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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel a mesterséges intelligencia stratégiai jelentőségű technológia a közlekedési 
ágazat számára, és a várakozások szerint a polgárok és a társadalom javát szolgálja azáltal, 
hogy javítja az életminőséget, növeli a biztonság szintjét minden közlekedési mód esetében, új 
foglalkoztatási lehetőségeket teremt és fenntarthatóbb üzleti modelleket hoz létre; mivel a 
mesterséges intelligencia képes lehet a társadalom jelentős átformálására, különösen akkor, ha 
széles körben elérhetővé és hozzáférhetővé válik; 

B. mivel csak úgy lehet kiaknázni a mesterséges intelligencia által a közlekedési ágazatban 
nyújtotta valamennyi lehetőséget, ha a felhasználók tudatában vannak az e technológiában rejlő 
lehetséges előnyöknek és kihívásoknak; mivel ezzel a kérdéssel az oktatás és képzés során is 
foglalkozni kell, többek között a digitális befogadás előmozdítása kapcsán, és európai szintű 
tájékoztató kampányokat kell folytatni, amelyek pontos képet adnak a mesterséges intelligencia 
fejlesztésének valamennyi aspektusáról;

C. mivel a mesterséges intelligenciával, a robotikával és a kapcsolódó technológiákkal 
kapcsolatos európai megközelítésnek összhangban kell lennie az etikai elvekkel annak 
biztosítása érdekében, hogy a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák emberközpontúak legyenek, hogy növeljék az emberi jólétet, a biztonságot, a 
társadalom és a környezet jólétét, hogy kezeljék a vonatkozó etikai dilemmákat, teljes 
mértékben tiszteletben tartsák az Unió alapvető jogait, értékeit és elveit, valamint hogy teljes 
mértékben megfeleljenek a magánélet védelmére és az adatvédelemre vonatkozó uniós 
jogszabályoknak; mivel a fenti megközelítés keretében foglalkozni kell az algoritmikus 
rendszerekben használt adatkészletek minőségével, magukkal az algoritmusokkal, valamint az 
adatokra és az aggregálásukra vonatkozó normákkal;

D. mivel a megbízható mesterséges intelligenciának négy etikai alapelven kell alapulnia: 
az emberi autonómia tiszteletben tartása, a károk megelőzése, a méltányosság és a 
megmagyarázhatóság; mivel ezen etikai elvek tiszteletben tartása szükségessé teszi egyedi 
szabályok kidolgozását az EU közlekedési ágazata számára;

E. mivel az Unióban az összes közúti baleset mintegy 95%-ánál még mindig közrejátszik 
emberi hiba; mivel az EU célja az volt, hogy 2020-ig 2010-hez képest 50%-kal csökkentse a 
halálos kimenetelű közúti balesetek számát az EU-ban, de a stagnálásra tekintettel megújította 
erőfeszítéseit „A 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó közúti közlekedésbiztonsági politikai 
keret – a következő lépések „ A »zéró-elképzelés« felé” című kiadványban; mivel e tekintetben 
a mesterséges intelligenciában, az automatizálásban és az új technológiákban az emberi hibák 
lehetőségének csökkentése révén nagy lehetőségek rejlenek a közúti biztonság növelésére, és 
fontos szerepet játszanak e téren;
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F. mivel a mesterséges intelligencia, az automatizálás és más új technológiák szintén 
hozzájárulhatnak a forgalmi torlódások, valamint az üvegházhatást okozó gázok és a 
légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentéséhez; 

G. mivel az etikailag felelős, emberközpontú és technológiailag robusztus mesterséges 
intelligencia, robotika és kapcsolódó technológiák előállítása a közlekedési ágazatban az uniós 
vállalkozások, köztük a kkv-k számára üzleti lehetőséget kínál arra, hogy ezen a területen 
globális vezető szerepre tegyenek szert; 

H. mivel az ilyen új üzleti lehetőségek hozzájárulhatnak az uniós gazdasági ágazat talpra 
állásához a jelenlegi egészségügyi és gazdasági válságot követően, valamint a 
mesterségesintelligencia-technológia fokozottabb használatához a közlekedési ágazatban; 
mivel ezek a lehetőségek új munkahelyeket teremtenek, mert a mesterséges intelligencia és a 
kapcsolódó technológiák elterjedése növelheti a vállalkozások termelékenységét és 
hozzájárulhat a hatékonyság növeléséhez; mivel ezen a területen az innovációs programok 
lehetővé tehetik a regionális klaszterek fejlődését; 

I. mivel a közlekedés területén a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák fejlesztésének európai megközelítése növelheti az uniós gazdaság globális 
versenyképességét és stratégiai autonómiáját;

J. mivel az olyan ágazatokban, mint a tömegközlekedés, az intelligens közlekedési 
rendszerek mesterségesintelligencia-rendszerei felhasználhatók a sorban állás 
minimalizálására, az útvonal optimalizálására, a fogyatékossággal élő személyek 
függetlenségének növelésére és az energiahatékonyság javítására, ezáltal fokozva a 
dekarbonizációs erőfeszítéseket és csökkentve a környezeti lábnyomot; 

1. hangsúlyozza a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák 
használata által valamennyi autonóm közúti, vasúti, vízi és légi közlekedési eszköz, valamint a 
modális váltás és az intermodalitás ösztönzése számára kínált lehetőségeket, mivel ezek a 
technológiák hozzájárulhatnak az áru- és személyszállítás szállítási módjai optimális 
kombinációjának megtalálásához; hangsúlyozza továbbá az ezekben rejlő lehetőségeket a 
közlekedés, a logisztika és a forgalom hatékonyabbá tételére, valamint valamennyi közlekedési 
mód biztonságosabbá, intelligensebbé és környezetbarátabbá tételére; rámutat, hogy a 
mesterséges intelligencia etikai megközelítése korai előrejelző rendszernek is tekinthető, 
különösen a közlekedés biztonsága és hatékonysága tekintetében; 

2 hangsúlyozza, hogy a vállalatok és a gazdasági régiók közötti globális verseny azt 
jelenti, hogy az Uniónak elő kell mozdítania a beruházásokat és meg kell erősítenie a 
közlekedési ágazatban működő vállalatok nemzetközi versenyképességét azáltal, hogy kedvező 
környezetet teremt a mesterségesintelligencia-megoldások és további innovációk fejlesztéséhez 
és alkalmazásához, amelyben az uniós székhelyű vállalkozások világelsővé válhatnak a 
mesterségesintelligencia-technológiák fejlesztése terén;
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3. hangsúlyozza, hogy az uniós közlekedési ágazatnak aktualizálnia kell az ezen 
kialakulóban lévő technológiákra és a közlekedési ágazatban való felhasználásukra vonatkozó 
szabályozási keretet, valamint a megbízható mesterséges intelligencia – többek között a 
biztonság, a védelem, az emberi autonómia tiszteletben tartása, a felügyelet és a felelősség – 
megvalósításához szükséges egyértelmű etikai keretet igényel, amely növelni fogja a mindenki 
számára közös előnyöket, és kulcsfontosságú szerepet fog játszani a kutatásba és innovációba 
történő beruházások ösztönzésében, a készségek fejlesztésében és a mesterséges intelligencia 
közszolgáltatások, kkv-k, induló vállalkozások és vállalkozások általi adoptálásában, 
ugyanakkor biztosítani fogja az adatvédelmet és az interoperabilitást, szükségtelen 
adminisztratív terhek nélkül a vállalkozások és a fogyasztók számára; hangsúlyozza, hogy 
alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy az e kialakulóban lévő technológiákra vonatkozó 
szabályozási keret bármilyen frissítése mindig valós igényen alapuljon, és megfeleljen a jobb 
szabályozás elvének;

a) felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon a mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák fejlesztésére, alkalmazására és használatára vonatkozó etikai 
elvek egyértelmű keretéről a közlekedési ágazatban; a közlekedési ágazatban a 
mesterséges intelligenciát, a robotikát és a kapcsolódó technológiákat ezen etikai 
követelményeknek megfelelően kell kifejleszteni, bevezetni és alkalmazni;

b) javasolja iránymutatások kidolgozását az összes közlekedési mód esetében alkalmazott, 
mesterséges intelligencián alapuló technológiák harmonizált kockázati osztályozására 
vonatkozóan, amelyek lefedik az emberek és a mesterséges intelligencia által kezelendő 
járműfunkciókat, és tisztázzák a biztonsággal kapcsolatos felelősségi köröket és 
követelményeket; 

c) felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a meglévő európai piacfelügyeleti struktúra 
használatát az algoritmikus rendszerek terén, beleértve a kapcsolódó adatvédelmi 
rendelkezéseket, iránymutatásokat, véleményeket, és dolgozzon ki szakvéleményt a 
tagállami hatóságok számára, többek között az interoperabilitásra vonatkozóan;

d) felhívja a Bizottságot, hogy a magas szintű szakértői csoport értékelésével összhangban 
hozzon létre a mesterségesintelligencia kockázati osztályozására szolgáló rendszert az 
intelligens közlekedési rendszerek számára annak érdekében, hogy jobban megfeleljen a 
közlekedési ágazat újonnan felmerülő igényeinek; 

e) felhívja a Bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet a kkv-k helyzetére, és a jövőbeli 
jogszabályokat úgy alakítsa ki, hogy javítsa az ilyen vállalkozások lehetőségeit a 
mesterséges intelligencia technológiájának fejlesztésére és használatára; 

f) úgy véli, hogy részletes tájékoztatást kell nyújtani a végfelhasználók számára a 
közlekedési rendszerek és a mesterséges intelligencián alapuló járművek működéséről;

4. hangsúlyozza, hogy a mesterségesintelligencia-technológia európai megközelítésének 
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el kell nyernie az emberek bizalmát, a közérdeket kell szolgálnia, és meg kell erősítenie a közös 
társadalmi felelősségvállalást; úgy véli, hogy a megbízható, etikailag felelős és technikailag 
stabil mesterséges intelligencia a fenntartható, intelligens, biztonságos és hozzáférhető 
mobilitás fontos ösztönzője; e tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is mozdítsa elő 
a mesterséges intelligencia terjedését a közlekedési ágazatban, és az uniós alapvető jogok 
tiszteletben tartása érdekében tegyen javaslatot az uniós jogszabályok haladéktalan és a 
közlekedési ágazat minden érintettjével szoros együttműködésben történő megfelelő 
módosítására;

5. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése és alkalmazása biztonságos 
és hozzáférhető közlekedési szolgáltatásokat tesz lehetővé;

6. ajánlja, hogy uniós szintű, megbízható mesterségesintelligencia-szabványok 
kidolgozását valamennyi közlekedési módra, beleértve a gépjárműipart is, a kapcsolódó 
hardverek biztonsága, interoperabilitása, műszaki megbízhatósága, javíthatósága és 
újrafeldolgozhatósága tekintetében – többek között az erőforrás-hatékonysággal, a magánélet 
védelmével, az adatvédelemmel és az átláthatósággal kapcsolatos aggályok eloszlatása 
érdekében, valamint a mesterséges intelligenciával működő járművek és kapcsolódó termékek 
és szolgáltatások tesztelése számára;

7. kéri a Bizottságot, hogy szorosan működjön együtt a tagállamokkal a mesterséges 
intelligenciára vonatkozó megbízható uniós szabványok kialakítása, végrehajtása és 
érvényesítése terén; megjegyzi, hogy az Unióban megvan a lehetőség arra, hogy globális vezető 
szerepre tegyen szert az MI-technológia és használata társadalmilag felelős és fenntartható 
megközelítésének előmozdításában;

8. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy egy vagy több 
meglévő uniós szintű ügynökséget, intézményt vagy szervet bízzon meg a nyomonkövetési, 
végrehajtási és szankcionálási mechanizmusok működtetésével, és vizsgálja meg, hogy a 
közlekedési ágazatban meglévő felügyeleti és ellenőrzési eszközök hogyan alkalmazhatóak az 
uniós szintű felügyelet biztosítása és annak érdekében, hogy lehetővé váljon a Bizottság 
fellépése abban az esetben, ha a közlekedésben használt valamely mesterségesintelligencia-
rendszer sérti az alapvető jogokat vagy az európai etikai és biztonsági keretet;

9. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa a megbízható 
mesterségesintelligencia-rendszerek fejlesztését annak érdekében, hogy a közlekedés 
biztonságosabbá, hatékonyabbá, hozzáférhetőbbé, megfizethetőbbé és befogadóbbá váljon, 
többek között a csökkent mozgásképességű személyek, különösen a fogyatékossággal élő 
személyek számára, figyelembe véve az (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet1 és az utasok jogairól szóló uniós jogot;

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/882 irányelve (2019. április 17.) a 
termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről (HL L 151., 
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10. felhívja a figyelmet az autonóm járművek által a csökkent mozgásképességű személyek 
számára nyújtott magas hozzáadott értékre, mivel e járművek révén hatékonyabban vehetnek 
részt a közúti közlekedésben, ami egyszerűbbé teszi a mindennapi életüket;

11. hangsúlyozza a hozzáférhetőség fontosságát, különösen a MaaS-rendszerek 
(szolgáltatásalapú mobilitás) tervezésekor.

12. hangsúlyozza az adattudomány kritikus jelentőségét a megkülönböztetésmentes 
mesterségesintelligencia-rendszerek kialakítása és a károsodott adatok felhasználásának 
megelőzése szempontjából; javasolja továbbá az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelő, 
valamint a titoktartás és a megkülönböztetésmentesség elvét tiszteletben tartó adatkezelési 
eljárások követését;

13. megjegyzi, hogy az MI-rendszerek segíthetnek a közúti halálesetek számának jelentős 
csökkentésében, például a jobb reakcióidő és a szabályok megfelelőbb betartása által; úgy véli 
azonban, hogy az önvezető járművek használata nem vezethet az összes baleset 
kiküszöböléséhez, és hangsúlyozza, hogy ez növeli a mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
döntések feltárhatóságának fontosságát a mesterséges intelligencia által hozott döntések 
hiányosságainak és nem szándékos következményeinek indoklása terén;

14. úgy véli, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos döntéseket, valamint az 
azokat alátámasztó releváns adatokat minden esetben meg kell tudni magyarázni a 
végfelhasználóknak és más érdekelt feleknek, nem műszaki terminusokat használva;

15. megjegyzi, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése és megvalósítása a közlekedési 
ágazatban nem lesz lehetséges modern infrastruktúra nélkül, amely az intelligens közlekedési 
rendszerek alapvető részét képezi; hangsúlyozza, hogy a tagállamok fejlettségi szintjei közötti 
tartós eltérések annak kockázatához vezetnek, hogy a legkevésbé fejlett régiók és lakóik 
elesnek az autonóm mobilitás fejlesztésének előnyeitől; felszólít a közlekedési ágazatban a 
mesterségesintelligencia-technológiák fejlődéséből eredő, a munkaerőpiac jövőjét érintő 
kihívások értékelésére, valamint az uniós infrastruktúra korszerűsítésének – többek között az 
5G hálózatba való integrálásának – megfelelő finanszírozására; 

2019.6.7., 70. o.).
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