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WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Transportu i 

Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że celem Komisji jest zmniejszenie o połowę liczby osób, które co 

roku giną w wypadkach drogowych w UE, do 2020 r. w porównaniu z liczbą ofiar 

odnotowaną w 2010 r., zgodnie z celami całkowitego wyeliminowania ofiar 

śmiertelnych („Wizja Zero”); mając na uwadze, że wydaje się, iż w ostatnim czasie brak 

jest postępów w ograniczaniu całkowitej liczby ofiar śmiertelnych i rannych, skoro w 

2016 r. ponad 25 000 osób straciło życie na drogach UE, a kolejne 135 000 osób 

odniosło poważne obrażenia; 

B. mając na uwadze, że zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, takie jak 

ostrzeganie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu i automatyczne hamowanie 

awaryjne, już okazują się mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

ograniczanie liczby poważnych wypadków; 

C. mając na uwadze, że bezpieczny rozwój autonomicznej jazdy jest kluczowy dla 

akceptacji tej technologii w naszym społeczeństwie; mając na uwadze, że wedle 

szacunków błąd ludzki odgrywa decydującą rolę w większości wypadków drogowych, 

w związku z czym oczekuje się, że pojazdy zautomatyzowane i autonomiczne znacznie 

poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego; mając na uwadze ogromne problemy 

związane z mobilnością w unijnych miastach, potęgowane dodatkowo 

zanieczyszczeniem i zmianą klimatu; mając na uwadze, że pojazdy autonomiczne 

mogłyby zapewnić mobilność osobom, które nie są w stanie prowadzić pojazdu, 

mogłyby wspierać korzystanie z transportu publicznego i systemów współużytkowania 

samochodów oraz zoptymalizować korzystanie z infrastruktury dzięki zmniejszeniu 

zatorów komunikacyjnych, jako że pojazdy autonomiczne nie będą musiały być 

parkowane w pobliżu miejsc docelowych na obszarach miejskich, a jednocześnie 

pozwoliłyby one zwiększyć efektywność paliwową i ułatwić korzystanie z 

alternatywnych źródeł energii, a tym samym przyczynić się do osiągnięcia 

wyznaczonych na 2030 r. celów dotyczących klimatu oraz zobowiązań UE 

wynikających z porozumienia paryskiego; mając na uwadze, że zautomatyzowana 

mobilność mogłaby przyczynić się do spełnienia ambicji UE przez zwiększenie siły i 

konkurencyjności jej przemysłu, tworzenie miejsc pracy i pobudzanie wzrostu 

gospodarczego; 

D. mając na uwadze, że w komunikacie Komisji z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 

rozwoju sieci energetycznych w Europie (COM(2017)0718) wymieniono transport jako 

jeden z sektorów, w których energia elektryczna odegra kluczową rolę w obniżaniu 

emisyjności; mając na uwadze, że należy zatem wspierać mobilność elektryczną opartą 

na odnawialnych źródłach energii przy jednoczesnym stopniowym wycofywaniu paliw 

kopalnych, w celu przyspieszenia przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto gazów 

cieplarnianych najpóźniej do roku 2050; 

E. mając na uwadze, że kwestie etyczne związane ze stosowaniem odnośnych technologii 

sprawiają, iż konieczne jest opracowanie wytycznych dotyczących wdrożenia sztucznej 

inteligencji oraz systemów gwarantujących spójne rozwiązywanie tych kwestii 
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etycznych; 

F. mając na uwadze, że Komisja spodziewa się, iż nowy rynek zautomatyzowanych i 

podłączonych do sieci pojazdów gwałtownie wzrośnie, przy czym szacuje się, że do 

2025 r. dochody w przemyśle motoryzacyjnym UE przekroczą 620 mld EUR, a w 

sektorze elektroniki – 180 mld EUR; 

G. mając na uwadze, że inne państwa, jak USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny i 

Japonia, osiągają szybkie postępy w rozwoju autonomicznej jazdy i już teraz przyjmują 

strategie na rzecz wykorzystywania pojazdów zautomatyzowanych i zachęcają do 

inwestycji w tej dziedzinie; mając na uwadze, że skutki gospodarcze zautomatyzowanej 

mobilności w UE będą w znacznym stopniu zależne od zdolności europejskiego 

przemysłu do dotrzymania kroku konkurentom na arenie międzynarodowej; mając na 

uwadze, że Europa odpowiada za 23 % produkcji pojazdów silnikowych na świecie, ale 

musi zwiększyć inwestycje w opracowywanie i stosowanie bezpiecznych systemów 

mobilności opartej na sieci i zautomatyzowanej; mając na uwadze, że zautomatyzowana 

mobilność oferuje potencjał gospodarczy wielu sektorom, w tym przedsiębiorstwom 

typu start-up, MŚP i przemysłowi, a celem UE musi być dążenie do tego, by stać się 

światowym liderem bezpiecznej, w pełni autonomicznej mobilności; 

1. podkreśla, że jazda autonomiczna będzie stanowić istotną zmianę paradygmatu, która 

znacząco zmieni obecne modele mobilności i własności pojazdów; uważa, że jazda 

autonomiczna może – o ile zostanie właściwie zorganizowana – przynieść znaczną 

poprawę efektywności użytkowania pojazdów oraz w istotny sposób przyczynić się do 

zmniejszenia zatorów komunikacyjnych, a w konsekwencji do ograniczenia emisji CO2 

i innych zanieczyszczeń, np. dzięki rozwiązaniom takim jak jazda w konwoju; 

2. uważa, że brak, niekompletność lub rozbieżność krajowych rozwiązań ustawodawczych 

nadal stanowi główną przeszkodę na drodze do wprowadzenia na rynek pojazdów 

zautomatyzowanych, a zwłaszcza pojazdów autonomicznych; uważa, że konieczne będą 

zmiany regulacyjne, aby zapewnić spójność krajowych przepisów ruchu drogowego, 

uniknąć konfliktów w stosunku do przepisów dotyczących pojazdów na szczeblu UE 

oraz stworzyć przyszłościowe ramy umożliwiające automatyzację transgraniczną; 

wzywa państwa członkowskie do zapewnienia dostatecznego poziomu elastyczności, 

aby uwzględnić innowacje i niezbędne testy; 

3. wzywa Komisję, by ze względu na globalny charakter przemysłu motoryzacyjnego 

pilnie przyspieszyła negocjacje na szczeblu ONZ oraz by przedstawiła przyszłe zmiany 

regulacyjne zgodnie z wynikami prac Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG 

ONZ) oraz w poszanowaniu obowiązujących ram prawnych ustanowionych konwencją 

wiedeńską z 1968 r.; wzywa Komisję, by poświęciła szczególną uwagę wspólnym 

normom bezpieczeństwa pojazdów, homologacji typu, sprawiedliwemu i równemu 

dostępowi do danych z urządzeń pokładowych i cyberbezpieczeństwu; 

4. podkreśla, że aby przyczynić się do osiągnięcia celów unijnej polityki transportowej, 

należy wprowadzić autonomiczną jazdę w taki sposób, aby miała ona znaczący wkład w 

zrównoważony system transportu, w którym uwzględnia się czynniki takie jak 

środowisko, klimat, bezpieczeństwo ruchu drogowego, poziom hałasu i dużą dostępność 

dla wszystkich obywateli; 
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5. podkreśla, że wprowadzenie pojazdów autonomicznych na rynek wywrze głęboki 

wpływ na dystrybucję i konsumpcję towarów; uważa zatem, że należy pilnie ocenić ten 

wpływ i zapewnić środki wsparcia sektorów i osób, których on dotyczy; 

6. zwraca uwagę, że niektóre pojazdy autonomiczne spowodowały ograniczoną liczbę 

poważnych lub śmiertelnych wypadków; uważa, że w związku z powyższym istotne 

jest, aby takie pojazdy były zawsze wyposażone w centralną funkcję umożliwiającą 

przejęcie kontroli przez człowieka; wzywa Komisję do uwzględnienia obecnej 

infrastruktury i aktualnego wieku floty pojazdów w państwach członkowskich oraz do 

zaradzenia kwestii współistnienia pojazdów zautomatyzowanych. autonomicznych i 

podłączonych do sieci z pojazdami niepodłączonymi do sieci i ich kierowcami, 

rowerzystami, motocyklistami, pieszymi i innymi użytkownikami drogi; 

7. uważa, że obecna procedura udzielania unijnych zwolnień na podstawie krajowych ocen 

bezpieczeństwa ad hoc jest niewystarczająca, ponieważ stwarza nadmierne ryzyko 

inwestycyjne i stanowi przeszkodę dla wprowadzenia technologii automatyzacji 

pojazdów; wzywa Komisję do rozpoczęcia prac nad przepisami unijnymi w sprawie 

homologacji typu pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych stosownie do 

wyników prac EKG ONZ, a w szczególności Grupy Roboczej Art.  29; podkreśla, że 

procedury nadzoru związane z pojazdami zautomatyzowanymi w całym okresie ich 

eksploatacji powinny być możliwie w jak największym stopniu ujednolicone, 

przejrzyste i możliwe do zweryfikowania, w tym również testy prowadzone na 

ogólnodostępnych drogach i w rzeczywistych warunkach jazdy oraz badania zdatności 

do ruchu drogowego; 

8. oświadcza, że należy zagwarantować cyberbezpieczeństwo, a wszystkie transfery 

danych między systemem pokładowym, serwerem centralnym producenta, innymi 

pojazdami i infrastrukturą drogową muszą być chronione przed nieuprawnionym 

ujawnieniem i manipulowaniem; przypomina, że w rezolucji z dnia 13 marca 2018 r. w 

sprawie europejskiej strategii na rzecz współpracujących inteligentnych systemów 

transportowych1 Parlament wezwał Komisję do przedstawienia przed końcem roku 

wniosku ustawodawczego dotyczącego dostępu do danych i zasobów z urządzeń 

pokładowych; wzywa Komisję, by zaproponowała wspólną politykę w zakresie 

bezpieczeństwa opartą na systemach serwerów końcowych i normach 

cyberbezpieczeństwa zharmonizowanych na szczeblu europejskim, z uwzględnieniem 

norm EKG ONZ; w związku z powyższym apeluje o jasne przepisy zapewniające 

równe warunki dostępu do danych w pojazdach, ochronę w odniesieniu do problemów z 

cyberbezpieczeństwem i ochronę danych osobowych, a także promowanie innowacji i 

uczciwej konkurencji; 

9. podkreśla, jak ważne jest, aby w badaniach i rozwoju technologicznym w tej branży 

uwzględniać również perspektywę dotyczącą klimatu, ze szczególnym naciskiem na 

zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w tym sektorze; 

10. zwraca uwagę, że odpowiedzialność producentów i operatorów pojazdów 

zautomatyzowanych i autonomicznych musi zostać wyraźnie uregulowana oraz że 

zarówno użytkownikom, jak i osobom trzecim należy zagwarantować rzeczywiste 

prawa i dostęp do mechanizmów dochodzenia roszczeń; przyjmuje z zadowoleniem 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0063. 
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inicjatywę Komisji dotyczącą uregulowania systemów rejestrowania danych dla 

pojazdów zautomatyzowanych i wzywa Komisję do przedstawienia szerszych ram 

odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wypadków z udziałem 

autonomicznych i zautomatyzowanych pojazdów silnikowych; 

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia i ułatwienia niezbędnych 

inwestycji, które są potrzebne – zwłaszcza dla MŚP – do opracowania odpowiednich 

technologii, do stworzenia niezbędnego wsparcia infrastrukturalnego i do zadbania o to, 

by zautomatyzowana mobilność zyskała większą akceptację społeczną; podkreśla, że 

infrastruktura drogowa odegra kluczową rolę we wspieraniu pojazdów 

zautomatyzowanych; wzywa państwa członkowskie do inwestowania w jednoznaczne 

znaki drogowe, oznakowanie dróg, wyposażenie ulic, środki bezpieczeństwa i 

urządzenia umożliwiające komunikację oraz do przeglądu krajowego systemu 

przepisów ruchu drogowego i informacji o ruchu drogowym, aby wspierać 

konwergencję podejść w całej UE; 

12. wzywa Komisję, Radę i państwa członkowskie do zapewnienia skutecznego 

wykorzystania europejskich technologii satelitarnych i technologii łączności GALILEO 

oraz do sfinalizowania prac służących zagwarantowaniu zasięgu sieci 

szerokopasmowych o dużej przepustowości, co da lepsze gwarancje interoperacyjności 

usług i bezpieczeństwa systemów, gdyż luki w zasięgu cyfrowym, zwłaszcza w 

regionach przygranicznych, uniemożliwiają transgraniczną eksploatację pojazdów 

zautomatyzowanych i podłączonych do sieci; 

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by szerzyły wśród obecnych i przyszłych 

kierowców wiedzę na temat rozwoju aplikacji wspomagania jazdy za pośrednictwem 

kampanii informacyjnych i szkoleniowych dla kierowców uzupełniających standardowe 

kursy nauki jazdy o konkretne wytyczne dotyczące funkcji i ograniczeń nowych 

technologii, w tym zasad dotyczących systemów pokładowych, udostępniania danych 

oraz wytycznych na temat ekologicznego stylu jazdy, a także zachęcających do 

korzystania z pojazdów elektrycznych z wmontowanymi systemami ładowania energią 

pochodzącą ze źródeł odnawialnych; 

14. wzywa wszystkie właściwe podmioty, organy i państwa członkowskie do wykazania 

przywództwa opartego na współpracy oraz do koordynacji i współpracy na rzecz 

wspierania innowacji, zagwarantowania inwestycji w infrastrukturę służącą 

zautomatyzowanej mobilności i ułatwienia prowadzenia testów w wymiarze 

transgranicznym; domaga się, by państwa członkowskie i regiony wykorzystały 

możliwości, jakie stwarza polityka regionalna UE oraz europejskie fundusze 

strukturalne i inwestycyjne, w celu współfinansowania inwestycji na rzecz badań 

naukowych, innowacji i wdrażania autonomicznej jazdy w europejskim sektorze 

transportu; przyjmuje z zadowoleniem wsparcie finansowe z programu ramowego UE 

na rzecz badań i innowacji „Horyzont 2020” przeznaczone na działania związane z 

pojazdami zautomatyzowanymi i podkreśla, że niezbędne są badania nad sztuczną 

inteligencją, aby zwiększyć płynność działania i efektywność przyszłych systemów 

autonomicznych; wzywa Komisję do dodatkowego rozszerzenia zakresu programów 

badań naukowych i innowacji dotyczących pojazdów zautomatyzowanych w 

wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 i w programie „Horyzont Europa”, 

zgodnie z zasadą otwartej nauki; 
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15. wzywa państwa członkowskie do utworzenia krajowych obserwatoriów w celu 

monitorowania zautomatyzowanej mobilności i powiązanych przemian, wspierania 

dialogu między zainteresowanymi stronami, wniesienia wkładu w określenie strategii 

krajowych zgodnych ze strategią unijną, wspierania międzynarodowej debaty, jak 

również uświadamiania możliwości i zagrożeń, jakie stwarzają systemy 

zautomatyzowanej jazdy; wzywa również państwa członkowskie do gromadzenia i 

analizowania danych za pośrednictwem odpowiednich platform w celu ciągłego i 

skutecznego monitorowania wypadków z udziałem pojazdów półautomatycznych lub w 

pełni zautomatyzowanych; 

16. podkreśla, że włączenie technologii mobilności zautomatyzowanej i podłączonej do 

sieci do ruchu drogowego pojazdów użytkowych wywołuje strukturalne skutki na rynku 

pracy, zwłaszcza w sektorze transportu; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

aktywnego ułatwiania dialogu z zainteresowanymi stronami i między nimi, w tym z 

partnerami społecznymi, w odniesieniu do sposobów łagodzenia tych zmian 

strukturalnych i zarządzania nimi; uważa, że należy zadbać o to, aby pracownicy, 

których miejsca pracy mogą zmienić się lub przestać istnieć ze względu na 

automatyzację, mogli przejść na sprawiedliwych warunkach do innych sektorów, i że 

należy zapewnić im wszelkie możliwości – na przykład dzięki inicjatywom podnoszenia 

umiejętności i przekwalifikowania – zdobycia umiejętności i wiedzy wymaganych do 

tego, aby mogli opanować nową technologię, a także należy wspierać ich w okresie 

przemian na rynku pracy; 

17. mając na uwadze, że transport autonomiczny obejmuje wszystkie formy zdalnie 

kierowanych, zautomatyzowanych i autonomicznych środków transportu drogowego, 

kolejowego, lotniczego, morskiego i transportu śródlądowego drogą wodną; wzywa 

Komisję Europejską i państwa członkowskie do rozszerzenia ich strategii politycznych 

dotyczących jazdy autonomicznej, aby uwzględnić w nich również transport zbiorowy, 

a także do przyjęcia szerszej perspektywy, aby wziąć pod uwagę wszystkie rodzaje 

transportu. 
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