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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że sztuczna inteligencja (AI) stwarza niespotykane dotąd możliwości 
poprawy wyników sektora transportu poprzez stawienie czoła wyzwaniom związanym 
z rosnącym popytem na podróże, bezpieczeństwem i ochroną środowiska, prowadząc 
do usprawnienia wszystkich rodzajów transportu pod względem inteligentnych 
rozwiązań, wydajności i wygody;

B. mając na uwadze, że zajęcie się kwestią AI w sektorze obrony na szczeblu UE jest 
niezbędne do rozwoju zdolności UE;

1. z zadowoleniem przyjmuje białą księgę Komisji w sprawie AI i popiera dążenie UE do 
bycia jednym ze światowych liderów w dziedzinie AI przy jednoczesnym zacieśnianiu 
współpracy z podmiotami o podobnych poglądach;

2. wskazuje, że z uwagi na rosnące znaczenie badań i rozwoju w sektorze prywatnym oraz 
ogromne inwestycje państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone i Chiny, UE ma do 
czynienia z silną konkurencją; popiera zatem starania UE na rzecz dalszego zwiększania 
swojej przewagi konkurencyjnej w sektorze AI i uważa, że UE powinna wyznaczać 
globalne standardy w dziedzinie AI w obszarach zastosowania cywilnego i wojskowego 
oraz władzy państwowej, a także zwiększyć wysiłki na rzecz skutecznej strategii 
mającej na celu wzmocnienie jej wpływu na kształtowanie globalnych standardów 
i zmniejszenie jej zależności od danych zagranicznych, co ma zasadnicze znaczenie dla 
technologii opartych na algorytmach; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
opowiedzenia się za szerszą współpracą w ramach ONZ, OECD, G7, G20 i innych 
forów międzynarodowych, aby promować podejście UE do AI, kładąc nacisk na 
podstawowe prawa, wolności i wartości zapisane w traktatach UE, Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz w międzynarodowym prawie dotyczącym praw 
człowieka, z uwzględnieniem norm etycznych i kwestii odpowiedzialności;

3. zwraca uwagę na znaczny potencjał gospodarczy zastosowań AI i w związku z tym 
wzywa Komisję do dalszego promowania badań nad AI i wymiany dobrych praktyk 
w dziedzinie transportu; podkreśla potrzebę innowacyjnego międzysektorowego 
wykorzystania danych i współpracy między różnymi podmiotami ekosystemu w celu 
umocnienia bazy przemysłowej UE dotyczącej AI; podkreśla znaczenie uwzględnienia 
nie tylko technologii AI, ale również innych technologii nowej generacji, jak 
np. obliczenia kwantowe, które już są brane pod uwagę i stanowią kolejny krok 
w procesie międzysektorowego postępu technologicznego; 

4. popiera wykorzystanie AI w uczeniu maszynowym, z wykorzystaniem dużych zbiorów 
danych, w celu optymalizacji długoterminowej wydajności, konserwacji, 
prognozowania awarii i planowania budowy infrastruktury transportowej i budynków, 
w tym takich czynników jak efektywność energetyczna lub koszty związane 
z bezpieczeństwem; zauważa, że będzie to wymagać czynników warunkujących 
i infrastruktury wspierającej, w tym energii dla sprzętu, oprogramowania, zasobów 
sieciowych i usług, a także zapewnienia wysokiej jakości i ilości danych; zauważa 
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ponadto, że stosowanie AI w transporcie, w szczególności w przypadkach gdy 
zastosowania cywilne i wojskowe są ze sobą powiązane, powinno być zgodne 
z unijnymi przepisami o ochronie danych i prywatności; wzywa Komisję do dalszej 
współpracy z państwami członkowskimi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych;

5. uważa, że AI zmieniła się i przyczyniła się do rozwoju i modernizacji sektora transportu 
dzięki zwiększeniu automatyzacji, integracji i łączności sieci transportowych; 
podkreśla, że automatyzacja i integracja AI różnią się w zależności od rodzaju 
transportu i infrastruktury w całej Unii; podkreśla konieczność promowania sztucznej 
inteligencji w celu wspierania multimodalności, interoperacyjności i efektywności 
energetycznej wszystkich środków transportu, aby zapewnić bardziej efektywną 
organizację przepływów towarów i pasażerów oraz zarządzania nimi, a także lepsze 
wykorzystanie infrastruktury i zasobów w całej transeuropejskiej sieci transportowej 
(TEN-T) oraz aby usunąć przeszkody w tworzeniu rzeczywistego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu;

6. zwraca uwagę, że jednym z kluczowych elementów białej księgi Komisji w sprawie 
sztucznej inteligencji jest podejście do systemów AI zorientowane na człowieka; 
przypomina o stałym znaczeniu czynnika ludzkiego na drodze do pełnej automatyzacji; 
podkreśla potrzebę zapewnienia wystarczającej przejrzystości i przewidywalności, 
niezawodnej technologii, wysokiej jakości wdrożenia i odpowiedniego szkolenia, 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji personelu wykorzystującego systemy oparte na AI; 
podkreśla, że stosowanie AI do celów wojskowych zawsze powinno zależeć od osoby 
fizycznej lub prawnej, przy czym odpowiedzialność i rozliczalność powinny być 
przypisane odpowiedzialnym decydentom z uwzględnieniem wojskowego łańcucha 
dowodzenia;

7. przypomina o korzyściach płynących z europejskiego systemu zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS), płynnego automatycznego systemu sterowania ruchem pociągów 
zastępującego niekompatybilne systemy krajowe, jeżeli chodzi o niezawodność, 
zdolność, koszty, bezpieczeństwo, prędkość i konserwację, przy czym jego pełne 
udostępnienie ma zasadnicze znaczenie dla utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru kolejowego; popiera pełne wdrożenie ERTMS i jego ciągłe stosowanie jako 
globalnego automatycznego systemu sterowania ruchem pociągów; odnotowuje pracę 
Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail;

8. wspiera rozwój i międzynarodową normalizację automatyzacji ruchu pociągów, 
również w celu promowania interoperacyjności, efektywności transportu 
i bezpieczeństwa; zachęca do rozwijania zautomatyzowanego przydzielania czasu na 
start lub lądowanie (odjazd/przyjazd) w różnych rodzajach transportu oraz do 
wykorzystywania AI w logistyce i innych obszarach transportu;

9. z zadowoleniem przyjmuje prace nad projektem badawczym dotyczącym europejskiego 
systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) w dziedzinie 
bezzałogowych systemów powietrznych oraz systemów zarządzania ruchem lotniczym, 
zarówno cywilnych, jak i wojskowych, i jego wkład w przezwyciężanie fragmentacji 
jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej; przypomina, że zwiększyło się zarówno 
cywilne, jak i wojskowe wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych, 
powszechnie określanych jako drony; zwraca uwagę na potencjał zastosowania dronów 
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dla obywateli i społeczeństwa między innymi do dostaw, inspekcji czy nadzoru; 
podkreśla, że globalna interoperacyjność i harmonizacja stanowią warunek sine qua non 
bezpiecznego, funkcjonalnego i zabezpieczonego globalnego systemu zarządzania 
ruchem lotniczym; zachęca Komisję i państwa członkowskie do promowania SESAR 
na arenie międzynarodowej oraz do uczestnictwa w poświęconych temu pracach 
organizacji międzynarodowych, takich jak Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego lub Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego, oraz do 
współpracy w celu opracowania międzynarodowych norm dotyczących wykorzystania 
dronów do zadań cywilnych i wojskowych;

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uczestnictwa w międzynarodowych 
działaniach regulacyjnych i dyskusjach na temat pojazdów autonomicznych, zwłaszcza 
w dziedzinie bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zapewnieniu współpracy między 
organami regulacyjnymi i wszystkimi zainteresowanymi stronami w zakresie wdrażania 
pojazdów zautomatyzowanych w ruchu drogowym w UE; apeluje o znormalizowane 
i interoperacyjne dane geograficzne i podkreśla, że dane takie muszą być dokładne; 

11. przypomina, że pojazdy autonomiczne mają ogromny potencjał w zakresie poprawy 
mobilności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska; w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje przyjęcie przez Światowe Forum na rzecz Harmonizacji Przepisów 
dotyczących Pojazdów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych dokumentu ramowego w sprawie pojazdów 
zautomatyzowanych/autonomicznych; odnotowuje prace nowej komisji technicznej 
ds. normalizacji AI Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej; wzywa Komisję do 
zaproponowania skutecznego podejścia w celu zapewnienia jasnych międzynarodowych 
ram prawnych dla koncepcji kierowcy oraz istotnych kwestii dotyczących 
odpowiedzialności w rozumieniu konwencji ONZ i innych przepisów 
międzynarodowego prawa ruchu drogowego;

12. podkreśla, że dzięki wykorzystaniu AI w ostatnich latach światowy przemysł 
żeglugowy uległ poważnym zmianom; przypomina obecne, szeroko zakrojone dyskusje 
w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej na temat skutecznego włączenia 
nowych i powstających technologii, takich jak autonomiczne statki, do ram 
regulacyjnych;

13. podkreśla, że inteligentne systemy transportowe łagodzą zatory w ruchu, zwiększają 
bezpieczeństwo i dostępność, a także przyczyniają się do sprawniejszego zarządzania 
ruchem, poprawy wydajności i ulepszenia rozwiązań w zakresie mobilności; zwraca 
uwagę na większe narażenie tradycyjnych sieci transportowych na cyberzagrożenia; 
przypomina o znaczeniu zasobów i dalszych badań nad zagrożeniami bezpieczeństwa 
w zapewnianiu bezpieczeństwa zautomatyzowanych systemów i ich danych; 
z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, by włączyć cyberbezpieczeństwo jako stały 
punkt dyskusji z organizacjami międzynarodowymi związanymi z transportem;

14. z zadowoleniem przyjmuje starania na rzecz wprowadzenia systemów AI w sektorze 
publicznym i będzie wspierać dalsze dyskusje na temat wdrażania AI w transporcie; 
wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny wykorzystania AI i innych podobnych 
technologii w sektorze transportu oraz do sporządzenia niewyczerpującego wykazu 
segmentów wysokiego ryzyka w kontekście systemów AI, zastępujących decyzje 



PE646.912v02-00 6/8 AD\1209979PL.docx

PL

w ramach prerogatyw władzy publicznej w tej dziedzinie;

15. podkreśla, że Europejski Fundusz Obronny i stała współpraca strukturalna powinny 
stymulować współpracę między państwami członkowskimi a europejskim przemysłem 
obronnym w celu rozwijania nowych europejskich zdolności obronnych w dziedzinie 
AI i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, z uwzględnieniem kwestii etycznych; 
podkreśla potrzebę unikania fragmentacji poprzez budowanie pomostów między 
różnymi podmiotami i dziedzinami stosowania, promowanie kompatybilności 
i interoperacyjności na wszystkich poziomach oraz skupienie się na wspólnych 
rozwiązaniach w struktury pracy i platform; przypomina ponadto, że kolejny instrument 
„Łącząc Europę”, który również wspiera inteligentną infrastrukturę, będzie obejmował 
fundusz na dostosowanie i rozwój cywilnej/wojskowej infrastruktury transportowej 
podwójnego zastosowania w ramach TEN-T w celu zwiększenia synergii między 
potrzebami cywilnymi i w zakresie obrony, oraz z myślą o poprawie mobilności 
cywilnej i wojskowej w Unii; podkreśla w związku z tym potrzebę dalszych 
europejskich inwestycji, badań i przywództwa w zakresie technologii mających 
zarówno duży wpływ na wzrost gospodarczy, jak i znaczny potencjał podwójnego 
zastosowania;

16. podkreśla, że wiele inwestycji w nowe technologie w dziedzinie transportu i mobilności 
jest opartych na zasadach rynkowych, ale komercyjne technologie i produkty 
podwójnego zastosowania są często wykorzystywane w innowacyjny sposób do celów 
wojskowych; podkreśla w związku z tym, że przy opracowywaniu standardów 
stosowania AI w różnych obszarach sektora handlu i obronności należy wziąć pod 
uwagę potencjał podwójnego zastosowania rozwiązań wykorzystujących AI; wzywa do 
uwzględnienia wysokich standardów etycznych i polityki w opracowywaniu 
technologii, produktów i zasad działania w dziedzinie obronności;

17. podkreśla, że skuteczny transport towarów, amunicji, uzbrojenia i wojsk stanowi istotny 
element udanych operacji wojskowych; podkreśla, że AI będzie prawdopodobnie 
odgrywać kluczową rolę i oferować liczne możliwości w dziedzinie logistyki 
wojskowej i transportu; zwraca uwagę, że różne kraje na całym świecie, w tym państwa 
członkowskie UE, włączają zastosowanie broni i innych systemów wykorzystujących 
AI do swojego arsenału środków na lądzie, morzu i w powietrzu; przypomina, że 
zastosowanie AI w sektorze transportu mogłoby zapewnić nowe zdolności i umożliwić 
nowe formy taktyki, takie jak połączenie wielu systemów, np. dronów, bezzałogowych 
łodzi lub czołgów, w ramach niezależnej i skoordynowanej operacji;

18. zauważa ponadto, że autonomiczne systemy uzbrojenia, jako szczególna kategoria AI 
w dziedzinie wojskowej, powinny być omawiane i uzgadniane na szczeblu 
międzynarodowym, zwłaszcza na forum Konwencji ONZ w sprawie niektórych 
rodzajów broni konwencjonalnej; zwraca uwagę, że tocząca się międzynarodowa debata 
na temat autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia w celu uregulowania 
powstających technologii wojskowych nie przyniosła dotychczas rezultatów, i zwraca 
uwagę na to, że UE jako całość dopiero niedawno zgodziła się podjąć debatę na temat 
wpływu rozwoju AI i cyfryzacji na sektor obrony; uważa, że UE może odegrać 
kluczową rolę we wspieraniu państw członkowskich w harmonizowaniu ich podejścia 
do wojskowej AI, tak aby poprowadzić debatę w tej kwestii na szczeblu 
międzynarodowym.
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