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SUGESTII 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru transport și turism, 

care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

A. întrucât Comisia își propune să reducă la jumătate numărul anual de decese rutiere în 

UE până în 2020, în comparație cu 2010, în concordanță cu obiectivul „Zero victime” 

întrucât progresele în ceea ce privește reducerea numărului total de victime și persoane 

rănite par să fi stagnat recent, având în vedere că în 2016 peste 25 000 de persoane și-au 

pierdut viața pe șoselele din UE, iar alte 135 000 au fost grav rănite; 

B. întrucât s-a dovedit deja că sistemele de asistență la condus, cum ar fi avertizarea la 

trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație și frânarea automată 

în caz de urgență contribuie la siguranța rutieră și la reducerea numărului de accidente 

grave; 

C. întrucât o dezvoltare sigură a conducerii autonome este esențială pentru acceptarea 

acestei tehnologii în societatea noastră; întrucât se estimează că eroarea umană joacă un 

rol hotărâtor în majoritatea accidentelor rutiere și, prin urmare, se așteaptă ca vehiculele 

automatizate și autonome să îmbunătățească substanțial siguranța rutieră; întrucât 

orașele noastre se confruntă cu probleme importante legate de mobilitate, la care se 

adaugă poluarea și schimbările climatice; întrucât vehiculele autonome ar putea oferi 

mobilitate celor care nu sunt în măsură să conducă, ar putea încuraja programele de 

covoiajare și optimiza utilizarea infrastructurii prin reducerea congestionării traficului, 

de vreme ce vehiculele autonome vor necesita mai puține parcări urbane, crescând în 

același timp eficiența consumului de combustibil, facilitând apelul la sursele alternative 

de energie și putând contribui astfel la atingerea obiectivelor privind clima până în 2030 

și a angajamentelor luate în baza Acordului de la Paris; întrucât mobilitatea 

automatizată ar putea sprijini realizarea aspirației UE de a avea o industrie mai 

puternică și mai competitivă, creând noi locuri de muncă și stimulând creșterea 

economică. 

D. întrucât în comunicarea sa din 23 noiembrie 2017 privind consolidarea rețelelor 

energetice din Europa (COM(2017)0718) Comisia a menționat transporturile printre 

sectoarele în care energia electrică va fi esențială pentru decarbonizare; întrucât 

mobilitatea electrică bazată pe surse de energie regenerabile ar trebui stimulată în 

paralel cu eliminarea treptată a combustibililor fosili, în vederea accelerării tranziției 

către o economie cu emisii zero de gaze cu efect de seră până cel târziu în 2050; 

E. întrucât implicațiile etice ale utilizării acestor tehnologii fac necesară elaborarea de 

orientări pentru utilizarea inteligenței artificiale, precum și sisteme care să garanteze 

tratarea coerentă a acestor probleme etice; 

F. întrucât Comisia se așteaptă ca noua piață a vehiculelor automatizate și conectate să 

crească exponențial, veniturile estimate depășind 620 de miliarde EUR până în 2025 în 

industria automobilelor din UE și 180 de miliarde EUR în sectorul produselor 

electronice din UE; 

G. întrucât alte țări, precum SUA, Emiratele Arabe Unite, China și Japonia fac progrese 
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rapide în dezvoltarea conducerii autonome și adoptă deja strategii pentru vehiculele 

automatizate, atrăgând investiții în acest domeniu; întrucât impactul economic al 

mobilității automatizate în UE va depinde în mare măsură de capacitatea industriei 

europene de a ține pasul cu concurenții internaționali; întrucât Europa acoperă 23 % din 

producția mondială de autovehicule, dar trebuie să investească mai mult în dezvoltarea 

și punerea în practică de sisteme de mobilitate conectate și automatizate sigure; întrucât 

mobilitatea automatizată oferă un potențial economic multor sectoare, inclusiv 

întreprinderilor nou-înființate, IMM-urilor și industriei, iar intenția UE este să devină un 

lider mondial în domeniul mobilității complet autonome sigure, 

1. subliniază că conducerea autonomă va reprezenta o schimbare importantă de paradigmă 

care va modifica în mod semnificativ modelele actuale de mobilitate și de proprietate a 

vehiculelor; consideră că, dacă este bine concepută, conducerea autonomă poate 

reprezenta o îmbunătățire majoră a eficienței utilizării vehiculului, contribuind 

semnificativ la reducerea congestionării și, prin urmare, la reducerea emisiilor de CO2 

și a altor poluanți, prin soluții cum ar fi formarea de convoaie; 

2. consideră că abordările legislative naționale inexistente, incomplete sau divergente sunt 

în continuare obstacole majore în calea introducerii pe piață a vehiculelor automatizate 

și în mod special a celor autonome; consideră că vor trebui efectuate modificări în 

materie de reglementare, astfel încât să se asigure coerența între reglementările 

naționale în materie de trafic, să se evite conflictele dintre reglementările la nivelul UE 

privind vehiculele și să se creeze un cadru durabil care să permită automatizarea 

transfrontalieră; face apel la statele membre să asigure o suficientă flexibilitate pentru a 

permite inovarea și testarea necesare; 

3. solicită Comisiei ca, având în vedere natura globală a industriei autovehiculelor, să 

accelereze de urgență negocierile la nivelul ONU și să prezinte viitoare modificări în 

materie de reglementare în conformitate cu rezultatele obținute în cadrul Comisiei 

Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU) și în cadrul juridic actual al 

Convenției de la Viena din 1968; invită Comisia să acorde o atenție deosebită 

standardelor comune privind siguranța vehiculelor, omologării de tip, accesului 

echitabil și egal la datele generate la bordul vehiculelor și securității cibernetice; 

4. subliniază că, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor politicii noastre în domeniul 

transporturilor, conducerea autonomă ar trebui să fie pusă în aplicare într-un mod care 

să contribuie în mod semnificativ la un sistem de transport durabil care să ia în 

considerare factori precum mediul, clima, siguranța rutieră, zgomotul și buna 

accesibilitate pentru toți; 

5. subliniază faptul că, odată disponibile pe piață, vehiculele automatizate vor avea un 

profund impact asupra distribuției și consumului de bunuri; consideră, prin urmare, că 

este nevoie urgentă să se evalueze acest impact și să se asigure măsuri de sprijinire a 

sectoarelor și persoanelor afectate; 

6. constată că unele vehicule autonome au provocat un număr redus de accidente grave sau 

mortale; consideră, prin urmare, că este esențial ca astfel de vehicule să fie întotdeauna 

dotate cu o funcție centrală de preluare a controlului de către conducătorul uman; 

solicită Comisiei să ia în considerare actuala infrastructură și vechimea flotei de 

vehicule din statele membre și să ia măsuri în privința coexistenței vehiculelor 
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conectate, automatizate și autonome cu vehiculele și conducătorii auto neconectați, cu 

bicicliștii, motocicliștii, pietonii și alți participanți la trafic; 

7. consideră că procedura actuală a derogărilor la nivelul UE acordate pe baza unor 

evaluări ad hoc naționale ale siguranței este insuficientă, deoarece constituie un risc de 

investiție excesiv și periclitează introducerea tehnologiilor de automatizare a 

vehiculelor; solicită Comisiei să inițieze acțiuni cu privire la legislația UE în materie de 

omologare de tip pentru vehiculele automatizate și autonome, în concordanță cu 

rezultatele CEE-ONU, cu referire specială la cele obținute în cadrul Grupului de lucru 

29; subliniază că procedurile de supraveghere a pieței legate de vehiculele automatizate 

pe întreaga durată a vieții acestora ar trebui să fie cât mai standardizate, transparente și 

verificabile, incluzând efectuarea de teste transfrontaliere pe drumuri publice și în 

condiții reale de conducere, precum și inspecții tehnice periodice; 

8. declară că securitatea informatică trebuie garantată și că toate transferurile de date între 

sistemul de la bordul vehiculului, serverul central al producătorului, alte vehicule și 

infrastructura rutieră trebuie protejate împotriva divulgării și manipulării neautorizate; 

reamintește că Parlamentul European, în Rezoluția sa din 13 martie 2018 referitoare la o 

strategie europeană pentru sistemele de transport inteligente cooperative1, a solicitat 

Comisiei să prezinte până la sfârșitul anului o propunere legislativă privind accesul la 

datele și resursele de la bordul vehiculelor; invită Comisia să propună o politică comună 

în materie de securitate, pe baza unor sisteme de servere de rezervă și a unor standarde 

de securitate cibernetică armonizate la nivel european, ținând seama de normele CEE-

ONU; solicită, în acest sens, norme clare care să asigure condiții de concurență 

echitabile privind accesul la datele de la bordul vehiculului, să ofere protecție din 

punctul de vedere al securității informatice și protecției datelor cu caracter personal, 

precum și să promoveze inovarea și concurența loială; 

9. subliniază că este important ca cercetarea și dezvoltarea tehnologică din acest sector să 

includă și o perspectivă climatică, cu un accent special pus pe creșterea utilizării 

energiei din surse regenerabile în acest sector; 

10. subliniază faptul că răspunderea producătorilor și a operatorilor de vehicule 

automatizate și autonome trebuie să fie în mod clar reglementată și că utilizatorii și 

părțile terțe trebuie să dispună de drepturi și mecanisme reparatorii adecvate; salută 

inițiativa Comisiei de a reglementa înregistratoarele de date pentru vehiculele 

automatizate și invită Comisia să prezinte un cadru mai larg privind răspunderea pentru 

daunele cauzate de accidente în care sunt implicate autovehicule autonome și 

automatizate; 

11. solicită Comisiei și statelor membre să asigure și să faciliteze investițiile necesare, în 

special pentru IMM-uri, să dezvolte tehnologiile relevante, să creeze sprijinul necesar 

pentru infrastructură și să stimuleze o mai mare acceptare socială a mobilității 

automatizate; subliniază că infrastructura rutieră va juca un rol esențial în sprijinirea 

vehiculelor automatizate; solicită statelor membre să investească în indicatoare rutiere 

clare, în marcaje rutiere, mobilier stradal, mijloace de siguranță și mijloace de facilitare 

a comunicării, precum și să revizuiască sistemul național de norme în materie de trafic 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2018)0063. 
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și raportarea, pentru a sprijini abordările convergente în întreaga UE; 

12. invită Comisia, Consiliul și statele membre să asigure o utilizare eficientă a 

tehnologiilor europene GALILEO prin satelit și a tehnologiilor de conectivitate și să 

finalizeze acoperirea rețelei digitale de mare viteză, oferind astfel garanții mai bune de 

interoperabilitate între servicii și o securitate crescută a sistemelor, deoarece acoperirea 

digitală lacunară, în special în regiunile de frontieră, face imposibilă funcționarea 

transfrontalieră a vehiculelor automatizate și conectate; 

13. invită Comisia și statele membre să-i sensibilizeze mai bine pe actualii și viitorii 

conducători auto cu privire la evoluția serviciilor de asistență la condus prin campanii 

de informare și formare profesională, completând pregătirea pentru obținerea permisului 

de conducere cu cursuri specifice privind funcționalitățile și limitele noilor tehnologii, 

inclusiv normele privind consimțământul în cunoștință de cauză privind sistemele de la 

bord, schimbul de date și conducerea ecologică și încurajând utilizarea de vehiculele 

alimentate cu energie electrică bazată pe surse regenerabile de energie; 

14. invită toate părțile interesate, autoritățile și statele membre să dea dovadă de inițiativă, 

de spirit de colaborare, să se coordoneze și să coopereze pentru a promova inovarea, a 

asigura investiții în infrastructuri pentru mobilitatea automatizată și a facilita testarea 

transfrontalieră; încurajează statele membre și regiunile lor să utilizeze ocaziile oferite 

de politica regională a UE și de fondurile structurale și de investiții europene pentru 

cofinanțarea investițiilor în cercetare, inovare și în punerea în practică a conducerii 

autonome în transportul european. salută sprijinul financiar acordat prin programul-

cadru al UE pentru cercetare și inovare „Orizont 2020” alocat vehiculelor automatizate 

și scoate în evidență nevoia de cercetări privind inteligența artificială, cu scopul de a 

face mai flexibile și mai eficiente viitoarele sisteme autonome; solicită, de asemenea, 

Comisiei să extindă programele de cercetare și inovare pentru vehiculele automatizate 

în cadrul CFM 2021-2027 și al programului Orizont Europa 2021-2017, în concordanță 

cu principiul științei deschise; 

15. invită statele membre să înființeze observatori naționali pentru a monitoriza dezvoltarea 

mobilității automatizate și conectate, pentru a facilita dezbaterea între părțile interesate, 

pentru a contribui la elaborarea de strategii naționale care sunt în concordanță cu cele 

ale Uniunii și promovează dezbaterea la nivel internațional și pentru a sensibiliza opinia 

publică cu privire la oportunitățile și la riscurile prezentate de conducerea autonomă; de 

asemenea, invită statele membre să colecteze și să analizeze date prin platforme 

adecvate în vederea monitorizării continue și efective a accidentelor implicând vehicule 

automatizate sau semiautomatizate; 

16. subliniază că implementarea unor tehnologii de mobilitate conectate și automatizate în 

traficul rutier comercial are efecte structurale pe piața forței de muncă, în special în 

sectorul transporturilor; solicită Comisiei și statelor membre să faciliteze în mod activ 

un dialog cu și între părțile interesate, inclusiv cu partenerii sociali, cu privire la modul 

de gestionare și de atenuare a acestei schimbări structurale; consideră că este esențial să 

se asigure o tranziție justă pentru potențialii lucrători ale căror locuri de muncă se pot 

transforma sau pot dispărea din cauza automatizării, oferindu-le acestora, prin inițiative 

de actualizare a competențelor și reciclare, posibilitatea de a dobândi competențele și 

cunoștințele de care au nevoie pentru a stăpâni noi tehnologii, precum și să-i susțină pe 
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parcursul tranzițiilor de pe piața muncii; 

17. ia act de faptul că transportul autonom acoperă toate formele de transport (rutier, 

feroviar, aerian, maritim și pe căi de navigație interioară) pilotate, automatizate și 

autonome; solicită Comisiei Europene și statelor membre să-și extindă politicile în 

materie de conducere autonomă pentru a include și transportul în comun, precum și să 

își extindă perspectiva la toate modurile de transport; 
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