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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по правни въпроси да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че изкуственият интелект е форма на технологията, която е от 
стратегическо значение за транспортния сектор и се очаква да бъде от полза за 
гражданите и обществото, като подобрява качеството на живот, повишава степента на 
безопасност на всички видове транспорт и създава нови възможности за заетост и по-
устойчиви бизнес модели; като има предвид, че изкуственият интелект има потенциала 
да преобрази обществото значително, особено ако стане широко наличен и достъпен; 

Б. като има предвид, че пълният потенциал на изкуствения интелект в транспортния 
сектор може да бъде използван само ако ползвателите са наясно с потенциалните ползи 
и предизвикателства, които носи една такава технология; като има предвид, че е 
необходимо този въпрос да бъде разгледан в образованието и обучението, включително 
във връзка с подкрепата за цифровото приобщаване, както и да се провеждат 
информационни кампании на равнището на Съюза, които дават точна представа за 
всички аспекти на развитието на изкуствения интелект;

В. като има предвид, че европейският подход към изкуствения интелект, роботиката 
и свързани с тях технологии трябва да бъде в съответствие с етичните принципи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект, роботиката и свързани с тях технологии са 
насочени към човека, подобряват благосъстоянието на хората, благосъстоянието на 
обществото и околната среда, разглеждат съответните етични дилеми, зачитат напълно 
основните права, ценности и принципи на Съюза и са в пълно съответствие със 
законодателството на Съюза в областта на неприкосновеността на личния живот и 
защитата на данните; като има предвид, че при този подход ще трябва също така да се 
разглеждат въпроси, свързани с качеството на наборите от данни, използвани в 
алгоритмични системи, както и самите алгоритми, и стандартите за данни и обобщаване;

Г. като има предвид, че надеждният изкуствен интелект трябва да се основава на 
четири етични принципа: зачитане на автономността на хората, предотвратяване на 
вреди, справедливост и обяснимост; като има предвид, че за спазването на тези етични 
принципи е необходимо приемането на специфични правила за транспортния сектор на 
Съюза;

Д. като има предвид, че човешката грешка все още е в основата на близо 95% от 
всички пътни произшествия в Съюза; като има предвид, че Съюзът имаше за цел да 
намали смъртните случаи на година при пътнотранспортни произшествия в Съюза с 50% 
до 2020 г. в сравнение с 2010 г., но с оглед на липсата на напредък поднови усилията си 
в рамката за политиката относно пътната безопасност за периода 2021 – 2030 г. – 
Следващи стъпки към визия „Нулева смъртност“; като има предвид, че в това отношение 
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изкуственият интелект, автоматизацията и други нови технологии имат голям потенциал 
и съществено значение за повишаване на пътната безопасност чрез намаляване на 
възможността от човешка грешка;

Е. като има предвид, че изкуственият интелект, автоматизацията и други нови 
технологии също могат да допринесат за намаляване на задръстванията и на емисиите 
на парникови газове и замърсители на въздуха; 

Ж. като има предвид, че производството на етично отговорни, ориентирани към 
човека и издръжливи в технологично отношение изкуствен интелект, роботика и 
свързани с тях технологии в сектора на транспорта предоставят на предприятията от 
Съюза, включително МСП, възможност да станат световен лидер в тази област; 

З. като има предвид, че тези нови бизнес възможности могат да допринесат за 
възстановяване на европейската индустрия след настоящата здравна и икономическа 
криза и за използване в по-голяма степен на технологиите с изкуствен интелект в 
транспортната индустрия; като има предвид, че тези възможности ще създадат нови 
работни места, тъй като внедряването на изкуствен интелект и свързаните с него 
технологии има потенциала да увеличи производителността на предприятията и да 
допринесе за повишаване на ефективността; като има предвид, че програмите за 
иновации в тази област могат да спомогнат регионалните клъстъри да процъфтяват; 

И. като има предвид, че един такъв европейски подход към разработването на 
изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии в транспорта има 
потенциала да повиши световната конкурентоспособност и стратегическата автономност 
на икономиката на Съюза;

Й. като има предвид, че в сектори като обществения транспорт системите с 
изкуствен интелект за интелигентни транспортни системи може да се използват за 
свеждане до минимум на чакането на опашка, оптимизиране на маршрутите, 
предоставяне на възможност на хората с увреждания да бъдат по-независими, и 
увеличават енергийната ефективност, като по този начин се увеличават усилията за 
декарбонизация и намаляване на екологичния отпечатък; 

1. изтъква потенциала на използването на изкуствения интелект, роботиката и 
свързаните с тях технологии за всички автономни средства за автомобилен, железопътен, 
воден и въздушен транспорт, както и за преминаване към други видове транспорт и 
интермодалност, тъй като тези технологии могат да допринесат за намиране на 
оптимално съчетаване на видове транспорт при транспортиране на стоки и пътници; 
освен това подчертава, че те имат потенциал да направят транспорта, логистиката и 
транспортните потоци по-ефективни и да направят всички видове транспорт по-
безопасни, по-интелигентни и съобразени в по-голяма степен с околната среда; посочва, 
че един етичен подход към изкуствения интелект може да се разглежда и като система 
за ранно предупреждение, по-специално по отношение на безопасността и 
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ефективността на транспорта;

2. подчертава факта, че световната конкуренция между предприятията и 
икономическите региони означава, че е необходимо Съюзът да насърчава инвестициите 
и да укрепва международната конкурентоспособност на предприятията, осъществяващи 
дейност в транспортния сектор, като създава благоприятна среда за разработването и 
прилагането на решения с изкуствен интелект и допълнителни иновации, в която 
предприятията, установени в Съюза, могат да станат световни лидери в разработването 
на технологии с изкуствен интелект;

3. подчертава, че транспортният сектор на ЕС се нуждае от актуализация на 
регулаторната рамка по отношение на тези нововъзникващи технологии и тяхното 
използване в транспортния сектор, както и от ясна етична рамка за постигане на 
надежден изкуствен интелект, включително безопасност, сигурност, спазване на 
автономността на хората, аспектите, свързани с контрола и отговорността, което ще 
увеличи ползите, споделяни от всички, и ще бъде от ключово значение за стимулирането 
на инвестициите в научни изследвания и иновации, развитието на умения и 
възприемането на изкуствения интелект от обществените служби, МСП, стартиращите 
предприятия и предприятията, като същевременно се гарантира защитата на данните, 
както и оперативната съвместимост, без да се налага ненужна административна тежест 
върху предприятията и потребителите; подчертава, че е от решаващо значение да се 
гарантира, че всяка актуализация на регулаторната рамка относно тези нововъзникващи 
технологии се основава винаги на реална потребност и е в съответствие с принципа за 
по-добро регулиране, и в тази връзка:

а) призовава Комисията да предостави ясна рамка от етични принципи за 
разработването, внедряването и използването на изкуствен интелект, роботика и 
свързаните с тях технологии в транспортния сектор; изкуственият интелект, 
роботиката и свързаните с тях технологии в транспортния сектор трябва да се 
разработват, внедряват и използват в съответствие с тези етични принципи;

б) препоръчва създаването на насоки за хармонизирана класификация на рисковете 
при технологиите с изкуствен интелект в областта на всички видове транспорт, 
които да обхващат функциите на превозните средства, възлагани на хора и на 
изкуствен интелект, и да изясняват отговорностите и изискванията по отношение 
на безопасността; 

в) призовава Комисията да проучи използването на съществуващата европейска 
структура за надзор на пазара на алгоритмични системи, включително свързаните 
разпоредби за защита на данните, която издава насоки, становища и предоставя 
експертен опит на органите на държавите членки, в това число относно 
оперативната съвместимост;

г) призовава Комисията да създаде схема за класификация на риска на изкуствения 
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интелект за интелигентни транспортни системи в съответствие с оценките на риска 
на експертната група на високо равнище, за да се отговори по-добре на 
нововъзникващите нужди на транспортния сектор; 

д) призовава Комисията да отдели особено внимание на положението на МСП и да 
изготви бъдещото законодателство по такъв начин, че възможностите тези 
предприятия да разработват и използват технология с изкуствен интелект да се 
подобрят; 

е) счита, че е необходимо да се предоставя подробна информация на крайните 
ползватели относно експлоатацията на транспортните системи и на превозните 
средства, основани на изкуствен интелект;

4. подчертава, че европейският подход към технологиите в областта на изкуствения 
интелект следва да запази доверието на хората, да служи на обществения интерес и да 
укрепва споделената социална отговорност; счита, че разработването на надежден, 
етично отговорен и стабилен в техническо отношение изкуствен интелект е важен 
фактор за устойчива и интелигентна мобилност, която е безопасна и достъпна; във връзка 
с това призовава Комисията да продължава да насърчава възприемането на изкуствения 
интелект в транспортния сектор и да предложи – с цел да гарантира, че основните права 
на Съюза се спазват, съответните промени в законодателството на Съюза незабавно и в 
тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни от транспортния сектор;

5. подчертава, че разработването и внедряването на изкуствен интелект дават 
възможност за безопасни и достъпни транспортни услуги;

6. препоръчва разработването на общи за Съюза сигурни стандарти за изкуствен 
интелект при всички видове транспорт, в това число за автомобилната промишленост, 
по отношение на безопасността, оперативната съвместимост, техническата стабилност, 
възможността за ремонт и рециклиране на съответния хардуеър, включително 
разглеждане на въпросите, свързани с ресурсната ефективност, неприкосновеността на 
личния живот, защитата на личните данни и прозрачността, както и стандарти за 
изпитването на превозните средства, използващи изкуствен интелект, и свързаните с тях 
продукти и услуги;

7. призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с държавите членки по 
разработването, внедряването и прилагането на сигурни стандарти за изкуствен интелект 
в Съюза; отбелязва, че Съюзът има потенциала да стане световен лидер в насърчаването 
на социално отговорен и устойчив подход към технологията с изкуствен интелект и 
нейното използване;

8. призовава Комисията да проучи възможността за възлагане на механизмите за 
наблюдение, изпълнение и налагане на санкции на една или на няколко от 
съществуващите агенции, институции или органи на равнището на Съюза, и да проучи 
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по какъв начин съществуващите инструменти за надзор и контрол в транспортния сектор 
могат да бъдат подготвени и да се използват за предприемане на действия, за да се 
гарантира контрол на равнището на Съюза и да се даде възможност на Комисията да 
предприема действия, ако дадена система с изкуствен интелект, използвана в транспорта, 
нарушава основни права или европейската политика в областта на етиката и сигурността;

9. призовава Комисията да продължи да подкрепя разработването на надеждни 
системи с изкуствен интелект, за да направи транспорта по-сигурен, по-ефикасен, 
достъпен, финансово достъпен и приобщаващ, включително за лицата с намалена 
подвижност, особено хората с увреждания, като взема предвид Директива (ЕС) 2019/882 
на Европейския парламент и на Съвета1 и законодателството на Съюза в областта на 
правата на пътниците;

10. обръща внимание на голямата добавена стойност на автономните превозни 
средства за хората с намалена подвижност, тъй като те им дават възможност да участват 
по-ефективно в индивидуалното придвижване по пътищата и по този начин улесняват 
ежедневието им;

11. подчертава значението на достъпността, особено при проектирането на системи 
от типа „мобилността като услуга“ (MaaS);

12. подчертава, че науката за данните е от изключителното значение за 
проектирането на недискриминиращи системи с изкуствен интелект и за избягване на 
използването на вредни данни; освен това препоръчва да се следват процедурите за 
обработване на данни в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните и 
да се спазват принципите на поверителност и недискриминация;

13. отбелязва, че системите с изкуствен интелект биха могли да спомогнат за 
значително намаляване на броя на смъртните случаи, например чрез подобряване на 
времето за реакция и по-добро спазване на правилата; счита обаче, че ще бъде 
невъзможно използването на автономни превозни средства да доведе до премахване на 
всички произшествия и подчертава, че поради това е още по-важно решенията на 
изкуствения интелект да могат да бъдат обяснявани, за да се обосноват недостатъците и 
нежеланите последици от решенията на изкуствения интелект;

14. счита, че винаги трябва да има възможност за обясняване на крайните ползватели 
и на други заинтересовани страни на решенията на изкуствения интелект, както и на 
всички съответни данни, подкрепящи тези решения, на нетехнически език;

15. отбелязва, че разработването и внедряването на изкуствен интелект в 

1 Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 
2019 г. за изискванията за достъпност на продукти и услуги (ОВ L 151, 7.6.2019 г., 
стр. 70)
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транспортния сектор няма да бъде възможно без наличието на модерна инфраструктура, 
която е съществена част от интелигентните транспортни системи; подчертава, че 
различията, които продължават да съществуват в степента на развитие между държавите 
членки, създават риск от лишаване на най-слабо развитите региони и техните жители от 
ползите, произтичащи от развитието на автономната мобилност; призовава за изготвяне 
на оценка на предизвикателствата, които развитието на технологиите в областта на 
изкуствения интелект в транспортния сектор поставя в бъдеще пред пазара на труда, 
както и за предоставяне на подходящо финансиране за модернизиране на 
инфраструктурата в Съюза, включително нейното интегриране в мрежата 5G. 
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