskridt, der er gjort med at nedbringe det samlede 

antal dræbte og tilskadekomne, synes at være stagneret på det seneste, idet mere end 

25 000 mennesker mistede livet på vejene i EU i 2016, og yderligere 135 000 

mennesker kom alvorligt til skade; 

B. der henviser til, at avancerede førerstøttesystemer såsom vognbaneskiftalarm og 

automatiske nødbremser allerede har vist sig at bidrage til trafiksikkerheden og 

nedbringe antallet af alvorlige ulykker; 

C. der henviser til, at en sikker udvikling af selvkørende biler er en forudsætning for accept 

af denne teknologi i vores samfund; der henviser til, at menneskelige fejl skønnes at 

spille en afgørende rolle i de fleste trafikulykker, og at automatiserede og selvkørende 

køretøjer derfor forventes at forbedre færdselssikkerheden betydeligt; der henviser til, at 

der er betydelige mobilitetsproblemer i vores byer, og de kommer oven i problemer med 

forurening og klimaændringer; der henviser til, at selvkørende køretøjer kan skabe 

mobilitet for dem, der ikke selv er i stand til at køre, fremme anvendelsen af offentlige 

transport og delebilordninger og optimere brugen af infrastruktur ved at lette 

trafiktætheden, eftersom selvkørende køretøjer vil kræve mindre byparkering tæt på, 

samtidig med at brændstofeffektiviteten øges, og alternative energikilder fremmes, 

hvilket bidrager til at opfylde klima- og energimålene for 2030 og EU's forpligtelser i 

henhold til Parisaftalen; der henviser til, at automatiseret mobilitet kan bidrage til at 

realisere EU's ambition om at få en stærkere og mere konkurrencedygtig industri, skabe 

arbejdspladser og styrke den økonomiske vækst; 

D. der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse af 23. november 2017 om styrkelse 

af Europas energinet (COM(2017)0718) anførte, at transport var blandt de sektorer, 

hvor elektricitet vil være afgørende for dekarbonisering; der derfor henviser til, at 

elektrisk mobilitet baseret på vedvarende energikilder skal fremmes, mens de fossile 

brændstoffer udfases, med henblik på at fremskynde overgangen til en økonomi med 

nulemission af drivhusgasser senest i 2050; 

E. der henviser til, at de etiske konsekvenser af brugen af disse teknologier gør det 

nødvendigt at udvikle retningslinjer for indførelse af kunstig intelligens i forbindelse 

med indførelsen af disse systemer for at sikre, at de etiske spørgsmål behandles på en 

sammenhængende måde; 

F. der henviser til, at Kommissionen forventer, at det nye marked for automatiserede og 

opkoblede køretøjer vil vokse eksponentielt med en forventet omsætning på over 620 

mia. EUR frem til 2025 for EU's bilindustri og 180 mia. EUR for EU's elektroniksektor; 

G. der henviser til, at andre lande såsom USA og De Forenede Arabiske Emirater, Kina og 

Japan gør hurtige fremskridt med udviklingen af selvkørende biler og allerede er i gang 

med at vedtage strategier for automatiserede køretøjer og tiltrække investeringer på 
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dette område; der henviser til, at de økonomiske virkninger af automatiseret mobilitet i 

EU i høj grad afhænger af den europæiske industris evne til at holde trit med de 

internationale konkurrenter; der henviser til, at Europa tegner sig for 23 % af den 

globale produktion af motorkøretøjer, men skal investere mere i udvikling og 

anvendelse af sikre opkoblede og automatiserede mobilitetssystemer; der henviser til, at 

automatiseret mobilitet giver et økonomisk potentiale for mange sektorer, herunder 

nystartede virksomheder, SMV'er og industrien, og at EU's vision må være at blive 

førende i verden inden for sikker og fuldt autonom mobilitet; 

1. understreger, at autonom kørsel vil skabe en større mønsterforskydning, der i væsentlig 

grad vil ændre de nuværende modeller for mobilitet og ejerskab over køretøjer; mener, 

at autonom kørsel kan give sig udtryk i en væsentlig forbedring i udnyttelsen af 

køretøjseffektiviteten samt bidrage væsentligt til at mindske trængslen og dermed 

reducere mængden af CO2-emissioner og andre forurenende stoffer, f.eks. ved hjælp af 

løsninger som konvojkørsel; 

2. mener, at ikkeeksisterende, ufuldstændige eller forskellige nationale 

lovgivningsmæssige tiltag stadig udgør en væsentlig hindring på vejen mod 

markedsindførelse af automatiserede og navnlig selvkørende køretøjer; mener, at der er 

nødt til at ske nogle lovgivningsmæssige ændringer for at sikre overensstemmelse 

mellem nationale færdselsregler, undgå konflikter i forhold til køretøjsregulering på 

EU-plan og opbygge en fremtidssikret ramme, der muliggør automatisering på tværs af 

grænserne; opfordrer medlemsstaterne til at give tilstrækkelig fleksibilitet til innovation 

og nødvendige prøvninger; 

3. opfordrer Kommissionen til i lyset af bilindustriens globale karakter hurtigst muligt at 

sætte fart i forhandlingerne på FN-plan og at fremlægge fremtidige ændringer af 

lovgivningen i overensstemmelse med resultaterne fra De Forenede Nationers 

Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) og inden for de nuværende rammer for 

Wienerkonventionen af 1968; opfordrer Kommissionen til at sætte særlig fokus på 

fælles standarder for køretøjssikkerhed, typegodkendelse, rimelig og lige adgang til 

køretøjsgenererede data og cybersikkerhed; 

4. understreger, at autonom kørsel for at bidrage til opfyldelsen af vores transportpolitiske 

mål bør indføres på en måde, der bidrager væsentligt til et bæredygtigt transportsystem 

og tager hensyn til faktorer som miljø, klima, færdselssikkerhed, støj og god 

tilgængelighed for alle; 

5. understreger, at automatiserede køretøjer, når de er blevet tilgængelige på markedet, vil 

have stor indvirkning på distributionen og forbruget af varer; mener derfor, at der er et 

presserende behov for at vurdere denne indvirkning og sikre foranstaltninger til at støtte 

de berørte sektorer og personer; 

6. bemærker, at visse selvkørende køretøjer har forårsaget et begrænset antal alvorlige 

ulykker eller dødsulykker; mener derfor, at det er af afgørende betydning, at sådanne 

køretøjer altid udstyres med en central mulighed for, at mennesker kan overtage 

kontrollen; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til den nuværende infrastruktur 

og bilparkens alder i medlemsstaterne og til at finde løsninger på sameksistensen 

mellem opkoblede, automatiserede og selvkørende køretøjer og ikke-opkoblede 

køretøjer, førere, motorcyklister, fodgængere og andre trafikanter; 
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7. mener, at den nuværende procedure for EU-undtagelser, som indrømmes på grundlag af 

en national ad hoc-sikkerhedsvurdering, er utilstrækkelig, fordi den udgør en 

overdreven investeringsrisiko og bringer indførelsen af køretøjsautomationsteknologier 

i fare; opfordrer Kommissionen til at tage initiativ til EU-lovgivning om 

typegodkendelse af automatiserede og selvkørende køretøjer i overensstemmelse med 

FN/ECE-resultaterne, navnlig resultaterne fra arbejdsgruppe 29; understreger, at 

markedsovervågningsprocedurerne i forbindelse med automatiserede køretøjer i hele 

deres levetid bør være så standardiserede, gennemsigtige og kontrollerbare som muligt, 

herunder grænseoverskridende prøvninger udført på åbne veje og under reelle 

kørselsforhold samt periodisk teknisk kontrol; 

8. erklærer, at cybersikkerheden skal garanteres, og at alle dataoverførsler mellem det 

køretøjsmonterede system, fabrikantens centrale server, andre køretøjer og 

vejinfrastruktur skal beskyttes mod uautoriseret offentliggørelse og manipulation; 

erindrer om, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 13. marts 2018 om en europæisk 

strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer1 opfordrede Kommissionen til 

at fremsætte et lovgivningsforslag om adgang til køretøjsintegrerede data og ressourcer 

inden årets udgang; opfordrer Kommissionen til at foreslå en fælles politik for sikkerhed 

baseret på backend-serversystemer og cybersikkerhedsstandarder, der er harmoniseret 

på europæisk plan, under hensyntagen til FN/ECE-normer; efterlyser i denne 

forbindelse klare regler, der sikrer lige vilkår for adgang til køretøjsgenererede data, 

tilbud om beskyttelse med hensyn til problemer med cybersikkerhed og beskyttelse af 

personoplysninger samt fremme af innovation og fair konkurrence; 

9. fremhæver betydningen af også at have et klimaperspektiv inden for forskning og 

teknologisk udvikling i denne branche med særligt fokus på at øge anvendelsen af 

vedvarende energi i sektoren; 

10. understreger, at ansvaret hos fabrikanter og operatører af automatiserede og selvkørende 

køretøjer skal være klart reguleret, og at både forbrugere og tredjeparter skal have 

passende rettigheder og adgang til klageordninger; glæder sig over Kommissionens 

initiativ til at regulere datarekordere til automatiserede køretøjer og opfordrer 

Kommissionen til at fremlægge en bredere ramme for erstatningsansvar for skader 

forårsaget af ulykker, der involverer selvkørende og automatiserede motorkøretøjer; 

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre og lette de nødvendige 

investeringer, navnlig for små og mellemstore virksomheder, til at udvikle de relevante 

teknologier, til at skabe den nødvendige infrastrukturstøtte og til at sikre den 

samfundsmæssige accept af automatiseret mobilitet; understreger, at vejinfrastrukturen 

vil spille en central rolle med hensyn til at understøtte automatiserede køretøjer; 

opfordrer medlemsstaterne til at investere i entydige færdselstavler, 

kørebaneafmærkninger, gadeinventar, sikkerhedsforanstaltninger og 

kommunikationsfremmende mekanismer samt til at revidere de nationale færdselsregler 

og rapporteringsforpligtelser for at understøtte konvergerende tilgange i hele EU; 

12. opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at sikre en effektiv udnyttelse af 

den europæiske Galileo-satellitteknologi og konnektivitetsteknologier og til at 

færdiggøre den digitale højhastighedsnetværksdækning og dermed sikre bedre garanti 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0063. 
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for interoperabilitet mellem tjenester og større systemsikkerhed, idet huller i den digitale 

dækning, navnlig i grænseregioner, umuliggør grænseoverskridende drift af 

automatiserede og opkoblede køretøjer; 

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre nuværende og fremtidige 

køretøjsførere opmærksomme på den udvikling, der sker inden forførerstøttesystemer, 

gennem oplysningskampagner og uddannelse til supplement af de almindelige 

køretimer med særlige oplysninger om funktionaliteten og begrænsningerne i de nye 

teknologier, herunder regler for informeret samtykke vedrørende systemer for 

køretøjsgenerede data, datadeling og vejledning om miljøvenlig kørsel, og herunder 

tilskynde til valg af elektriske køretøjer med opladningssystemer, der bruger vedvarende 

energikilder; 

14. opfordrer alle relevante aktører, myndigheder og medlemsstater til at udvise fælles 

lederskab og koordinere og samarbejde om at fremme innovation, beskytte investeringer 

i automatiseret mobilitetsinfrastruktur og lette grænseoverskridende prøvninger; 

tilskynder medlemsstaterne og regionerne til at udnytte de muligheder, som EU's 

regionalpolitik og de europæiske struktur- og investeringsfonde giver for at 

samfinansiere investeringer inden for forskning, innovation og indførelse af selvkørende 

køretøjer inden for europæisk transport; glæder sig over den finansielle støtte fra EU's 

Horisont 2020-rammeprogram for forskning og innovation, som er afsat til 

automatiserede køretøjer, og fremhæver, at der er behov for forskning i kunstig 

intelligens med det formål at gøre de fremtidige autonome systemer mere smidige og 

effektive; opfordrer også Kommissionen til yderligere at udvide forsknings- og 

innovationsprogrammer for selvkørende køretøjer under den flerårige finansielle ramme 

2021-2027 og Horisont Europa 2021-2127 i overensstemmelse med princippet om åben 

videnskab; 

15. opfordrer medlemsstaterne til at oprette nationale observatorier for at overvåge 

udviklingen af automatisk mobilitet og den hertil knyttede udvikling, fremme debatten 

blandt de berørte parter, bidrage til udarbejdelsen af nationale strategier, der er i 

overensstemmelse med Unionens strategi, støtte internationale drøftelser og skabe 

opmærksomhed om såvel mulighederne som de risici, som der er ved selvkørende biler; 

opfordrer også medlemsstaterne til at indsamle og analysere data via passende platforme 

til løbende og effektivt at overvåge trafikulykker, der involverer automatiserede eller 

semiautomatiserede køretøjer; 

16. understreger, at indførelsen af forbundne og automatiserede mobilitetsteknologier inden 

for erhvervsmæssig vejtrafik har strukturelle virkninger på arbejdsmarkedet, navnlig i 

transportsektoren; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til aktivt at fremme en 

dialog med og mellem de berørte parter, herunder arbejdsmarkedets parter, om, hvordan 

de strukturelle ændringer kan håndteres og afbødes; fremhæver, at det er vigtigt at sikre 

en retfærdig overgang for potentielle arbejdstagere, hvis job kan ændre sig eller 

forsvinde på grund af automatisering, og give dem alle mulighed for gennem 

efteruddannelses- og omskolingsinitiativer at erhverve de færdigheder og den viden, de 

har behov for, for at beherske ny teknologi og støtte dem i forbindelse med omstillinger 

på arbejdsmarkedet; 

17. anerkender, at autonom transport omfatter alle former for transportmidler til styret, 
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automatiseret og autonom transport ad vej, jernbane, luft, sø samt ad indre vandveje; 

opfordrer Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at udvide deres politikker om 

selvkørende biler til at omfatte kollektiv transport og til udvide deres perspektiv til at 

omfatte alle transportformer. 
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