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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi dirbtinis intelektas yra transporto sektoriui strategiškai svarbi technologijų 
forma, ir tikimasi, kad jis bus naudingas piliečiams ir visuomenei, nes juo naudojantis 
pagerės gyvenimo kokybė, bus užtikrintas didesnis visų rūšių transporto saugumas, 
kuriamos naujos užimtumo galimybės ir tvaresni verslo modeliai; kadangi dirbtinis 
intelektas gali iš esmės pakeisti visuomenę, ypač jei jis yra plačiai prieinamas ir 
pasiekiamas; 

B. kadangi visos dirbtinio intelekto galimybės transporto sektoriuje gali būti panaudojamos 
tik naudotojams suvokiant potencialią tokios technologijos naudą ir iššūkius; kadangi šį 
klausimą būtina įtraukti į švietimo ir mokymo procesą, įskaitant skaitmeninės įtraukties 
skatinimą, taip pat rengti Sąjungos lygmens informavimo kampanijas, kurių metu būtų 
preciziškai paaiškinami visi dirbtinio intelekto vystymo aspektai;

C. kadangi Europos požiūris į dirbtinį intelektą, robotiką ir susijusias technologijas turi 
atitikti etikos principus, siekiant užtikrinti, kad dirbtinis intelektas, robotika ir susijusios 
technologijos būtų orientuoti į žmogų, didintų žmonių gerovę, saugą, visuomenės gerovę 
ir tausotų aplinką, spręstų atitinkamas etines dilemas, būtų visapusiškai gerbiamos 
Sąjungos pagrindinės teisės, vertybės ir principai ir visapusiškai laikomasi Sąjungos 
privatumo ir duomenų apsaugos teisės aktų; kadangi vadovaujantis šiuo požiūriu taip pat 
reikės spręsti klausimus, susijusius su algoritminėse sistemose naudojamų duomenų 
rinkinių, taip pat pačių algoritmų, duomenų ir agregavimo standartų kokybe;

D. kadangi patikimas dirbtinis intelektas turi būti grindžiamas keturiais etikos principais: 
pagarba žmogaus savarankiškumui, žalos prevencija, sąžiningumu ir paaiškinamumu; 
kadangi siekiant laikytis šių etikos principų reikia priimti konkrečias Sąjungos transporto 
sektoriuje taikytinas taisykles;

E. kadangi 95 proc. visų eismo įvykių Sąjungoje vis dar susiję su žmogaus klaidomis; 
kadangi Sąjunga buvo išsikėlusi tikslą iki 2020 m. 50 proc. sumažinti kasmetinių žūčių 
keliuose skaičių, palyginti su 2010 m., o pažangai sustojus savo pastangas atnaujino 
parengdama 2021–2030 m. Sąjungos kelių eismo saugumo politikos programą „Tolesni 
žingsniai siekiant visiškai saugaus eismo vizijos“; kadangi šiuo atžvilgiu dirbtinis 
intelektas, automatizavimas ir kitos naujos technologijos turi didelį potencialą ir yra 
gyvybiškai svarbios didinant kelių eismo saugumą sumažindami žmogaus klaidų 
tikimybę;

F. kadangi dirbtinis intelektas, automatizavimas ir kitos naujos technologijos taip pat gali 
padėti sumažinti eismo spūstis ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir oro teršalų 
kiekį;
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G. kadangi etiškai atsakingo, į žmogų orientuoto ir technologiškai patvaraus dirbtinio 
intelekto, robotikos ir susijusių technologijų transporto sektoriuje kūrimas suteikia 
Sąjungos įmonėms, įskaitant MVĮ, verslo galimybę tapti pasaulio lyderėmis šioje srityje;

H. kadangi tokios naujos verslo galimybės gali prisidėti prie Sąjungos pramonės atsigavimo 
po dabartinės sveikatos ir ekonomikos krizės ir prie didesnio dirbtinio intelekto 
technologijų naudojimo transporto pramonėje; kadangi dėl tokių galimybių atsiras naujų 
darbo vietų, nes dirbtinio intelekto ir susijusių technologijų diegimas gali padidinti 
įmonių produktyvumą ir prisidėti prie didesnio efektyvumo; kadangi šios srities inovacijų 
programos gali sudaryti sąlygas regioniniams klasteriams klestėti;

I. kadangi europinis požiūris į dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų plėtrą 
transporto srityje gali padidinti Sąjungos ekonomikos konkurencingumą pasaulyje ir jos 
strateginį savarankiškumą;

J. kadangi tokiuose sektoriuose, kaip viešasis transportas, intelektinėms transporto 
sistemoms skirtos dirbtinio intelekto sistemos gali būti naudojamos siekiant sumažinti 
spūsčių skaičių, optimizuoti maršrutų parinkimą, sudaryti sąlygas neįgaliesiems būti 
labiau nepriklausomiems, ir padidinti energijos vartojimo efektyvumą, taip prisidedant 
prie pastangų mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir aplinkosauginį pėdsaką;

1. atkreipia dėmesį į dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų naudojimo visose 
autonominėse kelių, geležinkelių, vandens ir oro transporto priemonėse potencialą, taip 
pat galimybes skatinti perėjimą prie kitų transporto rūšių ir intermodalumą, nes tokios 
technologijos gali padėti rasti optimalų krovininio ir keleivinio vežimo transporto rūšių 
derinį; be to, atkreipia dėmesį į jų potencialą didinti transporto, logistikos ir eismo srautų 
efektyvumą ir visų rūšių transportą padaryti saugesnį, pažangesnį ir ekologiškesnį; 
atkreipia dėmesį į tai, kad etinis požiūris į dirbtinį intelektą taip pat gali būti laikomas 
ankstyvojo perspėjimo sistema, ypač atsižvelgiant į transporto saugą ir veiksmingumą;

2 pabrėžia, kad pasaulinė įmonių ir ekonominių regionų konkurencija reiškia, jog Sąjunga 
turi skatinti investicijas ir stiprinti tarptautinį transporto sektoriuje veikiančių įmonių 
konkurencingumą, sukurdama dirbtinio intelekto sprendimams ir tolesnėms inovacijoms 
plėtoti ir taikyti palankią aplinką, kurioje Sąjungoje įsisteigusios įmonės galėtų tapti 
pasaulinio masto lyderėmis dirbtinio intelekto technologijų kūrimo srityje;

3. pabrėžia, kad ES transporto sektoriui reikia atnaujintos reguliavimo sistemos, susijusios 
su tokiomis besiformuojančiomis technologijomis ir jų naudojimu transporto sektoriuje, 
ir aiškios etinės sistemos patikimam dirbtiniam intelektui, įskaitant saugos, saugumo, 
pagarbos žmogaus savarankiškumui, priežiūros ir atsakomybės aspektus, dėl kurių 
padidės nauda, kuria dalijasi visi, ir kurios bus labai svarbios skatinant viešojo 
administravimo įstaigų, MVĮ, pradedančiųjų įmonių ir verslo įmonių investicijas į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, įgūdžių ugdymą ir dirbtinio intelekto diegimą, kartu 
užtikrinant duomenų apsaugą bei sąveikumą ir neužkraunant nereikalingos 
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administracinės naštos įmonėms ir naudotojams; pabrėžia, jog labai svarbu užtikrinti, kad 
bet koks reguliavimo sistemos, susijusios su šiomis besiformuojančiomis 
technologijomis, atnaujinimas visada būtų grindžiamas realiu poreikiu bei atitiktų 
geresnio reglamentavimo principą, ir į tai atsižvelgdamas

a) ragina Komisiją nustatyti aiškią dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų 
kūrimo, diegimo ir naudojimo transporto sektoriuje etikos principų sistemą; bet koks 
dirbtinis intelektas, robotika ir susijusios technologijos transporto sektoriuje turi būti 
kuriami, diegiami ir naudojami laikantis tų etikos principų;

b) rekomenduoja parengti dirbtinio intelekto technologijomis grindžiamų visų rūšių 
transporto technologijų suderintos rizikos klasifikacijos gaires, apimančias transporto 
priemonių funkcijas, priskirtas žmonėms ir dirbtiniam intelektui, ir paaiškinti su sauga 
susijusias pareigas ir reikalavimus;

c) ragina Komisiją išnagrinėti galimybę algoritminėms sistemoms naudoti esamą 
Europos rinkos priežiūros struktūrą, įskaitant susijusias duomenų apsaugos nuostatas, 
ir teikti gaires, nuomones ir ekspertines žinias valstybių narių valdžios institucijoms, 
be kita ko, sąveikumo klausimais;

d) ragina Komisiją, atsižvelgiant į aukšto lygio ekspertų grupės vertinimus, sukurti 
intelektinių transporto sistemų dirbtinio intelekto rizikos klasifikavimo sistemą, 
siekiant geriau reaguoti į naujus transporto sektoriaus poreikius;

e) ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti MVĮ padėčiai ir būsimus teisės aktus rengti 
taip, kad būtų gerinamos šių įmonių galimybės vystyti ir naudoti dirbtinio intelekto 
technologiją;

f) mano, kad galutiniams naudotojams būtina pateikti išsamią informaciją apie 
transporto sistemų ir dirbtiniu intelektu grindžiamų transporto priemonių veikimą;

4. pabrėžia, kad europinis požiūris į dirbtinio intelekto technologijas turėtų užtikrinti 
žmonių pasitikėjimą, atitikti viešąjį interesą ir stiprinti bendrą socialinę atsakomybę; 
mano, kad patikimo, etiškai atsakingo ir techniškai patvaraus dirbtinio intelekto 
plėtojimas yra svarbus veiksnys siekiant tvaraus ir pažangaus, saugaus ir prieinamo 
judumo; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ir toliau skatinti dirbtinio intelekto diegimą 
transporto sektoriuje ir, siekiant užtikrinti, kad būtų gerbiamos Sąjungos pagrindinės 
teisės, nedelsiant ir glaudžiai bendradarbiaujant su visais transporto sektoriaus 
suinteresuotaisiais subjektais pasiūlyti atitinkamus Sąjungos teisės aktų pakeitimus;

5. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto kūrimas ir diegimas užtikrina saugias ir prieinamas 
transporto paslaugas;

6. rekomenduoja parengti Sąjungos masto patikimo dirbtinio intelekto standartus, skirtus 
visų rūšių transportui, įskaitant automobilių pramonę, susijusius su atitinkamos 
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aparatinės įrangos sauga, sąveikumu, techniniu patvarumu, pataisomumu ir 
perdirbamumu, be kita ko, siekiant spręsti problemas, susijusias su išteklių naudojimo 
efektyvumu, privatumu, duomenų apsauga ir skaidrumu, taip pat dirbtiniu intelektu 
pagrįstų transporto priemonių ir susijusių produktų bei paslaugų bandymams taikytinus 
standartus;

7. ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis rengiant ir 
įgyvendinant patikimo dirbtinio intelekto standartus Sąjungoje bei užtikrinant jų taikymą; 
pažymi, kad Sąjunga turi potencialo tapti pasauline lydere skatinant vadovautis socialiai 
atsakingu ir tvariu požiūriu į dirbtinio intelekto technologiją ir jos naudojimą;

8. ragina Komisiją išnagrinėti galimybę vienai ar kelioms veikiančioms Sąjungos lygmens 
agentūroms, institucijoms ar įstaigoms patikėti stebėsenos, vykdymo užtikrinimo ir 
sankcijų mechanizmus ir išnagrinėti, kaip būtų galima pritaikyti ir naudoti esamas 
priežiūros ir kontrolės priemones transporto sektoriuje, kad būtų galima imtis veiksmų, 
siekiant užtikrinti priežiūrą Sąjungos lygmeniu ir sudaryti sąlygas Komisijai imtis 
veiksmų, jei transporto srityje naudojama dirbtinio intelekto sistema pažeidžia 
pagrindines teises arba Europos etikos ir saugumo sistemą;

9. ragina Komisiją toliau remti patikimo dirbtinio intelekto sistemų kūrimą, kad transportas 
taptų saugesnis, veiksmingesnis, prieinamesnis, įperkamesnis ir įtraukesnis, be kita ko, 
riboto judumo asmenims, ypač neįgaliesiems, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą (ES) 2019/8821 ir į Sąjungos teisės aktus dėl keleivių teisių;

10. atkreipia dėmesį į didelę autonominių transporto priemonių pridėtinę vertę riboto judumo 
asmenims, nes tokios transporto priemonės leidžia jiems veiksmingiau naudotis 
asmeniniu kelių transportu ir taip palengvina jų kasdienį gyvenimą;

11. pabrėžia prieinamumo svarbą, ypač kuriant paslauginio judumo (angl. Mobility as a 
Service, MaaS) sistemas;

12. pabrėžia itin didelę duomenų mokslo svarbą siekiant sukurti nediskriminacines dirbtinio 
intelekto sistemas ir užkirsti kelią pažeistų duomenų naudojimui; be to, rekomenduoja 
laikytis duomenų tvarkymo procedūrų, atitinkančių Bendrąjį duomenų apsaugos 
reglamentą ir laikantis konfidencialumo ir nediskriminavimo principų;

13. pažymi, kad dirbtinio intelekto sistemos galėtų padėti gerokai sumažinti žūčių keliuose 
skaičių, pavyzdžiui, dėl geresnio reagavimo laiko ir geresnio taisyklių laikymosi; vis 
dėlto mano, kad naudojant autonomines transporto priemones nebus išvengta nelaimingų 
atsitikimų, ir pabrėžia, kad dėl to tampa vis svarbiau paaiškinti dirbtinio intelekto 
sprendimus, siekiant pateisinti dirbtinio intelekto sprendimų trūkumus ir nenumatytas 

1 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/882 dėl 
gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų (OL L 151, 2019 6 7, p. 70).
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pasekmes;

14. mano, kad visada turi būti įmanoma netechnine kalba paaiškinti galutiniams naudotojams 
ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams dirbtinio intelekto sprendimus, taip pat bet 
kokius svarbius duomenis, kuriais remiantis tie sprendimai priimami;

15. pažymi, kad transporto sektoriaus dirbtinio intelekto vystymas ir įgyvendinimas nebus 
galimas be šiuolaikinės infrastruktūros – esminės intelektinių transporto sistemų dalies; 
pabrėžia, jog dėl nuolatinių valstybių narių išsivystymo lygio skirtumų kyla grėsmė, kad 
autonominio judumo vystymosi nauda nebus pasiekiama mažiausiai išsivysčiusiems 
regionams ir jų gyventojams; ragina deramai finansuoti ateities darbo rinkos iššūkių, 
kylančių dėl dirbtinio intelekto technologijų plėtros transporto sektoriuje, vertinimą ir 
infrastruktūros Sąjungoje modernizavimą, įskaitant jos integravimą į 5G tinklą.
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