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IEROSINĀJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta 

un tūrisma komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā Komisijas nolūks ir līdz 2020. gadam uz pusi samazināt ES ik gadu bojāgājušo 

skaitu salīdzinājumā ar 2010. gadu, rīkojoties saskaņā ar t. s. nulles vīzijas mērķi; tā kā 

šķiet, ka kopējais bojāgājušo un ievainoto skaits pēdējā laikā vairs nesamazinās, un 

2016. gadā uz ES ceļiem dzīvību zaudēja vairāk nekā 25 000 cilvēku, savukārt 

135 000 guva nopietnus savainojumus; 

B. tā kā jau ir pierādīta uzlabotu vadītāja palīdzības sistēmu, piemēram, brīdinājuma par 

novirzīšanos no braukšanas joslas un automātiskas avārijas bremzēšanas, lietderība ceļu 

satiksmes drošības uzlabošanā un smagu negadījumu skaita samazināšanā; 

C. tā kā transportlīdzekļu autonomās vadīšanas droša attīstība ir izšķiroši svarīga šīs 

tehnoloģijas pieņemšanai sabiedrībā; tā kā tiek uzskatīts, ka cilvēku pieļautām kļūdām ir 

izšķiroša nozīme vairumā ceļu satiksmes negadījumu, un tādēļ sagaidāms, ka 

automatizētie un autonomie transportlīdzekļi būtiski uzlabos ceļu satiksmes drošību; tā 

kā mūsu pilsētas pieredz lielas mobilitātes problēmas, ko vēl saasina piesārņojums un 

klimata pārmaiņas; tā kā autonomie transportlīdzekļi varētu nodrošināt mobilitāti tiem, 

kas paši nespēj vadīt transportlīdzekli, veicināt sabiedriskā transporta izmantošanu un 

automobiļu koplietošanas shēmas, kā arī optimizēt infrastruktūras izmantošanu, mazinot 

satiksmes sastrēgumus, jo autonomajiem transportlīdzekļiem būs nepieciešams mazāk 

pilsētu stāvvietu šo transportlīdzekļu lietotāju tiešā tuvumā, turklāt vienlaikus 

palielinātos degvielas izmantošanas efektivitāte un veicināta alternatīvu enerģijas avotu 

izmantošana, tādējādi palīdzot sasniegt 2030. gadam noteiktos klimata un enerģētikas 

mērķus un ES saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu; tā kā automatizēta mobilitāte 

varētu veicināt ES mērķu sasniegšanu, padarot tās rūpniecību spēcīgāku un 

konkurētspējīgāku, radot darbvietas un veicinot ekonomikas izaugsmi; 

D. tā kā Komisija savā 2017. gada 23. novembra Paziņojumā par Eiropas energotīklu 

nostiprināšanu (COM(2017)0718) minēja transportu pie tām nozarēm, kurās elektrībai 

būs izšķiroša nozīme dekarbonizācijas procesā, tā kā tādēļ ir jāveicina elektriskā 

mobilitāte, kas balstīta uz atjaunojamiem enerģijas avotiem, vienlaikus pakāpeniski 

pārtraucot fosilā kurināmā izmantošanu, lai paātrinātu pāreju uz ekonomiku ar 

siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju neto nulles līmeni vēlākais līdz 2050. gadam; 

E. tā kā ar šo tehnoloģiju izmantošanu saistītie ētikas jautājumi rada vajadzību izstrādāt 

gan vadlīnijas mākslīgā intelekta ieviešanai, gan sistēmas, lai nodrošinātu šo ētikas 

jautājumu saskaņotu risināšanu; 

F. tā kā Komisija sagaida jaunā automatizēto un satīkloto transportlīdzekļu tirgus strauju 

pieaugumu un lēš, ka ES autobūves nozares ieņēmumi līdz 2025. gadam pārsniegs 

EUR 620 miljardus, bet ES elektronikas nozares — EUR 180 miljardus, 

G. tā kā vairākas valstis, piemēram, ASV, AAE, Ķīna un Japāna strauji attīstās 

transportlīdzekļu autonomās vadīšanas jomā, jau pieņem stratēģijas par 

automatizētajiem transportlīdzekļiem un piesaista investīcijas šai nozarei; tā kā 
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automatizētas mobilitātes ekonomiskā ietekme Eiropas Savienībā lielā mērā būs 

atkarīga no Eiropas rūpniecības spējas neatpalikt no starptautiskajiem konkurentiem; tā 

kā Eiropa nodrošina 23 % no pasaules mehānisko transportlīdzekļu ražošanas apjoma, 

bet tai ir vairāk jāinvestē drošu satīklotu un automatizētu mobilitātes sistēmu izstrādē un 

piemērošanā; tā kā automatizēta mobilitāte rada ekonomisko potenciālu daudzām 

nozarēm, tostarp jaunuzņēmumiem, MVU un rūpniecībai, un ES mērķim vajadzētu būt 

kļūt par pasaules līderi pilnīgi autonomas drošas mobilitātes jomā, 

1. uzsver, ka transportlīdzekļu autonoma vadīšana būs būtiska paradigmas maiņa, kas 

ievērojami mainīs pašreizējos mobilitātes un transportlīdzekļu īpašumtiesību modeļus; 

uzskata, ka ar pareizā ietvarā īstenotu transportlīdzekļu autonomo vadīšanu var krietni 

uzlabot transportlīdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī ievērojami veicināt 

sastrēgumu un līdz ar to arī CO2 emisiju un citu piesārņojošo vielu emisiju 

samazināšanu, piemēram, izmantojot tādus risinājumus kā transportlīdzekļu sasaisti 

kolonnā; 

2. uzskata, ka neeksistējošas, nepilnīgas vai atšķirīgas valstu juridiskās pieejas joprojām ir 

galvenie šķēršļi, kas kavē automatizētu un jo īpaši autonomu transportlīdzekļu ieviešanu 

tirgū; uzskata, ka ir jāveic regulējuma izmaiņas, lai tā nodrošinātu konsekvenci starp 

valstu satiksmes noteikumiem, ES līmenī novērstu pretrunas attiecībā uz 

transportlīdzekļu regulējumu un izveidotu uz nākotni vērstu sistēmu, kas ļautu veikt 

pārrobežu automatizāciju; aicina dalībvalstis piedāvāt pietiekamu elastību, lai dotu 

iespēju inovācijai un nepieciešamajai testēšanai; 

3. ņemot vērā autobūves nozares globālo raksturu, aicina Komisiju steidzami paātrināt 

sarunas ANO līmenī un piedāvāt turpmākus regulatīvus grozījumus atbilstīgi ANO 

Eiropas Ekonomikas komisijas (UNECE) darba rezultātiem un saskaņā ar pašlaik spēkā 

esošo 1968. gada Vīnes konvencijas tiesisko regulējumu; aicina Komisiju veltīt īpašu 

uzmanību kopīgiem standartiem attiecībā uz transportlīdzekļu drošību, tipa 

apstiprinājumu, taisnīgu un vienlīdzīgu piekļuvi transportlīdzeklī ģenerētiem datiem un 

kiberdrošību; 

4. uzsver, ka ES transporta politikas mērķu sasniegšanai transportlīdzekļu autonomā 

vadīšana būtu ieviešama veidā, kas būtiski veicina ilgtspējīgu transporta sistēmu, kurā 

tiek ņemti vērā tādi faktori kā vide, klimats, ceļu satiksmes drošība, troksnis un laba 

pieejamība visiem; 

5. uzsver, ka līdz ar automatizēto transportlīdzekļu ieviešanu tirgū tiem būs ievērojama 

ietekme uz preču izplatīšanu un patēriņu; tādēļ uzskata, ka ir steidzami jānovērtē šī 

ietekme un jānodrošina pasākumi, lai atbalstītu skartās nozares un cilvēkus; 

6. norāda, ka daži autonomie transportlīdzekļi ir izraisījuši ierobežotu skaitu smagu vai 

letālu negadījumu; tādēļ par svarīgu uzskata, lai šādi transportlīdzekļi vienmēr būtu 

aprīkoti ar centralizētu funkciju, kas cilvēkam ļauj pārņemt pilnīgu kontroli; aicina 

Komisiju ņemt vērā esošo infrastruktūru un transportlīdzekļu parka vecumu dalībvalstīs 

un risināt jautājumu par līdzāspastāvēšanu starp satīklotiem, automatizētiem un 

autonomiem transportlīdzekļiem un tādiem transportlīdzekļiem, riteņbraucējiem, 

motociklistiem, kājāmgājējiem un citiem ceļa lietotājiem, kuri nav satīkloti; 

7. par neatbilstošu uzskata pašreizējo procedūru attiecībā uz ES atbrīvojumiem, ko piešķir 
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uz valsts ad hoc drošības novērtējuma pamata, jo tā rada pārmērīgu risku investīcijām 

un apdraud transportlīdzekļu automatizācijas tehnoloģiju ieviešanu; aicina Komisiju 

sākt darbu pie ES tipa apstiprināšanas tiesību aktiem par automatizētiem un 

autonomiem transportlīdzekļiem saskaņā ar UNECE rezultātiem, jo īpaši tiem, ko 

sasniegusi darba grupa Nr. 29; uzsver, ka tirgus uzraudzības procedūrām, kas saistītas ar 

automatizētiem transportlīdzekļiem visā to aprites ciklā, vajadzētu būt pēc iespējas 

standartizētām, pārredzamām un pārbaudāmām, tostarp attiecībā uz pārrobežu testiem, 

ko veic uz publiskiem ceļiem un reālos braukšanas apstākļos, kā arī periodiskajām 

tehniskajām apskatēm; 

8. norāda, ka ir jāgarantē kiberdrošība un ka visa datu pārsūtīšana starp transportlīdzekļa 

sistēmu, ražotāja centrālo serveri, citiem transportlīdzekļiem un ceļu infrastruktūru 

jāaizsargā pret neatļautu izpaušanu un manipulāciju; atgādina, ka Eiropas Parlaments 

savā 2018. gada 13. marta rezolūcijā par Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta 

sistēmu stratēģiju1 aicināja Komisiju līdz gada beigām nākt klajā ar tiesību akta 

priekšlikumu par piekļuvi transportlīdzekļa datiem un resursiem; aicina Komisiju 

ierosināt kopēju drošības politiku, kuras pamatā būtu nodrošinātas serveru sistēmas un 

Eiropas līmenī saskaņoti kiberdrošības standarti, ņemot vērā ANO/EEK normas; šajā 

sakarībā aicina pieņemt skaidrus noteikumus, nodrošinot vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa datiem, piedāvājot aizsardzību attiecībā 

uz kiberdrošības problēmām un personas datu aizsardzību, kā arī veicinot inovāciju un 

godīgu konkurenci; 

9. uzsver to, cik svarīgi ir šīs jomas pētniecībā un tehnoloģiju attīstībā ņemt vērā arī 

klimata aspektu, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai palielinātu atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu šajā nozarē; 

10. uzsver, ka automatizētu un autonomu transportlīdzekļu ražotāju un operatoru atbildībai 

jābūt skaidri regulētai un ka gan lietotājiem, gan trešām personām ir jānodrošina 

pienācīgas tiesības un tiesiskās aizsardzības mehānismi; atzinīgi vērtē Komisijas 

iniciatīvu regulēt datu ierakstītājus automatizētajiem transportlīdzekļiem un aicina 

Komisiju nākt klajā ar plašāku atbildības regulējumu par kaitējumu, kas radies 

negadījumos, kuros iesaistīti autonomi un automātiski mehāniskie transportlīdzekļi; 

11. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt un atvieglot vajadzīgās investīcijas, jo īpaši 

MVU vajadzībām, lai izstrādātu attiecīgās tehnoloģijas, radītu vajadzīgo atbalstu 

infrastruktūrai un veicinātu automatizētās mobilitātes lielāku sociālo atzīšanu; uzsver, 

ka ceļu infrastruktūrai būs galvenā nozīme automatizētu transportlīdzekļu atbalstīšanā; 

aicina dalībvalstis veikt investīcijas nepārprotamās ceļa zīmēs, ceļa marķējumos, ielu 

aprīkojumā, drošības pasākumos un saziņas iespējās, kā arī pārskatīt valsts satiksmes 

noteikumu sistēmas un ziņošanu, lai atbalstītu konverģējošas pieejas visā ES; 

12. aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis nodrošināt Eiropas Galileo satelīttehnoloģiju 

un sakaru tehnoloģiju efektīvu izmantošanu un pabeigt ātrdarbīga digitālā tīkla 

pārklājuma izveidi, tādējādi nodrošinot labākas pakalpojumu savstarpējās 

izmantojamības garantijas un lielāku sistēmu drošību, jo digitālā pārklājuma nepilnības, 

jo īpaši pierobežas reģionos, padara neiespējamu automatizētu un savienotu 

transportlīdzekļu pārrobežu darbību; 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0063. 
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13. aicina Komisiju un dalībvalstis pašreizējos un turpmākos autovadītājus labāk informēt 

par autovadītāju palīdzības lietotņu izstrādi, izmantojot informatīvās kampaņas un 

autovadītāju apmācības, papildinot standarta autovadīšanas apmācības nodarbības ar 

īpašu instruktāžu par jauno tehnoloģiju funkcionalitāti un ierobežojumiem, tostarp 

informētas piekrišanas noteikumiem attiecībā uz transportlīdzekļu sistēmu datu apmaiņu 

un ekoloģiskās braukšanas vadlīnijām, kā arī veicināt elektrisko transportlīdzekļu un 

atjaunojamās enerģijas uzlādes sistēmu izmantošanu; 

14. aicina visus attiecīgos dalībniekus, iestādes un dalībvalstis uzņemties sadarbīgu vadību 

un koordinēt un sastrādāties, lai veicinātu inovāciju, aizsargātu investīcijas 

automatizētās mobilitātes infrastruktūrā un atvieglotu pārrobežu testēšanu; mudina 

dalībvalstis un reģionus izmantot iespējas, ko piedāvā ES reģionālā politika un Eiropas 

strukturālie un investīciju fondi, lai līdzfinansētu investīcijas pētniecībā, inovācijā un 

transportlīdzekļu autonomās vadīšanas ieviešanu Eiropas transportā; atzinīgi vērtē ES 

pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros sniegto 

finansiālo atbalstu automatizētiem transportlīdzekļiem un uzsver nepieciešamību pēc 

pētījumiem saistībā ar mākslīgo intelektu ar mērķi padarīt nākotnes autonomās sistēmas 

plūstošākas un efektīvākas; aicina Komisiju turpināt paplašināt automatizēto 

transportlīdzekļu pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar daudzgadu finanšu 

shēmu 2021.-2027. gadam un programmu “Apvārsnis Eiropa” 2021.-2027. gada 

laikposmam un saskaņā ar atvērtās zinātnes principu; 

15. aicina dalībvalstis izveidot nacionālos novērošanas centrus, lai uzraudzītu automatizētu 

mobilitāti un ar to saistītās pārmaiņas, veicinātu diskusijas starp ieinteresētajām 

personām, palīdzētu formulēt valstu stratēģijas, kas būtu saskaņotas ar Savienības 

stratēģiju, veicinātu starptautiskas debates un palielinātu informētību par iespējām un 

risku, kas saistīti ar automatizētas braukšanas sistēmām; aicina dalībvalstis arī izmantot 

atbilstošas platformas un pastāvīgi un efektīvi apkopot un analizēt datus par 

negadījumiem, kuros bijuši iesaistīti automatizēti vai pusautomātiski transportlīdzekļi; 

16. uzsver, ka satīklotu un automatizētu mobilitātes tehnoloģiju ieviešanai komerciālajā 

ceļu satiksmē ir strukturāla ietekme uz darba tirgu, jo īpaši transporta nozarē; aicina 

Komisiju un dalībvalstis aktīvi veicināt dialogu ar ieinteresētajām personām un to 

starpā, tajā skaitā ar sociālajiem partneriem, par to, kā pārvaldīt un mazināt šo 

strukturālo pārmaiņu sekas; uzskata, ka ir būtiski nodrošināt taisnīgu pāreju darba 

ņēmējiem, kuru darbs var iespējami mainīties vai izzust automatizācijas dēļ, piedāvājot 

viņiem visas iespējas, piemēram, ar prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas ierosmēm, 

lai viņi varētu apgūt vajadzīgās prasmes un zināšanas jauno tehnoloģiju pārvaldīšanai, 

kā arī lai viņus atbalstītu sakarā ar statusa maiņu darba tirgū; 

17. norāda, ka autonomais transports ietver visus iespējamos tālvadītos, automatizētos un 

autonomos ceļa, dzelzceļa, gaisa, ūdens un iekšējo ūdensceļu transportlīdzekļu veidus; 

aicina Komisiju un dalībvalstis paplašināt savu politiku attiecībā uz transportlīdzekļu 

autonomo vadīšanu, ietverot arī kolektīvo transportu, kā arī paplašināt savu skatījumu 

un attiecināt to uz visiem transporta veidiem. 
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