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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi dirbtinis intelektas suteikia precedento neturinčių galimybių pagerinti 
transporto sektoriaus veiksmingumą ir išspręsti didėjančio susisiekimo poreikio 
problemą ir saugos bei aplinkosaugos klausimus, kartu visų rūšių transportą darant 
pažangesnį, veiksmingesnį ir patogesnį;

B. kadangi siekiant plėtoti ES pajėgumus, būtina nagrinėti dirbtinio intelekto gynybos 
srityje klausimą ES lygmeniu;

1. palankiai vertina Komisijos baltąją knygą dėl dirbtinio intelekto ir remia ES siekį būti 
viena iš pasaulinių lyderių dirbtinio intelekto srityje, kartu stiprinant bendradarbiavimą 
su panašiai mąstančiais subjektais;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl didėjančios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
privačiajame sektoriuje svarbos ir didžiulių trečiųjų šalių, pvz., Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir Kinijos, investicijų ES susiduria su didele konkurencija; todėl remia ES 
pastangas toliau plėtoti savo konkurencinį pranašumą dirbtinio intelekto sektoriuje ir 
mano, kad ES turėtų būti pasaulio lyderė nustatant dirbtinio intelekto naudojimo 
civilinėms ir karinėms reikmėms ir naudojantis valstybės galiomis standartus, taip pat 
dėti daugiau pastangų siekiant sukurti veiksmingą strategiją, kuria būtų siekiama 
stiprinti ES įtaką rengiant pasaulinius standartus ir mažinti jos priklausomybę nuo 
užsienio duomenų, nes tai yra itin svarbu algoritmais grindžiamoms technologijoms; 
ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti platesnį bendradarbiavimą JT, EBPO, G7, 
G20 ir kituose tarptautiniuose forumuose siekiant propaguoti ES požiūrį į dirbtinį 
intelektą, pabrėžiant pagrindines teises, laisves ir vertybes, įtvirtintas ES sutartyse, 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir tarptautinėje žmogaus teisių teisėje, ir 
atsižvelgiant į etikos normas ir atsakomybės klausimus;

3. atkreipia dėmesį į didelį dirbtinio intelekto taikomųjų programų ekonominį potencialą, 
todėl ragina Komisiją toliau skatinti dirbtinio intelekto mokslinius tyrimus ir keitimąsi 
gerąja patirtimi transporto srityje; pabrėžia, kad, siekiant stiprinti ES dirbtinio intelekto 
pramoninę bazę, būtina novatoriškai naudoti duomenis įvairiuose sektoriuose ir įvairių 
ekosistemų subjektai turi bendradarbiauti,  pabrėžia, kad svarbu atsižvelgti ne tik į 
dirbtinio intelekto technologijas, bet ir į kitas naujos kartos technologijas, t. y. kvantinę 
kompiuteriją, kuri jau laikoma kitu dideliu žingsniu siekiant technologinės pažangos 
įvairiuose sektoriuose;

4. pritaria tam, kad dirbtinis intelektas būtų naudojamas mašinų mokymuisi naudojant 
didžiuosius duomenis, siekiant optimizuoti ilgalaikį transporto infrastruktūros ir pastatų 
eksploatavimą, priežiūrą, gedimų prognozavimą ir statybų planavimą, įskaitant tokius 
veiksnius kaip sauga, energijos vartojimo efektyvumas ar sąnaudos; pažymi, kad tam 
reikės priemonių ir pagalbinės infrastruktūros, įskaitant energiją aparatinei ir 
programinei įrangai, tinklų ištekliams ir paslaugoms, taip pat reikės užtikrinti didelį 
kiekį aukštos kokybės duomenų; be to, pažymi, kad dirbtinio intelekto diegimas 
transporto sektoriuje, ypač kai civilinė ir karinė reikmės yra tarpusavyje susijusios, 
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turėtų atitikti ES duomenų apsaugos ir privatumo teisės aktus; ragina Komisiją ir toliau 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis duomenų saugumo ir apsaugos klausimais;

5. mano, kad dirbtinis intelektas pakeitė transporto sektorių ir prisidėjo prie jo plėtros ir 
modernizavimo, – padidino transporto tinklų automatizavimą, integraciją ir junglumą; 
pabrėžia, kad dirbtinio intelekto automatizavimas ir integravimas visoje Sąjungoje 
skiriasi priklausomai nuo transporto rūšies ir infrastruktūros; pabrėžia, kad reikia 
skatinti dirbtinį intelektą siekiant skatinti visų transporto rūšių daugiarūšiškumą, 
sąveikumą ir energijos vartojimo efektyvumą, siekiant užtikrinti veiksmingesnį prekių ir 
keleivių srautų organizavimą ir valdymą, pagerinti infrastruktūros ir išteklių naudojimą 
visame transeuropiniame transporto tinkle (TEN-T) ir pašalinti tikros bendros Europos 
transporto erdvės kūrimo kliūtis;

6. pažymi, kad vienas iš pagrindinių Komisijos baltosios knygos dėl dirbtinio intelekto 
elementų yra į žmogų orientuotas požiūris į dirbtinio intelekto sistemas; primena, kad 
žmogiškasis veiksnys išlieka svarbus einant visiško automatizavimo linkme; pabrėžia, 
kad reikia užtikrinti pakankamą skaidrumą ir nuspėjamumą, patikimas technologijas, 
kokybišką diegimą ir tinkamą darbuotojų, naudojančių dirbtiniu intelektu grindžiamas 
sistemas, mokymą, jų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą; pabrėžia, kad dirbtinio 
intelekto naudojimas kariniais tikslais visada turėtų priklausyti nuo fizinio ar juridinio 
asmens, o atsakomybė ir atskaitomybė turėtų būti priskiriama atsakingiems sprendimus 
priimantiems asmenims, atsižvelgiant į karinę pavaldumo tvarką;

7. primena Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) – vientisos 
automatinės traukinių apsaugos sistemos, kurią visapusiškai diegti labai svarbu siekiant 
sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę, pakeičiančios nesuderinamas nacionalines 
sistemas, naudą patikimumo, pajėgumo, sąnaudų, saugos, greičio ir techninės priežiūros 
požiūriu; pritaria tam, kad būtų visiškai įdiegta ERTMS ir kad ji būtų toliau naudojama 
kaip pasaulinė automatinė traukinių valdymo sistema; atkreipia dėmesį į bendrosios 
įmonės „Shift2Rail“ atliktą darbą;

8. remia traukinių automatizavimo plėtrą ir tarptautinį standartizavimą, taip pat siekiant 
skatinti sąveiką, transporto efektyvumą ir saugą; ragina plėtoti automatizuotą laiko 
tarpsnių paskirstymą įvairioms transporto rūšims ir naudoti dirbtinį intelektą logistikos 
bei kitose transporto srityse;

9. palankiai vertina darbą, susijusį su Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo 
mokslinių tyrimų programa (SESAR) bepiločių orlaivių sistemų ir oro eismo valdymo 
sistemų, tiek civilinių, tiek karinių, srityje, ir jos indėlį šalinant Bendro Europos 
dangaus susiskaidymą; primena, kad išaugo bepiločių orlaivių, paprastai vadinamų 
dronais, naudojimas civilinėms ir karinėms reikmėms; pabrėžia bepiločių orlaivių 
gyventojams ir visuomenei teikiamas galimybes pristatymo, patikrinimų ir stebėjimo ir 
kt. srityse; pabrėžia, kad pasaulinė sąveika ir suderinimas yra būtina saugios, 
veiksmingos ir patikimos pasaulinės oro eismo valdymo sistemos sąlyga; ragina 
Komisiją ir valstybes nares tarptautiniu mastu propaguoti SESAR ir prisidėti prie 
tarptautinių organizacijų, pvz., Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos arba 
Tarptautinės oro transporto asociacijos darbo šioje srityje, ir bendradarbiauti siekiant 
nustatyti bepiločių orlaivių naudojimo civilinėms ir karinėms reikmėms tarptautinius 
standartus;
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10. ragina Komisiją ir valstybes nares dalyvauti tarptautinėje reguliavimo veikloje ir 
diskusijose dėl autonominių transporto priemonių, ypač saugos srityje, kartu užtikrinant 
reguliavimo institucijų ir visų suinteresuotų šalių, susijusių su automatizuotų transporto 
priemonių diegimu kelių eisme ES, bendradarbiavimą; ragina nustatyti standartizuotus 
geografinius įvesties duomenis ir pabrėžia, kad tokie duomenys turi būti tikslūs;

11. primena, kad autonominės transporto priemonės gali labai pagerinti judumą, padidinti 
saugumą ir suteikti naudos aplinkai; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina tai, kad 
Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Pasaulinis forumas transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti priėmė pagrindų dokumentą dėl automatizuotų ir 
(arba) autonominių transporto priemonių; atkreipia dėmesį į naujo Tarptautinės 
standartizacijos organizacijos dirbtinio intelekto techninio komiteto darbą; ragina 
Komisiją pasiūlyti veiksmingą būdą sukurti aiškią tarptautinę teisinę sistemą, apimančią 
vairuotojo sąvoką ir atitinkamus atsakomybės klausimus, kaip apibrėžta JT 
konvencijose ir kituose tarptautiniuose kelių eismo teisės aktuose;

12. pabrėžia, kad per pastaruosius metus pasaulinė laivybos pramonė labai pasikeitė dėl 
dirbtinio intelekto integravimo; primena šiuo metu Tarptautinėje jūrų organizacijoje 
vykstančias išsamias diskusijas dėl naujų ir besiformuojančių technologijų, pvz., 
autonominių laivų, integravimo į reguliavimo sistemą;

13. pabrėžia, kaip pažangiosios transporto sistemos gali sumažinti eismo spūstis, padidinti 
saugumą ir prieinamumą ir padėti gerinti transporto srautų valdymą, efektyvumą bei 
judumo sprendimus; atkreipia dėmesį į tai, kad tradiciniai transporto tinklai vis dažniau 
susiduria su kibernetinėmis grėsmėmis; primena išteklių ir tolesnių mokslinių tyrimų, 
susijusių su grėsmėmis saugumui, svarbą užtikrinant automatizuotų sistemų ir jų 
duomenų saugą; palankiai vertina Komisijos ketinimą kibernetinio saugumo klausimą 
nuolat įtraukti į su transportu susijusių tarptautinių organizacijų diskusijų darbotvarkę;

14. palankiai vertina pastangas įdiegti dirbtinio intelekto sistemas viešajame sektoriuje ir 
rems tolesnes diskusijas dėl dirbtinio intelekto diegimo transporto srityje; ragina 
Komisiją atlikti dirbtinio intelekto ir panašių technologijų naudojimo transporto 
sektoriuje vertinimą ir sudaryti nebaigtinį didelės rizikos segmentų, susijusių su 
dirbtinio intelekto sistemomis, kurie pakeistų pagal valdžios institucijų prerogatyvas 
šioje srityje priimamus sprendimus, sąrašą;

15. pabrėžia, kad Europos gynybos fondas ir nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas 
turėtų skatinti valstybių narių ir Europos gynybos pramonės atstovų bendradarbiavimą 
siekiant plėtoti naujus Europos gynybos pajėgumus dirbtinio intelekto srityje ir 
užtikrinti tiekimo saugumą, atsižvelgiant ir į etinius aspektus; pabrėžia, kad būtina 
vengti susiskaidymo ir stiprinti ryšius tarp įvairių subjektų ir taikymo sričių skatinant 
suderinamumą ir sąveikumą visais lygmenimis ir sutelkiant dėmesį į bendros struktūros 
ir platformų sprendimus; be to, primena, kad pagal kitą Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę, kuria taip pat skatinama pažangi infrastruktūra, bus numatytas civilinės ir 
(arba) karinės dvejopo naudojimo transporto infrastruktūros transeuropiniame 
transporto tinkle (TEN-T) pritaikymo ir plėtros fondas, siekiant didinti civilinių ir 
gynybos reikmių sinergiją ir pagerinti karinį mobilumą Sąjungoje; todėl pabrėžia, kad 
reikia daugiau Europos investicijų, mokslinių tyrimų ir vadovavimo technologijų srityje, 
kuri turi didelį poveikį ekonomikos augimui ir dvejopo naudojimo potencialą;
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16. pabrėžia, kad daugelis investicijų į naujas technologijas transporto ir judumo srityje yra 
orientuotos į rinką, tačiau dvejopos paskirties standartinės rinkoje esančios 
technologijos ir produktai dažnai novatoriškai naudojami kariniams tikslams; todėl 
pažymi, kad reikia atsižvelgti į dirbtiniu intelektu grindžiamų sprendimų dvejopo 
naudojimo galimybes įvairiose prekybos ir karinio sektorių srityse; ragina kuriant 
gynybos technologijas ir produktus bei rengiant veikimo principus vadovautis etikos 
normomis ir politika;

17. pažymi, kad veiksmingas prekių, šaudmenų, ginkluotės ir kariuomenės vežimas yra 
esminis sėkmingų karinių operacijų elementas; pabrėžia, kad numatoma, jog dirbtinis 
intelektas atliks esminį vaidmenį ir turės daug galimybių karinės logistikos ir transporto 
srityje; atkreipia dėmesį į tai, kad įvairiose pasaulio šalyse, įskaitant ES valstybes nares, 
naudojami dirbtinio intelekto ginklai ir kitos dirbtiniu intelektu grindžiamos sistemos, 
naudojamos sausumoje, laivyne ir ore; primena, kad dirbtinio intelekto naudojimas 
transporto sektoriuje gali atverti naujų galimybių ir leisti taikyti naują taktiką, 
pavyzdžiui, vykdant nepriklausomas ar koordinuotas operacijas derinti įvairias sistemas, 
kaip antai dronus, bepiločius laivus ar tankus;

18. be to, pažymi, kad autonominės ginklų sistemos, kaip specifinė karinėje srityje 
naudojama dirbtinio intelekto kategorija, turėtų būti aptartos tarptautiniu mastu, visų 
pirma JT Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų forume, ir dėl jų susitarta; 
atkreipia dėmesį į tai, kad per vykstančias tarptautines diskusijas dėl autonominių 
mirtinų ginklų sistemų iki šio nepasiektas susitarimas dėl naujų karinių technologijų 
reguliavimo, ir pažymi, kad visa ES tik neseniai susitarė aptarti dirbtinio intelekto 
plėtros ir skaitmeninimo poveikį gynybos sektoriui; mano, kad ES gali atlikti esminį 
vaidmenį padedant valstybėms narėms suderinti požiūrį į dirbtinį intelektą kariniame 
sektoriuje siekiant vadovauti tarptautinėms diskusijoms.
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