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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat artificiële intelligentie (AI) ongekende kansen biedt om de prestaties 
van de vervoerssector te verbeteren, omdat AI kan worden gebruikt om uitdagingen in 
verband met de gestegen vraag naar reizen evenals veiligheids- en milieukwesties aan te 
pakken, en om alle vervoerswijzen slimmer, efficiënter en gebruiksvriendelijker te 
maken;

B. overwegende dat toepassing van AI op defensiegebied op EU-niveau onontbeerlijk is 
voor de ontwikkeling van de capaciteiten van de EU;

1. is ingenomen met het witboek van de Commissie over AI en steunt de ambitie van de 
EU om een van de wereldleiders op het gebied van AI te zijn en tegelijkertijd de 
samenwerking met gelijkgezinde actoren te versterken;

2. wijst erop dat de EU, gezien het toegenomen belang van onderzoek en ontwikkeling in 
de privésector en enorme investeringen uit derde landen als de Verenigde Staten en 
China, zware concurrentie ondervindt; ondersteunt daarom de inspanningen van de EU 
om haar concurrentievoordelen in de AI-sector verder te ontwikkelen en is van mening 
dat zij met betrekking tot civiel en militair gebruik en staatsgezag wereldwijd een 
voortrekkersrol moet vervullen bij het vaststellen van normen voor AI, en zich meer 
moet inspannen voor een effectieve strategie die gericht is op het versterken van haar 
invloed op het bepalen van mondiale normen en op het verminderen van haar 
afhankelijkheid van buitenlandse gegevens, wat voor op algoritmen gebaseerde 
technologieën van essentieel belang is; verzoekt de Commissie en de lidstaten te pleiten 
voor bredere samenwerking binnen de VN, de OESO, de G7, de G20 en andere 
internationale fora teneinde de EU-benadering van AI te bevorderen, en daarbij de 
nadruk te leggen op de grondrechten, vrijheden en waarden die zijn verankerd in de EU-
Verdragen, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het 
internationaal recht inzake de mensenrechten, en rekening te houden met ethische 
normen en aansprakelijkheidskwesties;

3. neemt kennis van het aanzienlijke economische potentieel van AI-toepassingen en 
verzoekt de Commissie daarom AI-onderzoek en de uitwisseling van goede praktijken 
op het gebied van vervoer te blijven bevorderen; wijst erop dat gegevens innovatief en 
sectoroverschrijdend moeten worden gebruikt en dat de verschillende 
ecosysteemspelers moeten samenwerken om de Europese industriële basis voor AI te 
versterken; benadrukt dat er niet alleen rekening gehouden moet worden met AI-
technologieën maar ook met andere technologieën van de volgende generatie zoals 
kwantumcomputing, die al bestudeerd worden en de volgende stap vormen in de 
sectoroverschrijdende technologische vooruitgang; 

4. ondersteunt op het gebied van AI het gebruik van automatisch leren met behulp van big 
data voor de optimalisering van langetermijnprestaties, onderhoud, storingsvoorspelling 
en het plannen van de aanleg van vervoersinfrastructuur en gebouwen, inclusief 
factoren als veiligheid, energie-efficiëntie en kosten; wijst erop dat hiervoor 
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voorwaarden geschapen moeten worden en ondersteunende infrastructuur, inclusief 
energie voor hardware, software, netwerkcapaciteit en -diensten en dat er gezorgd moet 
worden voor kwalitatief hoogwaardige gegevens en kwantitatief omvangrijke 
hoeveelheden gegevens; merkt voorts op dat de toepassing van AI in de vervoerssector, 
met name daar waar civiel en militair gebruik aan elkaar gekoppeld zijn, dient te 
geschieden in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en 
de EU-privacywetgeving; spoort de Commissie aan met de lidstaten te blijven 
samenwerken op het gebied van de beveiliging en bescherming van gegevens;

5. is van mening dat AI de vervoerssector heeft veranderd en heeft bijgedragen tot de 
ontwikkeling en modernisering ervan dankzij meer automatisering en een grotere 
integratie en connectiviteit van vervoersnetwerken; benadrukt dat er tussen de 
vervoerswijzen en in de bestaande infrastructuur in de Unie verschillen bestaan in de 
automatisering en de integratie van AI; wijst op de noodzaak om AI te stimuleren ter 
bevordering van de multimodaliteit, interoperabiliteit en energie-efficiëntie van alle 
vervoerswijzen teneinde de vervoersstromen van goederen en passagiers efficiënter te 
organiseren en te beheren, beter gebruik te maken van infrastructuur en middelen in het 
kader van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) en de belemmeringen voor de 
verwezenlijking van een echte interne Europese vervoersruimte aan te pakken;

6. benadrukt dat een van de belangrijkste conclusies van het witboek van de Commissie 
over artificiële intelligentie is dat in de benadering van AI-systemen de mens centraal 
moet staan; herinnert aan het blijvende belang van de menselijke factor bij volledig 
geautomatiseerde processen; benadrukt dat er sprake moet zijn van voldoende 
transparantie en voorspelbaarheid, betrouwbare technologieën en passende opleiding, 
evenals van omscholing en bijscholing van personeel dat op AI gebaseerde systemen 
gebruikt; onderstreept dat het gebruik van AI voor militaire doeleinden altijd te terug te 
voeren moet zijn op een natuurlijke of rechtspersoon, waarbij de verantwoordelijkheid 
en de verantwoordingsplicht worden toegewezen aan de verantwoordelijke 
besluitvormers, met inachtneming van de militaire commandostructuur;

7. herinnert aan de voordelen van het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer 
(ERTMS) – een naadloos systeem voor automatische treinbewaking dat onverenigbare 
nationale systemen vervangt – wat betreft betrouwbaarheid, capaciteit, kosten, 
veiligheid, snelheid en onderhoud, waarvan de volledige invoering van cruciaal belang 
is voor de totstandkoming van één Europese spoorwegruimte; steunt de volledige 
invoering en de permanente uitrol van het ERTMS als een mondiaal systeem voor 
automatische treinbewaking; neemt kennis van de werkzaamheden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail;

8. ondersteunt de ontwikkeling en internationale standaardisatie van de automatisering van 
het treinverkeer, mede met het oog op de bevordering van de interoperabiliteit en van de 
efficiëntie en de veiligheid van het vervoer; moedigt de ontwikkeling aan van de 
automatische toewijzing van slots in verschillende vervoerswijzen, evenals het gebruik 
van AI in de logistiek en op andere vervoersgebieden;

9. is ingenomen met de werkzaamheden van het ATM-onderzoeksproject voor het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim (Sesar) op het gebied van onbemande 
luchtvaartuigsystemen en luchtverkeersbeveiligingssystemen, zowel civiel als militair, 
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en de bijdrage ervan aan het opheffen van de versnippering van het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim; herinnert eraan dat zowel het civiel als militair gebruik van 
onbemande vliegtuigen (UAV’s), gewoonlijk drones genoemd, is toegenomen; wijst op 
het potentieel van onder andere dronebezorging, drone-inspecties en dronesurveillance 
voor burgers en samenleving; benadrukt dat mondiale interoperabiliteit en harmonisatie 
een absolute voorwaarde zijn voor een veilig, functioneel en betrouwbaar wereldwijd 
luchtverkeersbeveiligingssysteem; moedigt de Commissie en de lidstaten aan om Sesar 
internationaal te bevorderen, bij te dragen aan de werkzaamheden van internationale 
organisaties als de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie en de Internationale 
Luchtvaartorganisatie op dit gebied, en samen internationale normen vast te stellen voor 
het burgerlijk en militair gebruik van drones;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten deel te nemen aan de internationale regelgevende 
werkzaamheden en besprekingen over autonome voertuigen, met name op het gebied 
van veiligheid, en tegelijkertijd te zorgen voor samenwerking tussen regelgevende 
instanties en alle partijen die betrokken zijn bij de invoering van geautomatiseerde 
voertuigen in het wegverkeer in de EU; dringt aan op gestandaardiseerde en 
interoperabele geografische inputgegevens en benadrukt dat dergelijke gegevens 
accuraat moeten zijn; 

11. herinnert eraan dat autonome voertuigen een groot potentieel hebben om de mobiliteit 
en de veiligheid te verbeteren en gunstig zijn voor het milieu; is in dit verband 
ingenomen met de goedkeuring door het Wereldforum voor de harmonisatie van 
reglementen voor voertuigen van de Economische Commissie voor Europa van de 
Verenigde Naties van het kaderdocument betreffende geautomatiseerde/autonome 
voertuigen; wijst op de werkzaamheden van de nieuwe technische commissie AI van de 
Internationale Organisatie voor Normalisatie (IOS); dringt er bij de Commissie op aan 
om een effectieve aanpak voor te stellen om te zorgen voor een internationaal wettelijk 
kader voor het bestuurdersconcept, en voor relevante kwesties van verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid, in de zin van de VN-verdragen en andere internationale 
verkeerswetgeving;

12. wijst erop dat de mondiale scheepvaartindustrie ingrijpend is veranderd door de 
integratie van AI gedurende de afgelopen jaren; herinnert aan de huidige uitgebreide 
besprekingen in de Internationale Maritieme Organisatie over de doeltreffende 
integratie in het regelgevingskader van nieuwe en opkomende technologieën, zoals 
autonome schepen;

13. benadrukt hoe intelligente vervoerssystemen de verkeerscongestie temperen, de 
veiligheid en toegankelijkheid verhogen en bijdragen aan meer efficiëntie en betere 
mobiliteitsoplossingen; vestigt de aandacht op de toegenomen blootstelling van 
traditionele vervoersnetwerken aan cyberdreigingen; herinnert aan het belang van 
middelen en verder onderzoek naar veiligheidsrisico’s bij het waarborgen van de 
veiligheid van geautomatiseerde systemen en de gegevens daarvan; is verheugd over de 
intentie van de Commissie om cyberveiligheid op te voeren als regulier agendapunt op 
vergaderingen van internationale organisaties op het gebied van vervoer; 

14. is ingenomen met de inspanningen om AI-systemen in de publieke sector in te voeren 
en zal de verdere besprekingen over de invoering van AI in het vervoer ondersteunen; 
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verzoekt de Commissie een evaluatie van het gebruik van AI en vergelijkbare 
technologieën in de vervoerssector te verrichten en een niet-limitatieve lijst op te stellen 
van risicovolle segmenten in de context van AI-systemen die besluiten in het kader van 
de voorrechten van het openbaar gezag op dit gebied vervangen;

15. wijst erop dat het Europees Defensiefonds en de permanente gestructureerde 
samenwerking de samenwerking tussen de lidstaten en de Europese defensie-industrie 
moeten stimuleren om nieuwe Europese defensiecapaciteit op het gebied van AI te 
ontwikkelen en de voorzieningszekerheid te waarborgen, met inachtneming van 
ethische overwegingen; benadrukt dat versnippering moet worden voorkomen door 
bruggen te slaan tussen de verschillende actoren en toepassingsgebieden, door 
compatibiliteit en interoperabiliteit op alle niveaus te bevorderen en door zich te richten 
op gemeenschappelijke werkzaamheden op architectuurniveau en op 
platformoplossingen; herinnert er bovendien aan dat de volgende Connecting Europe 
Facility, die ook slimme infrastructuur aanmoedigt, zal voorzien in een fonds voor de 
aanpassing en ontwikkeling van civiele/militaire vervoersinfrastructuur voor tweeërlei 
gebruik in TEN-T met het oog op de vergroting van synergieën tussen behoeften op 
civiel en defensiegebied en de verbetering van de militaire mobiliteit in de Unie; 
benadrukt daarom dat er op Europees niveau behoefte is aan meer investeringen, 
onderzoek en leiderschap in technologieën die een grote impact op de economische 
groei hebben en een aanzienlijk potentieel voor duaal gebruik;

16. benadrukt dat veel investeringen in nieuwe technologieën op het gebied van vervoer en 
mobiliteit marktgedreven zijn, maar dat kant-en-klare commerciële technologieën en 
producten voor duaal gebruik vaak op een innoverende manier worden gebruikt voor 
militaire doeleinden; benadrukt daarom dat er rekening moet worden gehouden met het 
potentieel van duaal gebruik van op AI gebaseerde oplossingen bij de vaststelling van 
normen voor gebruik van AI op verschillende gebieden in commerciële en militaire 
sectoren; dringt aan op strenge ethische normen en streng ethisch beleid bij het 
ontwikkelen van defensietechnologieën, -producten en -besturingssystemen;

17. wijst erop dat het effectieve vervoer van goederen, munitie, wapentuig en troepen een 
essentieel onderdeel is van een succesvolle militaire operatie; benadrukt dat AI naar 
verwachting een cruciale rol zal spelen in militaire logistiek en militair vervoer en 
daarin talrijke toepassingen zal vinden; wijst erop dat verschillende landen in de wereld, 
waaronder EU-lidstaten, van AI gebruikmaken in hun wapens en andere systemen op 
platforms te land, ter zee en in de lucht; herinnert eraan dat AI-toepassingen in de 
vervoerssector nieuwe mogelijkheden kunnen bieden en nieuwe tactieken mogelijk 
kunnen maken, zoals de combinatie van veel systemen als drones, onbemande 
vaartuigen of tanks in een onafhankelijke en gecoördineerde operatie;

18. constateert voorts dat er op internationaal niveau gediscussieerd en overeenstemming 
bereikt moet worden over autonome wapensystemen als een bijzondere categorie van 
AI op militair gebied, met name in het VN-forum inzake het 
conventionelewapensverdrag; vestigt de aandacht op het feit dat er tot op heden in het 
kader van het lopende internationale debat over dodelijke autonome wapensystemen 
geen overeenstemming is bereikt over de regulering van opkomende militaire 
technologieën, en wijst erop dat de EU als geheel pas onlangs ermee heeft ingestemd de 
gevolgen van AI-ontwikkelingen en digitalisering voor de defensiesector te bespreken; 
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is van mening dat de EU een cruciale rol kan spelen bij het helpen harmoniseren van de 
standpunten van de lidstaten ten aanzien van militaire AI, om het internationale debat te 
kunnen leiden.
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