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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat artificiële intelligentie (AI) een technologie van strategisch belang is 
voor de vervoerssector en naar verwachting de burgers en de samenleving ten goede zal 
komen door de levenskwaliteit te verbeteren, het veiligheidsniveau van alle vormen van 
vervoer te verhogen en nieuwe werkgelegenheidskansen en duurzamere 
bedrijfsmodellen te creëren; overwegende dat AI de mogelijkheid biedt om de 
samenleving ingrijpend te veranderen, met name als deze technologie breed beschikbaar 
en toegankelijk wordt; 

B. overwegende dat het volledige potentieel van AI in de vervoerssector alleen kan worden 
benut als gebruikers zich bewust zijn van de potentiële voordelen en uitdagingen die 
deze technologie met zich meebrengt; overwegende dat deze kwestie aan bod moet 
komen in het onderwijs en in trainingen, onder meer met het oog op het bevorderen van 
digitale inclusie, en dat informatiecampagnes op Unieniveau moeten worden gevoerd 
die een nauwkeurig beeld geven van alle aspecten van de ontwikkeling van AI;

C. overwegende dat een Europese benadering van AI, robotica en aanverwante 
technologieën in overeenstemming moet zijn met ethische beginselen om ervoor te 
zorgen dat AI, robotica en aanverwante technologieën op de mens gericht zijn, om het 
welzijn van de mens, de veiligheid, het welzijn van de samenleving en het milieu te 
verbeteren, om de relevante ethische dilemma’s aan te pakken, om de fundamentele 
rechten, waarden en beginselen van de Unie volledig te eerbiedigen en om volledig in 
overeenstemming te zijn met de wetgeving van de Unie inzake privacy en 
gegevensbescherming; overwegende dat met deze benadering ook kwesties moeten 
worden aangepakt met betrekking tot de kwaliteit van de datasets die in algoritmische 
systemen worden gebruikt, de algoritmen zelf en de standaarden voor gegevens en 
aggregatie;

D. overwegende dat betrouwbare AI gebaseerd moet zijn op vier ethische beginselen: 
eerbiediging van de menselijke autonomie, voorkoming van schade, eerlijkheid en 
verklaarbaarheid; overwegende dat de eerbiediging van deze ethische beginselen het 
noodzakelijk maakt om een aantal specifieke regels voor de vervoerssector in de Unie 
vast te stellen;

E. overwegende dat menselijke fouten een rol spelen bij circa 95 % van alle 
verkeersongevallen in de Unie; overwegende dat de Unie ernaar streefde het aantal 
verkeersdoden in de Unie tegen 2020 met 50 % te verminderen ten opzichte van 2010, 
maar dat zij, gezien de stagnerende vooruitgang op dit terrein, haar inspanningen in het 
kader van haar beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030 – Volgende stappen 
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voor “Vision Zero” heeft hernieuwd; overwegende dat AI, automatisering en andere 
nieuwe technologieën in dit verband een groot potentieel hebben en van vitaal belang 
zijn om het verkeer veiliger te maken doordat zij de kans op menselijke fouten beperken;

F. overwegende dat AI, automatisering en andere nieuwe technologieën tevens kunnen 
bijdragen aan het verminderen van verkeersopstoppingen en de uitstoot van 
broeikasgassen en luchtvervuilende stoffen; 

G. overwegende dat de ontwikkeling van ethisch verantwoorde, mensgerichte en 
technologisch solide AI, robotica en aanverwante technologieën voor toepassing in de 
vervoerssector ondernemingen in de Unie, met inbegrip van kmo’s, de kans biedt om 
wereldwijde marktleiders op dit gebied te worden; 

H. overwegende dat deze nieuwe zakelijke kansen kunnen bijdragen aan het herstel van 
het bedrijfsleven in de Unie na de huidige gezondheids- en economische crisis en aan 
een bredere toepassing van AI-technologie in de vervoerssector; overwegende dat deze 
kansen voor nieuwe werkgelegenheid zullen zorgen, aangezien de toepassing van AI en 
aanverwante technologieën de mogelijkheid biedt om de productiviteit van bedrijven te 
verhogen en bij te dragen aan een hogere mate van efficiëntie; overwegende dat 
innovatieprogramma’s op dit gebied regionale clusters de mogelijkheid bieden om hun 
positie te versterken; 

I. overwegende dat een dergelijke Europese benadering van de ontwikkeling van AI, 
robotica en aanverwante technologieën voor de vervoerssector het potentieel heeft om 
het mondiale concurrentievermogen en de strategische autonomie van de economie van 
de Unie te vergroten;

J. overwegende dat in sectoren als het openbaar vervoer AI-toepassingen voor intelligente 
vervoerssystemen kunnen worden gebruikt om files te beperken, routes te 
optimaliseren, personen met een beperking zelfredzamer te maken en de energie-
efficiëntie te optimaliseren, waarmee wordt bijgedragen aan de vermindering van 
koolstofemissies en het verkleinen van de ecologische voetafdruk; 

1. benadrukt het potentieel van AI, robotica en aanverwante technologieën voor alle 
vormen van autonoom vervoer over het spoor, over water en door de lucht, en ook voor 
het stimuleren van de modal shift en intermodaal vervoer, aangezien dergelijke 
technologieën kunnen helpen om de optimale combinatie van vormen van vervoer te 
vinden voor het vervoer van goederen en personen; benadrukt verder dat deze 
technologieën het potentieel hebben om het vervoer, logistieke processen en 
verkeersstromen efficiënter te maken en alle vormen van vervoer veiliger, slimmer en 
milieuvriendelijker te maken; wijst erop dat een ethische benadering van AI ook kan 
fungeren als systeem voor vroegtijdige waarschuwing, in het bijzonder met betrekking 
tot de veiligheid en efficiëntie van het vervoer; 
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2. benadrukt dat de wereldwijde concurrentie tussen bedrijven en economische regio’s 
betekent dat de Unie investeringen moet bevorderen en het internationale 
concurrentievermogen van bedrijven in de vervoerssector moet versterken door een 
gunstig klimaat te scheppen voor de ontwikkeling en toepassing van AI-oplossingen en 
verdere innovaties, waarbij in de Unie gevestigde bedrijven wereldleider kunnen 
worden op het gebied van de ontwikkeling van AI-technologieën;

3. benadrukt dat de vervoerssector in de EU behoefte heeft aan een actualisering van het 
regelgevingskader met betrekking tot dergelijke opkomende technologieën en het 
gebruik ervan in de vervoerssector en aan een duidelijk ethisch kader voor het 
verwezenlijken van betrouwbare AI, onder meer met betrekking tot veiligheid, 
beveiliging, eerbiediging van de menselijke autonomie, toezicht en aansprakelijkheid, 
hetgeen zal leiden tot meer voordelen die door iedereen worden gedeeld en essentieel 
zal zijn voor het stimuleren van investeringen in onderzoek en innovatie, de 
ontwikkeling van vaardigheden en de invoering van AI door overheidsdiensten, kmo’s, 
startende ondernemingen en bedrijven, en tegelijkertijd de bescherming van gegevens 
en de interoperabiliteit zal waarborgen, zonder dat dit een onnodige administratieve last 
voor bedrijven en consumenten met zich meebrengt; benadrukt dat het van cruciaal 
belang is ervoor te zorgen dat elke actualisering van het regelgevingskader met 
betrekking tot deze opkomende technologieën altijd gebaseerd is op een reële behoefte 
en in overeenstemming is met het beginsel van betere regelgeving en

a) verzoekt de Commissie om een duidelijk kader vast te stellen met ethische beginselen 
voor de ontwikkeling, de uitrol en het gebruik van AI, robotica en aanverwante 
technologieën in de vervoerssector, waarbij moet worden gewaarborgd dat AI, robotica 
en aanverwante technologieën in de vervoerssector in overeenstemming met die 
ethische beginselen worden ontwikkeld, uitgerold en gebruikt;

b) pleit voor het opstellen van richtsnoeren voor een geharmoniseerde risico-indeling van 
op AI gebaseerde technologieën voor alle vervoerswijzen, onder meer met betrekking 
tot aan mensen en aan AI toegewezen voertuigfuncties, en met een duidelijke 
beschrijving van de verantwoordelijkheden en eisen op het gebied van veiligheid; 

c) verzoekt de Commissie het gebruik van de bestaande Europese structuur voor 
markttoezicht voor algoritmische systemen te onderzoeken, met inbegrip van de 
bijbehorende voorschriften voor gegevensbescherming, die richtsnoeren, adviezen en 
expertise verstrekt aan de autoriteiten van de lidstaten, onder meer over 
interoperabiliteit;

d) verzoekt de Commissie een AI-stelsel van risico-indeling voor intelligente 
vervoerssystemen op te zetten, in overeenstemming met de risico-indeling van de 
deskundigengroep op hoog niveau, om beter te kunnen inspelen op de nieuwe behoeften 
van de vervoerssector; 
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e) verzoekt de Commissie om bijzondere aandacht te besteden aan de situatie van kmo’s 
en om toekomstige wetgeving op te zetten met het oog op het vergroten van de kansen 
voor deze ondernemingen om AI-technologie te ontwikkelen en toe te passen; 

f) acht het noodzakelijk eindgebruikers gedetailleerde informatie te verstrekken over de 
werking van vervoerssystemen en op AI gebaseerde voertuigen;

4. wijst erop dat de Europese benadering van AI-technologie vertrouwen moet wekken bij 
burgers, het algemeen belang moet dienen en moet bijdragen aan gedeelde 
maatschappelijke verantwoordelijkheid; is van mening dat de ontwikkeling van 
betrouwbare, ethisch verantwoorde en technisch robuuste AI een belangrijke factor is 
voor duurzame en slimme mobiliteit die veilig en toegankelijk is; verzoekt de 
Commissie in dit verband de invoering van AI in de vervoerssector te blijven 
bevorderen en, om ervoor te zorgen dat de grondrechten van de Unie worden 
geëerbiedigd, onverwijld en in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden in de 
vervoerssector overeenkomstige wijzigingen van de wetgeving van de Unie voor te 
stellen;

5. benadrukt dat de ontwikkeling en toepassing van AI veilige en toegankelijke 
vervoersdiensten moet waarborgen;

6. beveelt de ontwikkeling aan van betrouwbare AI-normen voor de hele Unie voor alle 
vormen van vervoer, ook voor de automobielindustrie, met betrekking tot veiligheid, 
interoperabiliteit, technische robuustheid, herstelbaarheid en recycleerbaarheid van de 
desbetreffende hardware, onder meer om problemen aan te pakken in verband met 
hulpbronnenefficiëntie, privacy, gegevensbescherming en transparantie, en voor het 
testen van op AI gebaseerde voertuigen en aanverwante producten en diensten;

7. verzoekt de Commissie nauw samen te werken met de lidstaten wat betreft de opstelling, 
invoering en handhaving van betrouwbare veiligheidsnormen voor AI in de Unie; merkt 
op dat de Unie de potentie heeft een wereldleider te worden op het gebied van het 
bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde en duurzame benadering van deze 
technologie en het gebruik ervan;

8. verzoekt de Commissie de mogelijkheid te onderzoeken om een of meer relevante 
bestaande agentschappen, instellingen of organen op het niveau van de Unie te belasten 
met toezichts-, handhavings- en sanctiemechanismen en te onderzoeken hoe de 
bestaande toezichts- en controle-instrumenten in de vervoerssector kunnen worden 
uitgerust en gebruikt om actie te ondernemen, om ervoor te zorgen dat er op het niveau 
van de Unie toezicht wordt gehouden en om de Commissie in staat te stellen actie te 
ondernemen als een AI-systeem dat in het vervoer wordt gebruikt, de grondrechten of 
het Europese ethische en veiligheidskader schaadt;

9. verzoekt de Commissie de ontwikkeling van betrouwbare AI-systemen verder te 
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ondersteunen om het vervoer veiliger, efficiënter, toegankelijker, betaalbaar en inclusief 
te maken, ook voor personen met beperkte mobiliteit, in het bijzonder personen met een 
handicap, daarbij rekening houdend met Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees 
Parlement en de Raad1 en de Europese wetgeving inzake passagiersrechten;

10. wijst op de hoge toegevoegde waarde die autonome voertuigen bieden aan personen 
met beperkte mobiliteit, doordat deze voertuigen hen in staat stellen volwaardiger deel 
te nemen aan individueel wegvervoer en zodoende hun dagelijks leven makkelijker 
maken;

11. benadrukt het belang van toegankelijkheid, met name bij het ontwerpen van MaaS-
systemen (mobiliteit als een dienst);

12. onderstreept het vitale belang van datawetenschap voor het ontwerpen van niet-
discriminerende AI-systemen en het voorkomen van het gebruik van beschadigde 
gegevens; beveelt bovendien aan om procedures voor gegevensverwerking te volgen 
die in overeenstemming zijn met de AVG en de beginselen van vertrouwelijkheid en 
non-discriminatie in acht nemen;

13. merkt op dat AI-systemen kunnen helpen om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers 
aanzienlijk te verlagen, bijvoorbeeld door snellere reactietijden en een betere naleving 
van de regels; is echter van mening dat het gebruik van autonome voertuigen 
onmogelijk alle ongevallen kan elimineren en onderstreept dat dit de verklaarbaarheid 
van AI-beslissingen steeds belangrijker maakt om tekortkomingen en onbedoelde 
gevolgen van AI-beslissingen te rechtvaardigen;

14. is van oordeel dat het altijd mogelijk moet zijn om AI-beslissingen, alsook de relevante 
gegevens waar die beslissingen op gebaseerd zijn, in niet-technische bewoordingen uit 
te leggen aan eindgebruikers en andere belanghebbenden;

15. merkt op dat de ontwikkeling en integratie van AI in de vervoerssector niet mogelijk 
zal zijn zonder moderne infrastructuur, wat een essentieel deel uitmaakt van slimme 
vervoerssystemen; benadrukt dat aanhoudende verschillen in het ontwikkelingsniveau 
tussen de lidstaten het risico met zich meebrengen dat de minst ontwikkelde regio’s en 
hun inwoners van de voordelen van de ontwikkeling van autonome mobiliteit verstoken 
blijven; roept op tot een evaluatie van de uitdagingen voor de toekomst van de 
arbeidsmarkt als gevolg van de ontwikkeling van AI-technologieën in de 
vervoerssector, en tot een adequate financiering van de modernisering van de 
infrastructuur in de Unie, met inbegrip van de integratie ervan in het 5G-netwerk. 

1 Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de 
toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (PB L 151 van 7.6.2019, blz. 70).
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