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Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 maj 2018, Vägen mot 
automatiserad rörlighet – en EU-strategi för framtidens rörlighet (COM(2018)0283),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 november 2016 om en 
europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem, en milstolpe mot 
samverkande, uppkopplad och automatiserad rörlighet (COM(2016)0766),

– med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2017 om internetkonnektivitet för tillväxt, 
konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G1,

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2018 om en europeisk strategi för 
samverkande intelligenta transportsystem2,

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för rättsliga frågor och 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0425/2018), och av följande skäl:

A. EU:s strategi för uppkopplad och automatiserad rörlighet är nära knuten till 
kommissionens politiska prioriteringar, särskilt till dem i dess agendor för 
sysselsättning, tillväxt och investeringar, forskning och innovation, miljön och 
klimatförändringar, ren och säker rörlighet och transport, trafiksäkerhet och mindre 
köbildning på vägarna, den digitala inre marknaden och energiunionen.

B. Den snabba tekniska utvecklingen, både inom transportbranschen och inom robotteknik 
och artificiell intelligens, har en betydande inverkan på ekonomin och samhället. 
Självkörande fordon kommer i betydande utsträckning att ändra vår vardag, avgöra 
framtiden för internationell vägtransport, minska transportkostnaderna, förbättra 
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trafiksäkerheten, öka rörligheten och minska miljöpåverkan. Vägtransportsektorn kan 
bana vägen för nya tjänster och transportsätt och därmed tillgodose den växande 
efterfrågan på individuell rörlighet och transport av varor, och t.o.m. bidra till att 
revolutionera stadsplaneringen.

C. Kommissionen har som mål att halvera antalet dödsolyckor per år i EU fram till 2020 
jämfört med 2010, i linje med målen i nollvisionen. Framstegen med att minska det totala 
antalet dödsfall och skadade verkar ha stagnerat på senare tid, med tanke på att mer än 
25 000 människor förlorade sina liv på EU:s vägar och ytterligare 135 000 skadades 
allvarligt under 2016. EU:s städer har stora mobilitetsproblem och tampas dessutom med 
problem med föroreningar och klimatförändringar.

D. Avancerade förarassistentsystem, t.ex. varning vid avvikelse från körfält och automatiska 
nödbromsar, har redan visat sig bidra till trafiksäkerheten och minskningen av antalet 
allvarliga olyckor.

E. De allra flesta trafikolyckorna har den mänskliga faktorn som orsak och därför är det 
absolut nödvändigt att minska riskerna för sådana olyckor genom att göra det 
obligatoriskt att använda säkerhetsrelevanta förarassistentsystem, samtidigt som den 
personliga rörligheten behålls.

F. Den positiva trenden när det gäller trafiksäkerhet inom EU under det senaste årtiondet har 
avtagit. Vägtransporter står fortfarande för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser och 
luftföroreningar.

G. Behoven av transporter, för både passagerare och gods, växer överallt i världen, samtidigt 
som vi blir alltmer medvetna om att planetens resurser är begränsade. Därför blir 
effektivitet en ständigt viktigare faktor i transportsammanhang.

H. EU bör uppmuntra och vidareutveckla digital teknik för automatiserad rörlighet för att 
kompensera för misstag orsakade av den mänskliga faktorn, dödsolyckor och andra 
trafikolyckor.

I. Automatisering och utveckling av ny teknik kommer att leda till ökad säkerhet för 
transporter och transportsystem och samtidigt ta bort vissa av de mänskliga faktorerna i 
sammanhanget. Parallellt med automatiseringen bör man beakta såväl mångfalden i fråga 
om som villkoren för transportsystemen i olika medlemsstater. Nya transportsystem 
måste byggas upp och både nya och befintliga transportsystem måste utrustas med 
lämpliga säkerhetskomponenter innan automatisering kan införas.

J. Automatiseringen sker i flera steg, varav stegen 1 och 2 redan finns på marknaden, men 
stegen med delvis genomförd automatisering, hög automatisering och fullständig 
automatisering i form av autonom körning planeras bli införda först 2020–2030. Därför 
är det viktigt att ha förarassistentsystem som en grundläggande teknik på vägen mot en 
fullständig automatisering.

K. Investeringar måste säkerställas både på forskningsstadiet och i senare utvecklingsstadier 
för att förbättra tillgänglig teknik och genomföra en säker och intelligent 
transportinfrastruktur.

L. I flera länder i hela världen (t.ex. Förenta staterna, Australien, Japan, Sydkorea och Kina) 
går utvecklingen snabbt för att göra både uppkopplad och automatiserad rörlighet 



tillgänglig på marknaden. EU behöver reagera mycket mer proaktivt på den snabba 
utvecklingen inom denna sektor i syfte att främja initiativ och strängare säkerhetskrav för 
alla trafikanter som färdas till havs, på vattenvägar, på vägar, i luften eller med järnväg 
och som använder blandade transportslag.

M. Kommissionen förväntar sig att den nya marknaden för automatiserade och uppkopplade 
fordon kommer att växa exponentiellt, med intäkter som förväntas överstiga 
620 miljarder euro fram till 2025 för EU:s fordonsindustri och 180 miljarder euro för dess 
elektroniksektor.

N. I Amsterdamdeklarationen (2016) beskrivs samarbetet mellan medlemsstaterna, 
kommissionen och industrin på området för uppkopplad och automatiserad körning.

O. Autonoma transporter omfattar alla typer av fjärrstyrda, automatiserade, uppkopplade och 
autonoma transportmedel på väg, järnväg, i luften, till havs och på inre vattenvägar.

P. Kommissionens meddelande om vägen mot automatiserad rörlighet utgör ett viktigt 
delmål inom EU:s strategi för uppkopplad och automatiserad rörlighet.

Q. Tonvikten måste läggas på autonoma transporter mot bakgrund av att helt självkörande 
fordon kommer att ge märkbara säkerhetsförbättringar och kommer att kunna köras utan 
uppkopplade funktioner. För underordnad kapacitet och underordnade tjänster kan det 
fortfarande komma att behövas digital kommunikation.

R. Införandet av självkörande fordon, som förväntas ske redan 2020, kommer att medföra 
betydande fördelar, men också innebära nya risker, bl.a. när det gäller trafiksäkerhet, 
skadeståndsansvar och försäkring, cybersäkerhet, immateriella rättigheter, skydd av 
personuppgifter och tillgång till uppgifter, teknisk infrastruktur, standardisering och 
sysselsättning. Det är omöjligt att förutsäga hur hela omfattningen av de långsiktiga 
effekterna av autonom rörlighet kommer att påverka jobben och miljön. Det är ytterst 
viktigt att se till att EU:s rättsliga ram är anpassad till att reagera på dessa utmaningar på 
ett lämpligt sätt och att öka allmänhetens medvetenhet om och acceptans för självkörande 
fordon.

S. Med tanke på de etiska följderna av användningen av denna teknik måste det tas fram 
riktlinjer för införandet av artificiell intelligens liksom system för att garantera en 
konsekvent hantering av de etiska frågor som uppstår.

Allmänna principer

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om vägen mot automatiserad 
rörlighet, i vilken det anges en strategi för att göra EU världsledande inom utveckling av 
säkra system för automatiserad rörlighet, varigenom trafiksäkerheten och effektiviteten 
på vägarna ökar, trafikstockningar bekämpas, energiförbrukningen och utsläppen från 
transporter minskas och fossila bränslen gradvis fasas ut.

2. Europaparlamentet noterar de första åtgärder som kommissionen och medlemsstaterna 
vidtagit för framtidens automatiserade rörlighet och är medvetet om 
lagstiftningsinitiativet om ITS-direktivet1 och den föreslagna översynen av direktivet om 
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förvaltning av vägars säkerhet1 och förordningen om allmän säkerhet hos motorfordon2.

3. Europaparlamentet bekräftar den viktiga funktion som samverkande intelligenta 
transportsystem (samverkande ITS) har för att tillhandahålla konnektivitet för 
automatiserade/självkörande fordon inom Society of Automotive Engineers (SAE) 
grad 2, 3 och eventuellt 4. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och industrin att 
fortsätta att genomföra samverkande ITS och uppmanar kommissionen att stödja 
medlemsstaterna och industrin vid införandet av samverkande ITS-tjänster, främst genom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, de europeiska struktur- och investeringsfonderna 
och InvestEU-programmet.

4. Europaparlamentet framhåller innovationspotentialen hos alla automatiserade 
transportmedel via väg, järnväg, vattenvägar eller luften. Parlamentet understryker 
behovet av att Europas aktörer förenar sina krafter för att uppnå och upprätthålla 
ställningen som global ledare inom autonoma transporter. Parlamentet konstaterar att 
framstegen avseende autonoma transporter, särskilt inom vägtransportsektorn, kräver 
samverkansinriktat samarbete mellan många olika branscher i EU:s ekonomi, bl.a. 
fordonstillverkningssektorn och den digitala sektorn.

5. Europaparlamentet inser den betydande potentialen hos automatiserad rörlighet för 
många sektorer genom att det innebär nya affärsmöjligheter för nystartade företag samt 
små och medelstora företag, liksom för industrin och företagen generellt, i synnerhet vad 
gäller att skapa nya rörlighetstjänster och sysselsättningsmöjligheter.

6. Europaparlamentet understryker behovet av att utveckla självkörande fordon som är 
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och nedsatt rörlighet.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en strategi, framför allt 
avseende uppgifter, åtkomst till uppgifter och it-säkerhet, i enlighet med 
Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2018 om en europeisk strategi för 
samverkande ITS, där man säkerställer en teknikneutral, marknadsklar metod. 
Parlamentet erkänner de möjligheter som kommissionens kommande rekommendationer 
om tillgång till uppgifter och resurser i fordon erbjuder.

8. Europaparlamentet bekräftar behovet av att undersöka lagstiftningsåtgärder för att 
säkerställa rättvis, säker och teknikneutral tillgång till uppgifter i fordon i realtid för vissa 
tredjepartsenheter. Parlamentet anser att sådan tillgång bör göra det möjligt för 
slutanvändare och tredje parter att dra nytta av digitaliseringen och främja rättvisa villkor 
och säkerhet när det gäller lagring av uppgifter i fordon.

9. Europaparlamentet konstaterar att liknande frågor om immateriella rättigheter och 
tillhörande nyttjanderätt kommer att uppstå i samband med artificiell intelligens för 
autonom mobilitet och på andra områden, t.ex. äganderätt eller nyttjanderätt till koder, 
data och uppfinningar som den artificiella intelligensen själv skapat. Parlamentet anser 
dock att man bör finna så allmänna lösningar som möjligt på dessa problem.

10. Europaparlamentet uppmärksammar behovet av att man vid utarbetandet av den nya 
lagstiftningen om regleringen av autonom rörlighet säkerställer att alla hinder för att 
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främja teknisk utveckling, forskning och innovation kan övervinnas.

11. Europaparlamentet påpekar att det i kommissionens meddelande om vägen mot 
automatiserad rörlighet saknas analyser av och förslag till självkörande fordon inom alla 
transportslag. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram transportslagsspecifika 
analyser och strategier, bland annat inom områdena intermodala transporter och rörlighet.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utvidga sina 
strategier för självkörande bilar till kollektivtrafik, samt att utvidga sitt perspektiv till alla 
transportsätt.

13. Europaparlamentet välkomnar det arbete som utförts vid rådets högnivåmöten om 
autonom körning och skulle vilja se att det arbetet utvidgas till att även ta upp andra 
transportslag än vägtransporter.

14. Europaparlamentet understryker att tekniska standarder för fordon och infrastruktur (t.ex. 
trafikskyltar, vägmarkeringar, signalsystem och samverkande ITS) bör utvecklas och 
anpassas på internationell, europeisk och nationell nivå med utgångspunkt i befintligt 
arbete och befintliga forum för att undvika dubbelarbete, på grundval av principerna för 
en öppen, transparent och teknikneutral strategi, så att trafiksäkerheten ökar och en smidig 
gränsöverskridande interoperabilitet säkerställs.

15. Europaparlamentet konstaterar att tillförlitliga fordons- och vägdata är grundläggande 
byggstenar för att förverkliga både autonom och uppkopplad körning i ett gemensamt 
europeiskt transportområde och konkurrenskraftiga tjänster för slutanvändarna. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se till att hindren för att använda sådana 
uppgifter undanröjs och att ett kraftfullt regelverk i detta avseende införs före den 
1 januari 2020, där man säkerställer samma kvalitet och tillgång till uppgifter i alla 
medlemsstater.

16. Europaparlamentet konstaterar att det är ytterst angeläget att ge både användare och 
intressenter rättssäkerhet vad gäller självkörande fordons förenlighet med viktig befintlig 
lagstiftning, framför allt i fråga om lagstiftningen om integritet och elektronisk 
kommunikation och den allmänna dataskyddsförordningen1. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att närmare ange vilka kategorier av information från självkörande fordon 
som ska behandlas som öppna data och göras tillgängliga i realtid och vilka som ska 
behandlas som konfidentiella.

17. Europaparlamentet framhåller betydelsen av att se till att användarna har kontroll över 
och tillgång till både personliga uppgifter och uppgifter i fordon som genereras, samlas 
in och vidarebefordras av självkörande fordon. Parlamentet betonar att konsumenterna 
måste erbjudas ett it-skydd på högsta nivå.

18. Europaparlamentet framhåller att en kraftig ökning av uppgifter som genereras och 
samlas in av självkörande fordon förväntas och understryker behovet av att använda dessa 
uppgifter, framför allt icke-personuppgifter och anonymiserade uppgifter, för att främja 
utvecklingen av självkörande fordon och fortsätta att utveckla innovationer inom ramen 
för nya rörlighetslösningar. Parlamentet framhåller att skyddet av den personliga 
integriteten och av känsliga uppgifter som genererats av självkörande fordon ska vara en 
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ovillkorlig prioritet.

19. Europaparlamentet betonar att helt självkörande eller högautomatiserade fordon kommer 
att vara kommersiellt tillgängliga under de kommande åren och att lämpliga regelverk, 
som garanterar säker körning och anger en tydlig ordning avseende ansvarsskyldighet, 
måste införas så snart som möjligt för att hantera de förändringar som det medför, 
inbegripet interaktionen mellan självkörande fordon och infrastrukturen samt andra 
användare.

20. Europaparlamentet konstaterar att de befintliga ansvarsreglerna, såsom rådets direktiv 
85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister1 (direktivet om 
produktansvar) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 
16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att 
försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet2 (direktivet om 
motorfordonsförsäkring), inte togs fram för att hantera de utmaningar som användningen 
av självkörande fordon innebär och betonar att det finns allt fler belägg för att det 
nuvarande regelverket, särskilt i fråga om ansvarsförsäkring, registrering och skyddet av 
personuppgifter, inte längre kommer att vara tillräckligt för att hantera de nya risker som 
följer av ökad fordonsautomation, konnektivitet och komplexitet.

21. Europaparlamentet anser att det mot bakgrund av de dynamiska tekniska förändringarna 
inom sektorn finns ett behov av att klargöra vem som ska stå för skadan i händelse av 
olyckor som orsakats av helt självkörande fordon, och när graden av autonomi är sådan 
att fordonet antingen kan köras helt autonomt eller köras av en förare får det inte finnas 
skuggan av tvivel om vem som är den ansvariga parten i varje enskilt scenario. 
Parlamentet betonar att det särskilt bör utredas om den ståndpunkt, att endast en mycket 
liten andel av alla olyckor hittills har orsakats av tekniska faktorer, motiverar en 
ansvarsförskjutning till tillverkaren som, som en riskfaktor som är oavhängig av 
försumlighet, kan kopplas till den risk som finns i införandet av självkörande fordon på 
marknaden. Parlamentet betonar också att det finns ett ytterligare behov av att undersöka 
om specifika trafiksäkerhetsskyldigheter för fordonets ägare och en 
instruktionsskyldighet som gäller föraren i tillräcklig hög grad kan utjämna denna 
ansvarsförskjutning. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att utföra en grundlig 
bedömning, anpassa EU:s nuvarande rättsliga ram och vid behov införa nya regler utifrån 
vilka ansvar och skadeståndsskyldighet fördelas. Parlamentet uppmanar också 
kommissionen att bedöma och övervaka möjligheten att införa ytterligare EU-instrument 
för att hålla jämna steg med utvecklingen inom artificiell intelligens.

22. Europaparlamentet understryker vikten av teknik som bygger på det globala systemet för 
satellitnavigering (GNSS) och Galileo, i syfte att förbättra interaktionen och 
driftskompatibiliteten mellan digitala system ombord och online. Parlamentet begär att 
de återstående satelliterna ska färdigställas och tas i drift så snart som möjligt så att det 
europeiska positioneringssystemet Galileo kan användas som 
standardpositioneringssystem i automatiserade fordon.

23. Europaparlamentet anser att allmän tillgång till teknik för autonoma transporter inte är 
möjligt om man inte säkerställer åtkomst till höghastighetsinternet och 5G-nät. 
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Parlamentet beklagar att det finns regioner där införandet av dagens generation av 4G-nät 
fortfarande går långsammare än förväntat, särskilt på landsbygden.

Vägtransport

24. Europaparlamentet påminner om de nya säkerhetsbestämmelserna i de vägledande 
principer för användargränssnitt som föreslås i slutrapporten från Gear 2030.

25. Europaparlamentet understryker behovet av att prioritera trafiksäkerhetslagstiftning inom 
FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece) samt på europeisk och nationell nivå 
i syfte att stödja tekniska innovationer och självkörning så snart som möjligt, för att 
minska den mänskliga faktorn samt antalet trafikolyckor och dödsolyckor på vägarna.

26. Europaparlamentet understryker vikten av att anta en ambitiös ny förordning om allmän 
säkerhet för motorfordon, med tanke på den potential att rädda människoliv som 
obligatorisk installation av ny teknik för fordonssäkerhet har på kort sikt; denna 
förordning kommer även att användas för utvecklingen av uppkopplade och 
automatiserade fordon i framtiden.

27. Europaparlamentet påminner om att utvecklingen av uppkopplade och automatiserade 
fordon i huvudsak har varit teknikdriven. Parlamentet betonar behovet av att studera och 
erkänna de mänskliga och samhälleliga aspekterna av utvecklingen av uppkopplade och 
automatiserade fordon och av att säkerställa att införandet av dem är fullt ut förenligt med 
värden och mål ur ett samhälleligt, mänskligt och miljömässigt perspektiv.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att, med beaktande av 
mobilitetens betydelse i EU, nå en gemensam ståndpunkt och att samarbeta för att EU ska 
ta och behålla en ledande roll i den internationella tekniska harmoniseringen av 
automatiserade fordon inom ramen för Unece och Wienkonventionen, särskilt i alla 
diskussioner i Unece:s världsforum för harmonisering av fordonsföreskrifter (arbetsgrupp 
29) och Working Party on Automated/Autonomous and Connected Vehicles (GRVA).

29. Europaparlamentet framhåller att förfaranden som avser automatiserade fordon under 
hela deras livstid bör vara så standardiserade, insynsvänliga och kontrollerbara som 
möjligt, däribland testning som utförs på öppna vägar och under verkliga körförhållanden 
samt periodiska trafiksäkerhetsprovningar.

30. Europaparlamentet betonar behovet av tydlig lagstiftning, som regelbundet ses över, 
uppdateras vid behov och harmoniseras, enligt vilken det blir obligatoriskt att installera 
färdskrivare i enlighet med den reviderade förordningen om allmän säkerhet, för att 
förbättra olycksutredningarna och för att man, så snart som möjligt, ska kunna klarlägga 
och ta itu med ansvarsfrågor. Parlamentet konstaterar att dessa färdskrivare är nödvändiga 
för att man ska kunna fastställa ansvaret bland de olika aktörer som är inblandade i 
händelse av en olycka.

31. Europaparlamentet framhåller nödvändigheten av att inbegripa säkerhetssystem redan 
från övergångsskedet, under vilket automatiserade fordon kommer att finnas sida vid sida 
med fordon som helt saknar uppkoppling och som helt saknar automatisering. 
Parlamentet betonar betydelsen av förarassistentsystem som ett steg mot fullt ut 
automatiserad körning, i syfte att redan nu förebygga trafikolyckor genom aktiva 
säkerhetssystem eller se till att olyckor blir mindre allvarliga tack vare passiva 



säkerhetssystem.

32. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att sörja för en säker och högkvalitativ 
väginfrastruktur som gör det möjligt att använda automatiserade och självkörande fordon.

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa 
driftskompatibiliteten mellan alla system som inkluderar digitalt förmedlad 
trafikinformation.

34. Europaparlamentet betonar den växande oron för falsk säkerhet bland användarna när de 
använder fordon som kräver att föraren i viss mån ingriper. Parlamentet efterlyser en 
tydligare definition och differentiering av kraven på ”fordon med avancerade 
förarassistentsystem” (SAE nivåerna 1 till 3) jämfört med ”automatiserade fordon” (SAE 
nivåerna 4 till 5) i trafiksäkerhetslagstiftningen och anser att fler studier bör genomföras 
om genomförbarheten för automatiserade fordon nivå 3 och deras säkerhet, särskilt 
avseende frågan om att signalera behovet av att ingripa för föraren och de faror som kan 
uppstå på grund av för sena ingripanden.

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa tydliga etiska riktlinjer för 
artificiell intelligens.

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram klara ansvarsdefinitioner och 
system för personskydd för att ge en samstämmig syn på de etiska frågorna med 
anknytning till autonoma system för automatiserade fordon.

37. Europaparlamentet betonar att innan självkörande fordon kan godkännas fullt ut och 
göras tillgängliga i trafiken bör de etiska aspekterna hanteras och bli lösta av lagstiftaren. 
Parlamentet betonar därför att automatiserade fordon, med tanke på dessa etiska aspekter, 
måste genomgå en förhandsbedömning.

38. Europaparlamentet framhåller de trafikstockningsrelaterade utmaningar för rörligheten i 
städer som omfattande användning av självkörande fordon förväntas ge upphov till. 
Parlamentet anser att självkörande fordon och lösningar såsom bildelning och taxitjänster 
bör kunna bidra till att ta itu med de här utmaningarna. Parlamentet uppmanar 
myndigheterna att utarbeta politik för att säkerställa att självkörande fordon leder till 
bättre resealternativ, bland annat i form av kollektivtrafik och andra lösningar, för alla 
medborgare.

39. Europaparlamentet betonar att fordonskolonisering är en del av framtiden, eftersom det 
ger bränsle- och energibesparingar och ökar trafiksäkerheten. Parlamentet kräver därför 
att medlemsstaterna, kommissionen och fordonsbranschen ska genomföra de åtgärder 
som anges i Amsterdamförklaringen. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram 
ett regelverk för att främja uppkoppling mellan fordon och andra enheter (V2X) för 
höggradigt respektive fullständigt automatiserade fordon (till exempel konvojer), särskilt 
vid vägtransporter på långa avstånd.

40. Europaparlamentet anser att både passiva och aktiva säkerhetskomponenter i 
självkörande fordon har en viktig roll att spela i fråga om att minska antalet kollisioner 
samt de skador och dödsfall som kollisioner ger upphov till, eftersom kollisioner 
fortfarande kommer att kunna inträffa, särskilt under övergångsskedet med blandad trafik. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka trafiksäkerheten.



41. Europaparlamentet betonar riskerna med den ökande trenden av blandad trafik, med både 
traditionella och självkörande fordon, och efterlyser därför fler fälttester för att stödja 
framtidssäker forskning och utveckling för offentliga och privata företag och organ, men 
också för att bidra med konkreta uppgifter som kan bidra till en lämplig anpassning av 
bestämmelserna om skadeståndsansvar.

42. Europaparlamentet understryker att en möjlig lösning för att åtgärda de befintliga 
luckorna och bristerna är att inrätta en försäkringsram med strikt ansvar för skador 
orsakade av självkörande fordon.

43. Europaparlamentet understryker att i enlighet med sin resolution av den 16 februari 2017 
om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik1 bör det inte finnas någon begränsning av 
skadeståndsskyldigheten kopplad till karaktären och omfattningen av den skada som ska 
ersättas, detta för att garantera ett tillräckligt brottsofferskydd.

Lufttransport

44. Europaparlamentet framhåller den nyligen antagna EASA-förordningen2 om 
säkerhetsbestämmelserna inom luftfarten som bland annat omfattar bestämmelser som 
ger en korrekt rättslig grund för den allra första omfattande uppsättningen EU-regler för 
alla slags civila drönare. Parlamentet påminner om hur stort behovet var av att anta 
EASA-förordningen, mot bakgrund av att ny teknik såsom obemannade luftfartyg (UAV) 
även dyker upp i europeiska luftrum, och att det var nödvändigt att anpassa det nuvarande 
EU-regelverket och olika nationella regler.

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål lägga fram detaljerade 
bestämmelser för automatiserade luftfartyg för vilka det behövs noggranna och 
skräddarsydda specifikationer mot bakgrund av att en gemensam strategi för UAV och 
operativ drift inte lämpar sig för att säkerställa den säkra integrationen av automatiserade 
luftfartyg i luftrummet och bemannade luftfartyg. Parlamentet påminner om att UAV 
kommer att behöva säkra och, där så är lämpligt, certifierade underrättelsesystem samt en 
särskild miljö för luftrumshantering. Parlamentet betonar att sådana UAV-regler även bör 
beakta verksamhetens eller aktivitetens natur och risknivå, det obemannade luftfartygets 
operativa egenskaper samt driftområdets karaktär, till exempel befolkningstäthet, 
kännetecken i terrängen samt förekomst av byggnader och annan känslig infrastruktur.

46. Europaparlamentet upprepar vikten av personuppgiftsskydd vid användning av 
automatiserade luftfartyg.

47. Europaparlamentet påminner om Warszawadeklarationen från 2016 om drönare som en 
hävstång för arbetstillfällen och affärsmöjligheter. Parlamentet framhåller återigen 
betydelsen av de planerade åtgärderna för att utveckla EU:s ekosystem för drönare, som 
förväntas finnas på plats senast år 2019, och av att bygga vidare på de vägledande 
principerna i Rigadeklarationen.

48. Europaparlamentet pekar på vikten av samordning vid utveckling av teknik och 
driftssystem för säker integrering av luftfartyg vad gäller tjänster för flygledning av plan 
på reguljära rutter, i linje med målen för U-Space, ett program som drivs inom det 
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gemensamma Sesar-företaget. Den verksamhet som hittills utförts inom det gemensamma 
Sesar-företaget måste få fortsatt stöd.

49. Europaparlamentet påpekar att forsknings- och experimentprogram som redan arbetar 
med UAV, t.ex. U-Space, bör ges mer finansiering inom kommande budget. Genom dessa 
experiment testar man i dag stora mängder UAV under verkliga förhållanden, samtidigt 
som man garanterar maximal säkerhet inom luftfartsledningen. Detta kan stå som modell 
för experiment med självkörande fordon på marken.

50. Europaparlamentet anser att det måste inrättas lämpliga testområden för autonoma 
luftfarkoster, exempelvis drönare, i syfte att tillhandahålla säkra förhållanden för 
simulering av nya tekniska lösningar innan de slutgiltigt tas i bruk.

Transport till havs och på inre vattenvägar

51. Europaparlamentet framhåller potentialen och mervärdet med autonoma fartyg, särskilt 
på inre vattenvägar och i närsjöfarten, vilket kan ge en minskning av antalet olyckor till 
havs och på inre vattenvägar, av vilka de flesta beror på den mänskliga faktorn.

52. Europaparlamentet understryker att automatisering har potential att eliminera en del av 
de misstag som beror på den mänskliga faktorn och att ge kommandobryggans personal 
mer tid att hålla visuell uppsikt, särskilt i trånga havspassager och i hamnområden. 
Parlamentet betonar dock att informationsutbyte och kommunikation är absolut 
nödvändigt av hänsyn till säkerheten, särskilt när avståndet till andra fartyg är mycket 
litet, och att kommandobryggor därför också framöver måste hållas bemannade.

53. Europaparlamentet välkomnar PIANC-arbetsgruppens arbete med smart sjöfart och det 
internationella nätverket för autonoma fartyg.

54. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ange och definiera 
automatiseringsgraderna för sjöfart på inlands- och havsvatten och gemensamma 
standarder, bland annat för hamnar, för att harmonisera och stimulera användningen av 
autonoma fartyg, i samverkan med automatiserade och icke-automatiserade användare 
och infrastrukturer.

55. Europaparlamentet betonar vikten av att utveckla och utvidga de digitala knutpunkterna 
och sammankopplade Transeuropeiska transportnät-korridorerna (TEN-T) genom 
moderna terminalfaciliteter och effektiva system för elektronisk trafikövervakning, till 
exempel flodinformationstjänsterna (RIS) och informationssystemet för hamnarna längs 
Rhen (RPIS), för att åstadkomma ett fullt ut multimodalt autonomt transportsystem.

56. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en heltäckande strategi med 
målet att stimulera till ytterligare automatisering av transporterna på inre vattenvägar, 
dess infrastruktur, farvatten och trafikledning samt till utveckling av automatiserade 
hamnar, med beaktande av att hamnarna längs inre vattenvägar fungerar som multimodala 
knutpunkter i samband med inrättandet av ett digitalt område för inre vattenvägar 
(DINA).

57. Europaparlamentet efterlyser mer stöd till och främjande av gränsöverskridande 
testområden samt ytterligare projekt såsom Novimar respektive Maritime Unmanned 
Navigation through Intelligence in Networks (MUNIN), som medfinansieras av EU inom 
sjunde ramprogrammet och Horisont 2020, för att vidareutveckla teknik för autonom 



sjöfart och automatiserad infrastruktur i EU.

58. Europaparlamentet understryker att reglerna för fartyg måste tas fram i samarbete med 
och anpassas till Internationella sjöfartsorganisationen, så att det fastställs ett 
internationellt regelverk för säker fartygsdrift.

Järnvägstransport

59. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samråd och samordning med industrin 
och andra intressenter skapa gemensamma protokoll och standarder som möjliggör 
autonoma system för järnväg och spårväg.

60. Europaparlamentet efterlyser förbättringar av ramvillkoren för självkörande fordon inom 
järnvägstransporter och en snabbare övergång till en digitaliserad järnvägssektor. 
Parlamentet konstaterar att det europeiska tågkontrollsystemet (ETCS) utgör grundvalen 
för automatisering inom järnvägssektorn, som uppnås genom att ETCS kopplas samman 
med automatisk tågmanövrering. Parlamentet uppmanar kommissionen att påskynda och 
prioritera införandet av ETCS i EU:s befintliga och framtida finansieringssystem.

61. Europaparlamentet betonar den digitala sammankopplingens betydelse som ett viktigt 
nytt delmål för att stimulera digitaliseringen av järnvägsinfrastrukturen, och uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att stödja denna utveckling.

62. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att driva Shift2Rail-programmet vidare 
i syfte att sörja för ytterligare utveckling av ett digitaliserat järnvägsnät och 
helautomatiserad tågmanövrering, inbegripet utveckling av en standard för automatisk 
tågmanövrering via ETCS och för it-säkerhet.

63. Europaparlamentet framhåller de ökande utmaningar som trafikstockningar innebär för 
rörligheten i städer samt de möjligheter som automatiserade system för spårbunden 
kollektivtrafik ger för att ta itu med dessa utmaningar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att främja och stödja projekt för att hantera dessa 
utmaningar med innovationer för automatiserad spårbunden kollektivtrafik.

Konsumenträttigheter och konkurrensvillkor

64. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram omfattande bestämmelser för 
tillverkares, förares och operatörers ansvarsområden och rättigheter på varje 
automatiseringsnivå för alla transportslag. Parlamentet betonar att förare eller operatörer 
måste ges tydlig och självförklarande information om dessa ansvarsområden via 
kommersiell märkning eller andra informationssätt. Parlamentet anser det väsentligt att 
säkerställa att fordon är säkra och att de underhålls regelbundet under hela sin livscykel 
och framhåller den möjliggörande roll som rättvist marknadstillträde till uppgifter i 
fordon och resurser spelar för de berörda intressenterna i detta avseende.

65. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera att alla system i självkörande 
fordon utformas på ett sätt som gör det möjligt för fordonens ägare eller användare att 
fritt välja mellan konkurrerande tjänsteleverantörer, utan att vara hänvisade enbart till de 
tjänster som erbjuds av fordonstillverkaren.

66. Europaparlamentet understryker behovet av att garantera att oberoende leverantörer av 
fordonstjänster får rättvist tillträde till marknaden för service och reparationer av 



självkörande fordon. Parlamentet påminner om att sådana företag, särskilt 
reservdelstillverkare och mindre verkstäder och serviceställen, utgör en viktig del av 
konkurrensen på fordonsmarknaden och har en positiv inverkan på tillgången till och 
priset på denna typ av tjänster.

67. Europaparlamentet anser att det på en digital marknad för fordonstjänster kommer att vara 
avgörande med direkt och rättidig tillgång till uppgifter och funktioner i fordonen för om 
det kommer att råda rättvis konkurrens på marknaden för automatiserade och 
uppkopplade transporttjänster. Parlamentet påminner om att oberoende operatörer spelar 
en mycket viktig roll i hela leveranskedjan i fordonsbranschen.

68. Europaparlamentet uppmärksammar att konkurrensen på den inre marknaden för tjänster 
för självkörande fordon skulle kunna äventyras om tillverkarna försvårar för oberoende 
reparatörer att få tillgång till de system som installerats i fordonen. Parlamentet betonar 
att detta marknadssegment bör omfattas av bestämmelserna i kommissionens förordning 
(EU) nr 461/20101.

69. Europaparlamentet betonar att konsumenterna måste få information på förhand om det 
fordon de tänker köpa, inklusive om tillgängliga reparationstjänster.

70. Europaparlamentet anser att övergången till automatiserade fordon visserligen kan ha 
positiva effekter för trafiksäkerheten, bränsleförbrukningen, miljön och skapandet av nya 
arbetstillfällen inom telekommunikations- och fordonsbranscherna, men även kan 
medföra förlorade arbetstillfällen inom transportsektorn och ha negativa konsekvenser 
för försäkringsbranschen, något som måste åtgärdas snarast för att säkerställa en smidig 
omställning.

Forsknings- och utbildningsbehov

71. Europaparlamentet betonar behovet av att utveckla viktig autonom teknik (t.ex. 
formalisering och simuleringar av människans hjärna och uppfattningsförmåga vid 
körning, system för omgivningsperception och artificiell intelligens) i EU för att kunna 
konkurrera på internationell nivå och skapa nya arbetstillfällen.

72. Europaparlamentet betonar att när automatiserade fordon väl har släppts ut på marknaden 
kommer de att ha stor inverkan på distributionen och konsumtionen av varor. Parlamentet 
anser därför att man snarast måste bedöma denna inverkan och se till att det finns åtgärder 
för att stödja de sektorer och människor som påverkas.

73. Europaparlamentet efterlyser initiativ för att kartlägga och hantera frågor avseende 
förändringar i tillgången till och efterfrågan på sysselsättning med tanke på behovet av 
nya och specialiserade färdigheter både inom fordonstillverkning och yrkesmässig 
användning genom utbildningsomställning (exempelvis kurser och utbildningspass), 
i syfte att främja övergången till nya former av rörlighet.

74. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna 
föreslå initiativ som främjar de färdigheter, utbildningar och vidareutbildningar som 
behövs för att EU ska ligga i framkant av sektorn för autonoma transporter. Parlamentet 
betonar att det är viktigt att medlemsstaterna beaktar dessa på senare tid uppkomna 
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tendenser i sina utbildningsprogram i syfte att tillgodose behovet av högkvalificerad och 
skicklig arbetskraft inom olika transportsektorer.

75. Europaparlamentet påminner om de 300 miljoner euro som inom Horisont 2020 avsatts 
för forsknings- och innovationsprogram om självkörande automatiserade fordon under 
2014–2020 och rekommenderar en fortsättning av dessa program och utvidgning till alla 
transportslag under nästa fleråriga budgetperiod 2021–2027 (Horisont Europa).

76. Europaparlamentet betonar den viktiga funktion som forskningssamverkan har för att 
säkerställa ett skyndsamt uppsving för automatiserade transporter genom att hela 
innovationsekosystemet görs delaktigt. 

77. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett gemensamt företag enligt 
samma principer som Shift2Rail avseende järnvägstransporter och CleanSky avseende 
flygteknikindustrin för att skapa ett branschdrivet strategiskt initiativ för autonoma 
transporter, vilket ska vara övertygande för allmänheten i Europa, vara kommersiellt sunt 
och stärka EU:s forsknings- och innovationspotential på grundval av ett brett samarbete 
mellan industrin, myndigheterna och forskningsvärlden samt främja utveckling och 
utnyttjande av teknik på ett harmoniserat och driftskompatibelt sätt, i syfte att skapa ett 
multimodalt transportsystem för autonoma transporter som kan skalas upp och användas 
i hela världen.

78. Europaparlamentet framhåller behovet av anläggningar för provning under verkliga 
förhållanden i hela EU för att noggrant prova och utveckla ny teknik. Parlamentet 
uppmanar alla medlemsstater att senast 2020 utse områden i och utanför städer där 
autonoma självkörande forskningsfordon kan provas under förhållanden i faktisk trafik 
samtidigt som trafiksäkerheten i dessa områden säkerställs och att se till att det införs 
testramar som fungerar ihop, även över nationsgränserna inom EU.

79. Europaparlamentet framhåller att vissa EU-medborgare har uttryckt misstro mot 
automatiserad rörlighet. Parlamentet betonar därför att lagstiftarna måste ta sig an den 
etiska dimensionen i syfte att förbättra acceptansen bland allmänheten i detta avseende. 
Parlamentet efterlyser investeringar i omfattande forskning om artificiell intelligens och 
andra dimensioner av automatiserad rörlighet.

80. Europaparlamentet efterlyser omfattande forskning om de långsiktiga effekterna av 
autonoma transporter på frågor som konsumentanpassning, samhällets acceptans, 
fysiologiska reaktioner, fysiska reaktioner och social rörlighet, minskat antal olyckor och 
en förbättring av transporterna i allmänhet.

81. Europaparlamentet uppmanar alla berörda aktörer, däribland fordonstillverkare, 
komponentleverantörer och tjänster för programvaror och utformning, samt berörda 
medlemsstater och myndigheter, att samarbeta för att främja innovation, trygga 
investeringar i infrastruktur för automatiserad rörlighet, både på motorvägar och 
stadsvägar, och underlätta gränsöverskridande testning. Parlamentet understryker 
behovet av att öka investeringarna i de pågående anpassningarna av den nuvarande 
infrastrukturen, bygga ny infrastruktur och förbättra sammanlänkningen av Europas 
vägar. Parlamentet påpekar att det kan konstateras en misstro mot självkörande bilar hos 
EU-medborgarna och att det därför bör bedrivas informationskampanjer för att öka deras 
förtroende. Parlamentet efterlyser investeringar i omfattande forskning om artificiell 
intelligens och den etiska dimensionen av autonoma och uppkopplade transporter.



o
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82. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


