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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže umelá inteligencia poskytuje bezprecedentné možnosti zlepšenia výkonnosti 
odvetvia dopravy tým, že rieši problémy zvyšujúceho sa dopytu po cestovaní, 
bezpečnosti a životného prostredia, a zároveň zvyšuje inteligentnosť, účinnosť a 
pohodlnosť všetkých druhov dopravy;

B. keďže riešenie otázky využitia umelej inteligencie v oblasti obrany na úrovni EÚ je 
nevyhnutné na rozvoj spôsobilostí EÚ;

1. víta bielu knihu Komisie o umelej inteligencii a podporuje ambíciu EÚ stať sa jedným z 
celosvetových lídrov v oblasti umelej inteligencie a zároveň posilňovať spoluprácu s 
podobne zmýšľajúcimi aktérmi;

2. poukazuje na to, že vzhľadom na rastúci význam výskumu a vývoja v súkromnom 
sektore a rozsiahle investície tretích krajín, ako sú Spojené štáty a Čína, čelí EÚ silnej 
konkurencii; podporuje preto úsilie EÚ ďalej rozvíjať svoje konkurenčné výhody v 
oblasti umelej inteligencie a domnieva sa, že EÚ by mala byť celosvetovým tvorcom 
noriem týkajúcich sa umelej inteligencie v oblasti civilného a vojenského využitia a 
štátnej moci a zvýšiť úsilie o vytvorenie účinnej stratégie zameranej na posilnenie jej 
vplyvu na formovanie celosvetových noriem a zníženie jej závislosti od zahraničných 
údajov, čo je nevyhnutné pre technológie založené na algoritmoch; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby presadzovali širšiu spoluprácu v rámci OSN, OECD, G7, G20 a iných 
medzinárodných fór s cieľom podporovať prístup EÚ k umelej inteligencii a zároveň 
zdôrazňovať základné práva, slobody a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ, Charte 
základných práv Európskej únie a medzinárodnom práve v oblasti ľudských práv, a to s 
ohľadom na etické normy a otázky zodpovednosti;

3. berie na vedomie významný hospodársky potenciál aplikácií založených na umelej 
inteligencii, a preto vyzýva Komisiu, aby naďalej podporovala výskum v oblasti umelej 
inteligencie a výmenu osvedčených postupov v oblasti dopravy; zdôrazňuje potrebu 
inovatívneho medziodvetvového využívania údajov a spolupráce medzi rôznymi 
subjektmi ekosystému s cieľom posilniť priemyselnú základňu EÚ v oblasti umelej 
inteligencie; zdôrazňuje, že je dôležité zvážiť nielen technológie založené na umelej 
inteligencii, ale aj iné technológie novej generácie, napr. kvantovú výpočtovú techniku, 
o ktorých sa už uvažuje a ktoré predstavujú ďalší krok v medziodvetvovom 
technologickom pokroku; 

4. podporuje využívanie umelej inteligencie v strojovom učení s využitím veľkých údajov 
na účely optimalizácie dlhodobej výkonnosti, údržby, prognózy zlyhania a plánovania 
výstavby dopravnej infraštruktúry a budov vrátane faktorov, ako sú bezpečnosť, 
energetická efektívnosť a náklady; konštatuje, že na to budú potrebné nástroje a 
podporná infraštruktúra vrátane energie, hardvéru, softvéru, sieťových zdrojov a 
služieb, ako aj zabezpečenie vysokej kvality a množstva údajov; okrem toho konštatuje, 
že zavádzanie umelej inteligencie do dopravy, a najmä v prípade, keď je civilné a 
vojenské využitie prepojené, by malo byť v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane 



PE646.912v02-00 4/8 AD\1209979SK.docx

SK

údajov a súkromia; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v spolupráci s členskými štátmi v 
oblasti bezpečnosti a ochrany údajov;

5. domnieva sa, že umelá inteligencia zmenila odvetvie dopravy a prispela k jeho rozvoju 
a modernizácii prostredníctvom zvýšenej automatizácie a väčšej integrácie a 
prepojenosti dopravných sietí; zdôrazňuje, že automatizácia a integrácia umelej 
inteligencie sa líšia v závislosti od druhov dopravy a existujúcej infraštruktúry v celej 
Únii; zdôrazňuje potrebu posilniť umelú inteligenciu v záujme podpory multimodality, 
interoperability a energetickej efektívnosti všetkých druhov dopravy, zvýšenia 
efektívnosti organizácie a riadenia dopravných tokov tovarov a pasažierov, lepšieho 
využívania infraštruktúry a zdrojov v transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T) a riešenia 
prekážok pri vytváraní skutočného jednotného európskeho dopravného priestoru;

6. zdôrazňuje, že jedným z hlavných výsledkov bielej knihy Komisie o umelej inteligencii 
je prístup k systémom umelej inteligencie sústredený na človeka; pripomína, že ľudský 
faktor zostáva pri dosahovaní úplnej automatizácie naďalej dôležitý; zdôrazňuje potrebu 
dostatočnej transparentnosti a predvídateľnosti, spoľahlivých technológií, 
vysokokvalitného zavádzania a primeranej odbornej prípravy, ako aj zvyšovania úrovne 
zručností a získavania nových zručností zamestnancov, ktorí používajú systémy 
založené na umelej inteligencii; zdôrazňuje, že využívanie umelej inteligencie na 
vojenské účely by malo vždy viesť k fyzickej alebo právnickej osobe, pričom 
zodpovednosť by mali niesť zodpovedné subjekty s rozhodovacou právomocou, a to s 
ohľadom na vojenskú hierarchiu velenia;

7. pripomína výhody, pokiaľ ide o spoľahlivosť, kapacitu, náklady, bezpečnosť, rýchlosť a 
údržbu Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS), plynulého 
automatického vlakového zabezpečovacieho systému, ktorý nahrádza nezlučiteľné 
vnútroštátne systémy a ktorého plné zavedenie má zásadný význam pre vytvorenie 
jednotného európskeho dopravného priestoru; podporuje úplné zavedenie ERTMS a 
jeho nepretržitú prevádzku ako globálneho automatického vlakového zabezpečovacieho 
systému; berie na vedomie činnosť spoločného podniku Shift2Rail;

8. podporuje rozvoj a medzinárodnú normalizáciu automatizácie prevádzok vlakov, a to aj 
s cieľom podporiť interoperabilitu, výkonnosť a bezpečnosť dopravy; podporuje rozvoj 
automatického prideľovania prevádzkových intervalov v rôznych druhoch dopravy a 
využívanie umelej inteligencie v logistike a v iných oblastiach dopravy;

9. víta činnosť projektu výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho 
neba (SESAR) v oblasti bezpilotných leteckých systémov a systémov manažmentu 
letovej prevádzky, tak civilných, ako aj vojenských, a jeho prínos k prekonaniu 
fragmentácie jednotného európskeho neba; pripomína, že bezpilotné vzdušné 
prostriedky (UAV), bežne nazývané drony, sa čoraz viac využívajú na civilné a 
vojenské účely; zdôrazňuje okrem iného možnosti, ktoré pre občanov a spoločnosť 
predstavujú dodávky, kontroly a sledovanie vykonávané pomocou dronov; zdôrazňuje, 
že globálna interoperabilita a harmonizácia sú podmienkou sine qua non bezpečného, 
funkčného a chráneného globálneho systému manažmentu letovej prevádzky; nabáda 
Komisiu a členské štáty, aby podporovali projekt SESAR na medzinárodnej úrovni, aby 
v tejto súvislosti prispievali k činnosti medzinárodných organizácií, ako je 
Medzinárodná organizácia civilného letectva alebo Medzinárodné združenie leteckých 
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prepravcov, a aby spolupracovali na vytvorení medzinárodných noriem civilného a 
vojenského využívania dronov;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zúčastňovali na medzinárodných regulačných 
činnostiach a diskusiách o autonómnych vozidlách, najmä v oblasti bezpečnosti, a 
zároveň zabezpečili spoluprácu medzi regulačnými orgánmi a všetkými 
zainteresovanými stranami, ktoré sú dôležité pre zavádzanie automatizovaných vozidiel 
do cestnej premávky v EÚ; žiada štandardizované a interoperabilné geografické vstupné 
údaje a zdôrazňuje potrebu presnosti takýchto údajov; 

11. pripomína, že autonómne vozidlá majú veľký potenciál zlepšiť mobilitu a bezpečnosť a 
môžu byť prínosom pre životné prostredie; v tejto súvislosti víta skutočnosť, že Svetové 
fórum pre harmonizáciu predpisov o vozidlách v rámci Európskej hospodárskej komisie 
OSN prijalo rámcový dokument o automatizovaných/autonómnych vozidlách; berie na 
vedomie činnosť nového technického výboru pre umelú inteligenciu v rámci 
Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu; vyzýva Komisiu, aby navrhla účinný 
prístup na zabezpečenie jasného medzinárodného právneho rámca pre koncept vodiča a 
príslušné otázky zodpovednosti v zmysle dohovorov OSN a iných medzinárodných 
právnych predpisov v oblasti dopravy;

12. poukazuje na to, že svetové odvetvie lodnej dopravy sa v posledných rokoch výrazne 
zmenilo vďaka integrácii umelej inteligencie; pripomína súčasné komplexné rokovania 
v rámci Medzinárodnej námornej organizácie o účinnom začleňovaní nových a 
vznikajúcich technológií, ako sú autonómne lode, do regulačného rámca;

13. zdôrazňuje, že inteligentné dopravné systémy zmierňujú dopravné preťaženie, zvyšujú 
bezpečnosť a prístupnosť a prispievajú k zlepšeniu riadenia dopravných tokov, účinnosti 
a riešení v oblasti mobility; upozorňuje na to, že tradičné prepravné siete sú viac 
vystavené kybernetickým hrozbám; pripomína význam zdrojov a ďalšieho výskumu 
bezpečnostných rizík pri zaisťovaní bezpečnosti automatizovaných systémov a ich 
údajov; víta zámer Komisie zahrnúť kybernetickú bezpečnosť medzi pravidelné body 
programu s diskusiou v rámci medzinárodných organizácií v oblasti dopravy; 

14. víta úsilie o zavedenie systémov umelej inteligencie do verejného sektora a bude 
podporovať ďalšie diskusie o zavádzaní umelej inteligencie do dopravy; vyzýva 
Komisiu, aby uskutočnila hodnotenie využívania umelej inteligencie a podobných 
technológií v odvetví dopravy a zostavila neúplný zoznam vysokorizikových segmentov 
v súvislosti so systémami umelej inteligencie, ktoré nahrádzajú rozhodnutia v rámci 
výsad verejnej moci v tejto oblasti;

15. zdôrazňuje, že Európsky obranný fond a stála štruktúrovaná spolupráca by mali 
stimulovať spoluprácu medzi členskými štátmi a európskym obranným priemyslom s 
cieľom rozvíjať nové európske obranné spôsobilosti v oblasti umelej inteligencie a 
zaistiť bezpečnosť dodávok, pričom sa zohľadnia etické aspekty; zdôrazňuje, že je 
potrebné predísť fragmentácii tým, že sa budú budovať mosty medzi rôznymi subjektmi 
a oblasťami uplatňovania, že sa bude podporovať kompatibilita a interoperabilita na 
všetkých úrovniach a klásť dôraz na spoločnú prácu na úrovni štruktúry a platformové 
riešenia; okrem toho pripomína, že ďalším Nástrojom na prepájanie Európy, ktorý tiež 
podporuje inteligentnú infraštruktúru, sa zabezpečí fond na adaptáciu a rozvoj 
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civilnej/vojenskej dopravnej infraštruktúry s dvojakým použitím v TEN-T s cieľom 
zvýšiť synergie medzi civilnými a vojenskými potrebami a zlepšiť civilnú a vojenskú 
mobilitu v rámci Únie; zdôrazňuje preto potrebu ďalších európskych investícií, 
výskumu a vedenia v oblasti technológií s veľkým vplyvom na hospodársky rast, ako aj 
významným dvojakým použitím;

16. zdôrazňuje, že mnohé investície do nových technológií v oblasti dopravy a mobility sú 
trhovo orientované, no bežne dostupné komerčné technológie a produkty sa často 
inovatívnymi spôsobmi využívajú na vojenské účely; zdôrazňuje preto, že pri 
vypracovávaní noriem pre využitie umelej inteligencie v rôznych oblastiach 
obchodného a vojenského sektora sa musí zohľadniť potenciál dvojakého použitia 
riešení založených na umelej inteligencii; žiada, aby sa pri vyvíjaní obranných 
technológií, produktov a prevádzkových zásad zohľadnili prísne etické normy a 
politika;

17. poukazuje na to, že účinná preprava tovarov, munície, zbraní a vojenských jednotiek je 
nevyhnutnou zložkou úspešných vojenských operácií; zdôrazňuje, že sa očakáva, že 
umelá inteligencia bude zohrávať kľúčovú úlohu a prinesie početné možnosti v oblasti 
vojenskej logistiky a dopravy; poukazuje na to, že rôzne krajiny na celom svete vrátane 
členských štátov EÚ zavádzajú zbrane využívajúce umelú inteligenciu a iné systémy 
využívané na pozemných, námorných a leteckých platformách; pripomína, že aplikácie 
založené na umelej inteligencii v odvetví dopravy by mohli priniesť nové spôsobilosti a 
umožniť nové formy taktiky, napríklad kombináciu viacerých systémov, ako sú drony, 
lode alebo tanky bez posádky pri samostatnej a koordinovanej operácii;

18. okrem toho konštatuje, že autonómne zbraňové systémy ako osobitná kategória umelej 
inteligencie vo vojenskej oblasti by mali byť predmetom diskusií a schvaľovania na 
medzinárodnej úrovni, presnejšie na fóre dohovoru OSN o používaní určitých 
konvenčných zbraní; upozorňuje na to, že počas prebiehajúcej medzinárodnej diskusie o 
smrtiacich autonómnych zbraňových systémoch, ktorej účelom je regulovať vznikajúce 
vojenské technológie, sa doteraz nedosiahla žiadna dohoda, a konštatuje, že EÚ ako 
celok iba nedávno súhlasila, že bude rokovať o vplyvoch rozvoja umelej inteligencie a 
digitalizácie na odvetvie obrany; domnieva sa, že EÚ môže zohrať kľúčovú úlohu, 
pokiaľ ide o pomoc členským štátom zosúladiť ich prístupy k umelej inteligencii vo 
vojenskej oblasti, s cieľom viesť medzinárodné diskusie.
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