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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât inteligența artificială (IA) oferă posibilități fără precedent de îmbunătățire a 
performanței sectorului transporturilor, prin gestionarea provocărilor legate de creșterea 
cererii de călătorii, a preocupărilor legate de siguranță și de mediu, făcând ca toate 
modurile de transport să devină mai inteligente, mai eficiente și mai confortabile;

B. întrucât constată că abordarea IA în domeniul apărării la nivelul UE este indispensabilă 
pentru dezvoltarea capacităților UE;

1. salută Cartea albă a Comisiei privind inteligența artificială (IA) și sprijină ambiția UE 
de a fi unul dintre liderii mondiali în acest domeniul, consolidând, în același timp, 
cooperarea cu actorii care împărtășesc aceeași viziune;

2. subliniază că, date fiind importanța din ce în ce mai mare a cercetării și dezvoltării în 
sectorul privat și investițiile masive din țări terțe precum Statele Unite și China, Europa 
se confruntă cu o concurență puternică; sprijină, prin urmare, eforturile UE de a 
dezvolta în continuare avantajele competitive pe care le are în sectorul IA și consideră 
că UE ar trebui să devină o referință în stabilirea de norme la nivel mondial privind IA 
în domeniul utilizării civile și militare și al autorității de stat și să își intensifice 
eforturile de elaborare a unei strategii eficiente de consolidare a influenței sale asupra 
definirii standardelor globale și de diminuare a dependenței sale de datele externe, un 
element esențial pentru tehnologiile bazate pe algoritmi; invită Comisia și statele 
membre să promoveze o cooperare mai amplă în cadrul ONU, OCDE, G7, G20 și al 
altor foruri internaționale pentru a promova abordarea UE în domeniul IA, subliniind 
drepturile, libertățile și valorile fundamentale consacrate în tratatele UE, în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în dreptul internațional al drepturilor 
omului și ținând cont de standardele etice și de aspectele legate de răspundere;

3. ia act de potențialul economic semnificativ al aplicațiilor IA și, prin urmare, invită 
Comisia să promoveze în continuare cercetarea în domeniul IA și schimbul de bune 
practici în domeniul transporturilor; subliniază necesitatea unor utilizări inovatoare 
transsectoriale ale datelor și a cooperării între diferiții actori din cadrul ecosistemului, 
pentru a consolida baza industrială a UE în domeniul IA; subliniază că este important să 
se aibă în vedere nu numai tehnologiile IA, ci și alte tehnologii de generație următoare, 
de exemplu informatica cuantică, deja luate în considerare și care reprezintă următoarea 
etapă în progresul tehnologic transsectorial; 

4. sprijină utilizarea IA de învățare automată care folosește volume mari de date pentru 
optimizarea performanței pe termen lung, întreținere, anticiparea defecțiunilor și 
planificarea construcției de infrastructuri de transport și de clădiri, inclusiv factori 
precum siguranța, eficiența energetică sau costurile; ia act de faptul că acest lucru va 
necesita instrumente și infrastructură de sprijin, inclusiv energie, hardware, software, 
resurse de rețea și servicii, precum și asigurarea calității și cantității datelor; ia act, de 
asemenea, de faptul că implementarea IA în domeniul transporturilor, în special în cazul 
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în care utilizările civile și militare sunt interconectate, ar trebui să respecte legislația UE 
privind protecția datelor și a vieții private; invită Comisia să colaboreze în continuare cu 
statele membre în ceea ce privește securitatea și protecția datelor;

5. consideră că IA a evoluat și a contribuit la dezvoltarea și modernizarea sectorului 
transporturilor printr-o mai mare automatizare și printr-o mai bună integrare și 
conectivitate a rețelelor de transport; subliniază că automatizarea și integrarea IA 
variază între modurile de transport și infrastructurile naționale existente în întreaga 
Uniune; subliniază că este necesar să se stimuleze inteligența artificială pentru a 
promova multimodalitatea, interoperabilitatea și eficiența energetică a tuturor modurilor 
de transport pentru a spori eficiența în organizarea și gestionarea fluxurilor de trafic 
pentru transportul de mărfuri și de pasageri, precum și pentru a utiliza mai bine 
infrastructura și resursele în cadrul rețelei transeuropene de transport (TEN-T) și pentru 
a elimina obstacolele din calea unui adevărat spațiu european unic al transporturilor;

6. subliniază că unul dintre principalele rezultate ale Cărții albe a Comisiei privind 
inteligența artificială este de a avea o abordare centrată pe om a sistemelor de IA; 
reamintește importanța continuă a factorului uman în domeniul automatizării complete; 
subliniază necesitatea asigurării unui grad suficient de transparență și de previzibilitate, 
a unei tehnologii fiabile, a implementării de înaltă calitate și a formării, perfecționării și 
recalificării corespunzătoare a personalului, care utilizează sistemele bazate pe IA; 
subliniază că utilizarea IA în scopuri militare ar trebui să revină întotdeauna unei 
persoane fizice sau juridice, responsabilitatea fiind atribuită factorilor de decizie 
responsabili, ținând seama de lanțul de comandă militară;

7. reamintește beneficiile Sistemului european de management al traficului feroviar 
(ERTMS), un sistem automat continuu de protecție a trenurilor care înlocuiește 
sistemele naționale incompatibile în ceea ce privește fiabilitatea, capacitatea, costurile, 
siguranța, viteza și întreținerea, a cărui implementare integrală este esențială pentru 
crearea unui spațiu feroviar european unic; sprijină implementarea deplină a ERTMS și 
utilizarea sa continuă ca sistem global de protecție automată a trenurilor; ia act de 
activitatea întreprinderii comune Shift2Rail;

8. sprijină dezvoltarea și standardizarea internațională a automatizării operațiunilor 
feroviare, inclusiv pentru a promova interoperabilitatea, eficiența transporturilor și 
siguranța; încurajează dezvoltarea alocării automate a sloturilor în diferite moduri de 
transport și utilizarea IA în logistică și în alte domenii ale transportului;

9. salută activitatea desfășurată în cadrul proiectului de cercetare privind managementul 
traficului aerian în cerul unic european (SESAR) în domeniul sistemelor de aeronave 
fără pilot la bord și al sistemelor de management al traficului aerian, atât civile, cât și 
militare și contribuția sa la reducerea fragmentării cerului unic european; reamintește 
intensificarea utilizării civile și militare a vehiculelor aeriene fără pilot (UAV), 
denumite în mod curent drone; subliniază, printre altele, potențialul pentru cetățeni și 
societate pe care îl au livrările, inspecțiile și supravegherea efectuate cu ajutorul 
dronelor ; subliniază că interoperabilitatea și armonizarea la nivel mondial constituie o 
condiție sine qua non pentru un sistem sigur, funcțional și securizat de gestionare a 
traficului aerian mondial; încurajează Comisia și statele membre să promoveze SESAR 
pe plan internațional, să contribuie la activitatea organizațiilor internaționale, cum ar fi 



AD\1209979RO.docx 5/8 PE646.912v02-00

RO

Organizația Aviației Civile Internaționale sau Asociația Internațională de Transport 
Aerian în această privință, și să coopereze pentru a stabili norme internaționale pentru 
utilizarea civilă și militară a dronelor;

10. invită Comisia și statele membre să participe la activitățile de reglementare 
internaționale și la discuțiile privind vehiculele autonome, în special în domeniul 
siguranței, asigurând în același timp cooperarea dintre autoritățile de reglementare și 
toate părțile interesate în ceea ce privește introducerea vehiculelor automatizate în 
traficul rutier din UE; solicită date de intrare geografice standardizate și interoperabile și 
subliniază că este necesar ca aceste date să fie exacte; 

11. reamintește că vehiculele autonome au un potențial ridicat de a îmbunătăți mobilitatea, 
siguranța și de a aduce beneficii de mediu; salută, în acest sens, adoptarea de către 
Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite a Forumului 
mondial pentru armonizarea reglementărilor privind vehiculele a documentului cadru 
privind vehiculele automatizate/autonome; ia act de activitatea noului comitet tehnic în 
materie de IA al Organizației Internaționale de Standardizare; invită Comisia să propună 
o abordare eficace pentru a asigura un cadru juridic internațional clar pentru conceptul 
de conducător auto, precum și chestiunile relevante privind responsabilitatea și 
răspunderea, în sensul Convențiilor ONU și al altor legi privind traficul internațional;

12. subliniază că industria mondială a transportului maritim s-a schimbat foarte mult 
datorită integrării IA în ultimii ani; reamintește discuțiile ample care au loc în prezent în 
cadrul Organizației Maritime Internaționale privind integrarea eficientă în cadrul de 
reglementare a tehnologiilor noi și emergente, cum ar fi navele autonome;

13. subliniază modul în care sistemele de transport inteligente pot să atenueze 
congestionarea traficului, să mărească siguranța și accesibilitatea și să contribuie la 
îmbunătățirea fluxurilor de trafic, a eficienței și la găsirea unor soluții în materie de 
mobilitate; atrage atenția asupra faptului că rețelele de transport tradiționale sunt tot mai 
expuse amenințărilor cibernetice; reamintește importanța resurselor și a continuării 
cercetărilor cu privire la riscurile de securitate pentru a garanta siguranța sistemelor 
automatizate și a datelor acestora; salută intenția Comisiei de a include securitatea 
cibernetică ca punct permanent pe ordinea de zi pentru discuțiile din cadrul 
organizațiilor internaționale în domeniul transporturilor; 

14. salută eforturile depuse pentru a introduce sisteme de IA în sectorul public și va sprijini 
în continuare discuțiile privind implementarea IA în domeniul transporturilor; invită 
Comisia să realizeze o evaluare a utilizării IA și a tehnologiilor similare în sectorul 
transporturilor și să elaboreze o listă neexhaustivă a segmentelor cu risc ridicat în 
contextul sistemelor de IA, înlocuind deciziile din cadrul prerogativelor publice în acest 
domeniu;

15. subliniază că Fondul european de apărare și cooperarea structurată permanentă ar trebui 
să stimuleze cooperarea între statele membre și industriile de apărare europene pentru a 
dezvolta noi capacități europene de apărare în domeniul IA și a asigura securitatea 
aprovizionării, ținând seama de considerentele etice; subliniază necesitatea de a evita 
fragmentarea prin crearea de punți între diferiții actori și domeniile de aplicare, prin 
promovarea compatibilității și a interoperabilității la toate nivelurile și prin punerea 
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accentului pe activitatea comună la nivelul arhitecturii și pe soluțiile oferite de 
platforme; reamintește, de asemenea, că următorul Mecanism pentru interconectarea 
Europei, care încurajează și infrastructura inteligentă, va prevedea un fond pentru 
adaptarea și dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizarea civilă și militară de transport 
pe TEN-T cu scopul de a crește sinergiile între necesitățile civile și de apărare și pentru 
a îmbunătăți mobilitatea civilă și militară în cadrul Uniunii; subliniază, prin urmare, că 
sunt necesare investiții europene suplimentare, cercetare și asumarea rolului de lider în 
domeniul tehnologiilor, cu un impact puternic asupra creșterii economice și cu un 
potențial semnificativ de dublă utilizare;

16. subliniază că multe investiții în tehnologiile noi din domeniul transporturilor și al 
mobilității sunt orientate către piață, dar tehnologiile și produsele comerciale cu dublă 
utilizare aflate la vânzare sunt adesea utilizate într-un mod inovator în scopuri militare; 
subliniază, prin urmare, că potențialul de dublă utilizare a soluțiilor bazate pe IA trebuie 
luat în considerare la elaborarea standardelor de utilizare a IA în diferite domenii din 
sectoarele comerciale și militare; solicită o politică etică și standarde etice în 
dezvoltarea de tehnologii, produse și principii de funcționare în domeniul apărării;

17. subliniază că transportul eficient de mărfuri, muniție, armament și trupe este o 
componentă esențială a operațiunilor militare de succes; subliniază că se așteaptă ca IA 
să joace un rol crucial și să ofere numeroase aplicații în logistica și transporturile 
militare; subliniază că diferite țări din întreaga lume, inclusiv statele membre ale UE, 
integrează armele bazate pe IA și alte sisteme utilizate pe platforme terestre, navale, 
aeriene; reamintește că aplicarea IA în sectorul transporturilor ar putea oferi noi 
capacități și ar permite noi tactici, cum ar fi combinația multor sisteme, precum dronele, 
ambarcațiunile sau tancurile fără pilot, într-o operațiune independentă și coordonată;

18. constată, de asemenea, că sistemele de arme autonome, ca o categorie specifică a IA în 
domeniul militar, ar trebui discutate și convenite la nivel internațional, în special în 
cadrul Convenției ONU privind anumite tipuri de arme convenționale; atrage atenția că, 
în cadrul dezbaterii internaționale în curs privind sistemele de arme letale autonome, nu 
s-a ajuns până în prezent la un acord internațional pentru reglementarea noilor 
tehnologii militare și subliniază că UE, în ansamblu, a convenit recent să discute despre 
efectele evoluțiilor IA și ale digitalizării asupra sectorului apărării; consideră că UE 
poate juca un rol crucial când este vorba de a sprijini statele membre să își armonizeze 
abordarea cu privire la IA militară, pentru a putea conduce discuțiile la nivel 
internațional.
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