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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Artificiell intelligens (AI) erbjuder aldrig tidigare skådade möjligheter att förbättra 
resultaten inom transportsektorn genom att ta sig an de utmaningar som en ökande 
efterfrågan på resor, säkerhet och miljö innebär, samtidigt som alla transportsätt blir 
smartare, effektivare och mer ändamålsenliga.

B. AI inom försvarsområdet är ett ämne som måste behandlas på EU-nivå för att utveckla 
den europeiska kapaciteten.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens vitbok om artificiell intelligens (AI) och 
stöder EU:s ambition att vara en av de globala ledarna för AI och samtidigt stärka 
samarbetet med likasinnade aktörer.

2. Europaparlamentet påpekar att EU utsätts för stark konkurrens genom den ökande 
betydelsen av forskning och utveckling i den privata sektorn och massiva investeringar 
från tredjeländer såsom Förenta staterna och Kina. Parlamentet stöder därför 
EU:s insatser för att ytterligare utveckla sina konkurrensfördelar inom AI-sektorn, och 
anser att EU bör inta rollen som global normgivare för AI på områdena för civil och 
militär användning och statens myndighetsutövande samt öka ansträngningarna för att 
få till stånd en effektiv strategi som syftar till att stärka unionens inflytande över 
utformningen av globala standarder och minska vårt beroende av utländska data som är 
grundläggande för algoritmbaserad teknik. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att förespråka ett bredare samarbete inom FN, OECD, G7, G20 och 
andra internationella forum för att främja unionens AI-strategi och betona de 
grundläggande rättigheter, friheter och värden som fastställs i EU-fördragen, 
i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i internationell 
människorättslagstiftning, och då beakta etiska normer och ansvarsfrågor.

3. Europaparlamentet konstaterar att AI-tillämpningar har betydande ekonomisk potential, 
och uppmanar därför kommissionen att fortsätta att främja AI-forskning och utbyte av 
god praxis på transportområdet. Parlamentet poängterar behovet av innovativ, 
sektorsövergripande användning av data och samarbete mellan systemets olika aktörer 
för att stärka Europas industriella bas avseende AI. Parlamentet betonar vikten av att 
inte bara beakta AI-teknik utan även den kommande generationens teknologier, t.ex. 
kvantdatorteknik, som redan tagits fram och som utgör nästa steg i de 
sektorsövergripande tekniska framstegen. 

4. Europaparlamentet stöder användning av artificiell intelligens för maskininlärning med 
hjälp av stordata för att optimera långsiktiga resultat, underhåll, felprognoser och 
byggplanering för transportinfrastruktur och byggnader, inklusive faktorer som 
energieffektivitet eller kostnader. Detta kommer att kräva möjliggörande resurser och 
stödjande infrastruktur, inklusive energi till maskinvara, programvara, nätresurser och 
tjänster samt säkerställande av datans kvalitet och kvantitet. Parlamentet noterar 
dessutom att användningen av AI inom transporter, särskilt när civila och militära 
användningsområden är sammanlänkade, bör vara förenlig med EU:s dataskydds- och 
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integritetslagstiftning. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att arbeta 
tillsammans med medlemsstaterna avseende datasäkerhet och dataskydd.

5. Europaparlamentet anser att AI har förändrat och bidragit till utvecklingen och 
moderniseringen av transportsektorn genom ökad automatisering och större integration 
och konnektivitet mellan transportnät. Parlamentet understryker att automatiseringen 
och AI-integrationen varierar mellan olika transportslag och mellan olika infrastrukturer 
i unionen. Det är viktigt att satsa på artificiell intelligens för att främja multimodalitet, 
driftskompatibilitet och energieffektivitet inom alla transportsätt för att effektivisera 
organisationen och förvaltningen av trafikens gods- och passagerarflöden, att bättre 
utnyttja infrastruktur och resurser längs det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och 
att försöka avlägsna de hinder som står i vägen för skapandet av ett verkligt gemensamt 
europeiskt transportområde.

6. Europaparlamentet framhåller att ett av de viktigaste resultaten av kommissionens 
vitbok om artificiell intelligens är att ha en människocentrerad strategi för AI-system. 
Parlamentet påminner om den mänskliga faktorns fortsatta betydelse när vi går mot helt 
automatiserade processer. Parlamentet understryker behovet av tillräcklig öppenhet och 
förutsägbarhet, tillförlitlig teknik, hög kvalitet vid ibruktagandet samt lämplig 
utbildning, och även vidareutbildning och omskolning, av personal som använder 
AI-baserade system. Parlamentet understryker att användningen av AI för militära 
ändamål alltid bör leda tillbaka till en fysisk eller juridisk person, och ansvaret och 
ansvarsskyldigheten bör tilldelas de ansvariga beslutsfattarna med beaktande av den 
militära befälsordningen.

7. Europaparlamentet påminner om fördelarna med det europeiska trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS), ett sammanhängande automatiskt tågkontrollsystem som ersätter 
inkompatibla nationella system vad gäller tillförlitlighet, kapacitet, kostnader, säkerhet, 
hastighet och underhåll. Att detta system utvecklas fullt ut är centralt för att ett 
gemensamt europeiskt järnvägsområde ska kunna skapas. Parlamentet stöder detta 
systems fulla realisering och dess fortsatta etablering som ett globalt system för 
automatisk tågkontroll. Parlamentet noterar arbetet i det gemensamma 
företaget Shift2Rail.

8. Europaparlamentet stöder utveckling och internationell standardisering av tågdriftens 
automatisering, även i syfte att främja driftskompatibilitet, transporteffektivitet och 
säkerhet. Parlamentet uppmuntrar utveckling av automatisk fördelning av ankomst- och 
avgångstider inom olika transportslag och användning av AI inom logistik och andra 
transportområden.

9. Europaparlamentet välkomnar det arbete som utförts inom det gemensamma 
forskningsprojektet för flygledningstjänsten Sesar (Single European Sky ATM 
Research) avseende system för obemannade luftfartyg och flygledningstjänst, både 
civila och militära, och projektets bidrag till minskad fragmentarisering inom det 
gemensamma europeiska luftrummet. Parlamentet påminner om att både civil och 
militär användning av obemannade luftfartyg (UAV), som vanligtvis kallas för drönare, 
har ökat. Parlamentet betonar den potential för allmänheten och samhället som leverans, 
inspektion och övervakning av drönare kan innebära. Parlamentet betonar att global 
driftskompatibilitet och harmonisering är en nödvändig förutsättning för ett tryggt, 
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fungerande och säkert globalt system för flygledningstjänst. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att främja Sesar på internationell nivå och att bidra 
till arbetet i internationella organisationer som Icao eller Iata i detta avseende, samt att 
samarbeta för att fastställa internationella normer för civil och militär användning av 
drönare.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att delta i den 
internationella regleringsverksamheten och i diskussionerna om självkörande fordon, 
särskilt vad gäller säkerheten, och samtidigt säkerställa samarbete mellan 
tillsynsmyndigheter och alla berörda parter som är relevanta för användningen av 
automatiserade fordon i vägtrafik inom EU. Parlamentet efterlyser standardiserade och 
kompatibla geografiska indata och betonar behovet av att dessa uppgifter är korrekta. 

11. Europaparlamentet påminner om att självkörande fordon har stor potential att förbättra 
rörligheten och säkerheten och innebär fördelar för miljön. Parlamentet välkomnar 
i detta avseende att FN:s ekonomiska kommission för Europas världsforum för 
harmonisering av fordonsföreskrifter har antagit ramdokumentet om 
automatiserade/självkörande fordon. Parlamentet noterar arbetet inom Internationella 
standardiseringsorganisationens nya tekniska kommitté för AI. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå en effektiv strategi för att säkerställa en tydlig internationell 
rättslig ram för förarbegreppet och tillhörande frågor om ansvar och ansvarsskyldighet, 
i den mening som avses i FN:s konventioner och andra internationella trafiklagar.

12. Europaparlamentet påpekar att den globala sjöfarten har förändrats kraftigt tack vare de 
senaste årens AI-integrering. Parlamentet påminner om de pågående omfattande 
diskussionerna i Internationella sjöfartsorganisationen om att integrera ny och 
framväxande teknik, t.ex. autonoma fartyg, i regelverket.

13. Europaparlamentet betonar hur intelligenta transportsystem kan minska 
trafikstockningar, öka säkerheten och tillgängligheten och bidra till förbättrad hantering 
av trafikflöden, förbättrad effektivitet och bättre rörlighetslösningar. Parlamentet 
påpekar de traditionella transportnätens ökade exponering för it-hot, och påminner om 
vikten av resurser och ytterligare forskning om säkerhetsrisker för att kunna garantera 
säkerheten i automatiserade system och deras data. Parlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att inkludera cybersäkerhet som en stående punkt på 
dagordningen för diskussion inom internationella transportrelaterade organisationer. 

14. Europaparlamentet välkomnar insatserna för att införa AI-system i den offentliga 
sektorn, och kommer att ge sitt stöd till ytterligare diskussioner om AI-användningen 
inom transportsektorn. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra en utvärdering av 
användningen av AI och liknande teknik inom transportsektorn och upprätta en 
icke-uttömmande förteckning över högrisksegment avseende AI-system som kan ersätta 
beslut inom ramen för offentligt maktutövande på detta område.

15. Europaparlamentet understryker att Europeiska försvarsfonden och det 
permanenta strukturerade samarbetet bör stimulera till samarbete mellan 
medlemsstaterna och europeiska försvarsindustrier för att utveckla ny europeisk 
försvarskapacitet på AI-området och säkerställa försörjningstrygghet, samtidigt som 
etiska överväganden beaktas. Parlamentet betonar att man måste undvika uppsplittring 
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genom att bygga broar mellan olika aktörer och tillämpningsområden, främja 
kompatibilitet och samverkan på alla nivåer och fokusera på gemensamma strukturer 
och plattformslösningar. Parlamentet påminner dessutom om att nästa fond för 
ett sammanlänkat Europa, som även uppmuntrar smart infrastruktur, kommer att 
tillhandahålla en fond för anpassning och utveckling av civil/militär infrastruktur för 
transporter med dubbla användningsområden på det transeuropeiska transportnätet, 
i syfte att öka samverkan mellan civila och försvarsrelaterade behov och förbättra den 
civila och den militära rörligheten inom unionen. Parlamentet betonar därför behovet av 
ytterligare europeiska investeringar, forskning och ledarskap inom teknik med såväl hög 
ekonomisk tillväxt som betydande potential för dubbla användningsområden.

16. Europaparlamentet betonar att många investeringar i ny teknik på transport- och 
rörlighetsområdet är marknadsdrivna, men ofta används kommersiellt allmänt 
tillgänglig teknik och produkter med dubbla användningsområden på innovativa sätt för 
militära ändamål. Parlamentet poängterar därför att potentialen med dubbla 
användningsområden i AI-baserade lösningar måste beaktas när man utarbetar 
standarder för användning av AI på olika områden inom kommersiella och militära 
sektorer. Parlamentet begär att etiska normer och etisk policy av hög kvalitet ska ingå 
vid utveckling av teknik, produkter och driftsprinciper för försvaret.

17. Europaparlamentet påpekar att effektiv transport av varor, ammunition, vapen och 
trupper är en grundläggande del av framgångsrika militära operationer. Parlamentet 
betonar att AI förväntas spela en avgörande roll och erbjuda många möjligheter på 
området för militärlogistik och militära transporter. Parlamentet påpekar att olika länder 
runt om i världen, däribland EU:s medlemsstater, nu integrerar AI-vapen och andra 
system som används på land-, sjö- och luftbaserade plattformar. Parlamentet påminner 
om att AI-tillämpningar inom transportsektorn skulle kunna ge ny kapacitet och tillåta 
en ny slags taktik, t.ex. en kombination av många system såsom drönare, obemannade 
fartyg eller obemannade stridsvagnar vid en oberoende och samordnad insats.

18. Europaparlamentet noterar att autonoma vapensystem, som en särskild kategori av AI 
på det militära området, bör diskuteras och överenskommas internationellt, särskilt 
i FN:s forum för konventionella vapen. I den pågående internationella debatten om 
dödliga autonoma vapensystem har man hittills inte lyckats ingå något avtal om 
reglering av ny militär teknik, och parlamentet påpekar att EU som helhet först nyligen 
enats om att diskutera vilken inverkan AI-utveckling och digitalisering har på 
försvarssektorn. Parlamentet tror att EU kan spela en avgörande roll när det gäller att 
hjälpa medlemsstaterna att harmonisera sitt synsätt på militär användning av AI, så att 
man kan leda de internationella diskussionerna.
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