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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

A. mając na uwadze, że sztuczna inteligencja (AI) jest rodzajem technologii o strategicznym 
znaczeniu dla sektora transportu, i oczekuje się, że przez poprawę jakości życia, 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich rodzajów transportu, tworzenie nowych 
możliwości zatrudnienia i rozwijanie bardziej zrównoważonych modeli biznesowych 
przyniesie korzyści obywatelom i społeczeństwu; mając na uwadze, że AI może znacząco 
przeobrazić społeczeństwo, w szczególności jeśli będzie powszechnie dostępna i 
osiągalna; 

B. mając na uwadze, że pełne wykorzystanie możliwości AI w sektorze transportu będzie 
możliwe wyłącznie wtedy, gdy użytkownicy będą świadomi potencjalnych korzyści i 
wyzwań, jakie niesie ze sobą taka technologia; mając na uwadze, że trzeba uwzględnić to 
zagadnienie w procesie edukacji i szkolenia, m.in. jeśli chodzi o propagowanie włączenia 
cyfrowego, oraz prowadzić kampanie informacyjne na poziomie unijnym, rzetelnie 
przedstawiające wszystkie aspekty rozwoju AI;

C. mając na uwadze, że europejskie podejście do AI, robotyki i powiązanych z nimi 
technologii musi być zgodne z zasadami etycznymi, aby zapewnić ukierunkowanie AI, 
robotyki i powiązanych technologii na człowieka, musi wpływać na poprawę jego 
dobrostanu i bezpieczeństwa oraz dobrostanu społeczeństwa i środowiska, uwzględniać 
istotne dylematy etyczne, w pełni przestrzegać praw podstawowych, wartości i zasad 
Unii, a także zachować pełną zgodność z unijnymi przepisami dotyczącymi prywatności i 
ochrony danych; mając na uwadze, że w podejściu tym konieczne będzie również 
uwzględnienie zagadnień dotyczących jakości zestawów danych wykorzystywanych w 
systemach algorytmicznych, a także samych algorytmów oraz norm danych i ich 
agregacji;

D. mając na uwadze, że godna zaufania AI musi opierać się na czterech zasadach etycznych: 
poszanowania autonomii człowieka, zapobiegania szkodom, sprawiedliwości i 
wytłumaczalności; mając na uwadze, że poszanowanie tych zasad etycznych wymaga 
przyjęcia szczególnych przepisów dla unijnego sektora transportu;

E. mając na uwadze, że błąd ludzki jest nadal przyczyną około 95 % wszystkich wypadków 
drogowych w Unii; mając na uwadze, że celem Unii było zmniejszenie do 2020 r. liczby 
śmiertelnych wypadków drogowych na jej terenie o 50 % rocznie w porównaniu z 2010 
r., ale w związku ze stagnacją postępów wznowiła ona wysiłki w ramach polityki 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021–2030 – Kolejne kroki w kierunku „wizji 
zero”; mając na uwadze, że w związku z tym AI, automatyzacja i inne nowe technologie 
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mają ogromny potencjał i żywotne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa drogowego 
dzięki ograniczeniu możliwości popełnienia błędu przez człowieka;

F. mając na uwadze, że AI, automatyzacja i inne nowe technologie mogą również przyczynić 
się do zmniejszenia zagęszczenia ruchu oraz emisji gazów cieplarnianych i 
zanieczyszczeń powietrza; 

G. mając na uwadze, że wytwarzanie na potrzeby sektora transportu odpowiedzialnych 
etycznie, ukierunkowanych na człowieka i solidnych pod względem technicznym 
produktów z zakresu AI, robotyki i powiązanych z nimi technologii stanowi dla unijnych 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, okazję do zyskania pozycji światowych liderów w tej 
dziedzinie; 

H. mając na uwadze, że takie nowe możliwości biznesowe mogą przyczynić się do 
odbudowy przemysłu unijnego po obecnym kryzysie zdrowotnym i gospodarczym oraz 
do większego wykorzystania technologii AI w branży transportowej; mając na uwadze, że 
dzięki takim możliwościom powstaną nowe miejsca pracy, ponieważ wykorzystanie AI i 
powiązanych technologii może zwiększyć produktywność przedsiębiorstw i przyczynić 
się do przyrostu wydajności; mając na uwadze, że programy innowacji w tej dziedzinie 
mogą umożliwić rozwój regionalnych klastrów; 

I. mając na uwadze, że europejskie podejście do rozwoju AI, robotyki i powiązanych z nimi 
technologii w transporcie może zwiększyć globalną konkurencyjność i strategiczną 
niezależność gospodarki unijnej;

J. mając na uwadze, że w takich sektorach jak transport publiczny systemy AI dla 
inteligentnych systemów transportowych mogą być wykorzystywane do tego, by skrócić 
do minimum oczekiwanie w kolejkach, zoptymalizować trasy, umożliwić osobom z 
niepełnosprawnościami większą niezależność, zwiększyć efektywność energetyczną i tym 
samym nasilić działania na rzecz dekarbonizacji oraz zredukować ślad środowiskowy; 

1. podkreśla potencjał, jaki ma wykorzystanie AI, robotyki i powiązanych z nimi technologii 
dla wszystkich autonomicznych środków transportu drogowego, kolejowego, wodnego i 
lotniczego, a także dla wsparcia przesunięcia międzygałęziowego i intermodalności, gdyż 
takie technologie mogą przyczynić się do znalezienia optymalnej kombinacji rodzajów 
transportu w przewozie towarów i pasażerów; ponadto podkreśla, że technologie te mogą 
zwiększyć efektywność transportu, logistyki i strumieni ruchu oraz sprawić, że wszystkie 
rodzaje transportu staną się bezpieczniejsze, inteligentniejsze i bardziej przyjazne dla 
środowiska; zauważa, że etyczne podejście do AI można również postrzegać jako system 
wczesnego ostrzegania, w szczególności jeśli chodzi o bezpieczeństwo i efektywność 
transportu; 

2. podkreśla, że globalna konkurencja między przedsiębiorstwami i regionami 
gospodarczymi oznacza, że Unia musi promować inwestycje i wzmacniać 
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międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw działających w sektorze transportu, 
tworząc środowisko sprzyjające rozwojowi i stosowaniu rozwiązań w zakresie AI i 
dalszym innowacjom, w którym przedsiębiorstwa unijne będą mogły stać się światowymi 
liderami rozwoju technologii AI;

3. podkreśla, że unijny sektor transportu potrzebuje aktualizacji ram regulacyjnych 
dotyczących takich nowo powstających technologii oraz ich wykorzystania w sektorze 
transportu, a także jasnych ram etycznych dla stworzenia godnej zaufania AI, które 
obejmują aspekty bezpieczeństwa, ochrony, poszanowania ludzkiej autonomii, nadzoru i 
odpowiedzialności i które zwiększą korzyści wspólne dla wszystkich i będą zasadniczym 
czynnikiem pobudzającym inwestycje w badania i innowacje, rozwój umiejętności i 
wykorzystanie AI przez służby publiczne, MŚP, start-upy i przedsiębiorstwa, a 
jednocześnie zapewnią ochronę danych i interoperacyjność, bez nakładania zbędnych 
obciążeń administracyjnych na przedsiębiorstwa i konsumentów; podkreśla, że 
podstawową sprawą jest dopilnowanie, aby wszelkie aktualizacje ram regulacyjnych 
dotyczących tych powstających technologii zawsze opierały się na rzeczywistej potrzebie 
i były zgodne z zasadą lepszego stanowienia prawa, i w związku z tym:

a) wzywa Komisję, aby stworzyła jasne ramy zasad etycznych dotyczących 
opracowywania, wdrażania i wykorzystywania AI, robotyki i powiązanych z nimi 
technologii w sektorze transportu; AI, robotyka i powiązane z nimi technologie w 
sektorze transportu muszą być opracowywane, wdrażane i wykorzystywane zgodnie 
z tymi zasadami etycznymi;

b) zaleca ustanowienie wytycznych dotyczących zharmonizowanej klasyfikacji ryzyka 
związanego z technologiami wspieranymi przez AI we wszystkich rodzajach 
transportu, obejmujących funkcje pojazdów przypisane człowiekowi i AI oraz 
wyjaśniających obowiązki i wymagania w zakresie bezpieczeństwa; 

c) wzywa Komisję, by zbadała stosowanie istniejącej europejskiej struktury nadzoru 
rynku systemów algorytmicznych, łącznie z powiązanymi przepisami dotyczącymi 
ochrony danych, wydawaniem organom państw członkowskich wskazówek i opinii 
oraz służeniem im wiedzą specjalistyczną, w tym w dziedzinie interoperacyjności;

d) wzywa Komisję, by stworzyła system klasyfikacji ryzyka związanego z AI w 
inteligentnych systemach transportowych, zgodnie z oceną opracowaną przez grupę 
ekspertów wysokiego szczebla, w celu lepszego reagowania na potrzeby pojawiające 
się w sektorze transportu; 

e) wzywa Komisję, aby poświęciła szczególną uwagę sytuacji MŚP i opracowała 
przyszłe przepisy w taki sposób, żeby dać tym przedsiębiorstwom większe 
możliwości tworzenia i wykorzystywania technologii AI; 

f) uważa, że użytkowników końcowych należy szczegółowo informować o 
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funkcjonowaniu systemów transportu i pojazdów wykorzystujących AI;

4. podkreśla, że europejskie podejście do technologii AI powinno zapewnić zaufanie 
obywateli, służyć interesowi publicznemu i wzmocnić wspólną odpowiedzialność 
społeczną; uważa rozwój godnej zaufania, etycznie odpowiedzialnej i solidnej pod 
względem technicznym AI za istotny czynnik wspomagający zrównoważoną i 
inteligentną mobilność, która jest bezpieczna i dostępna; w związku z tym wzywa 
Komisję, aby nadal wspierała działania sprzyjające upowszechnianiu AI w sektorze 
transportu i aby niezwłocznie zaproponowała – w ścisłej współpracy z wszystkimi 
zainteresowanymi podmiotami w sektorze transportu – odpowiednie zmiany w 
prawodawstwie unijnym, które zapewnią poszanowanie praw podstawowych Unii;

5. podkreśla, że dzięki rozwojowi i upowszechnianiu AI możliwe stają się bezpieczne i 
dostępne usługi transportowe;

6. zaleca opracowanie dla wszystkich rodzajów transportu, w tym dla przemysłu 
motoryzacyjnego, godnych zaufania ogólnounijnych norm AI dotyczących 
bezpieczeństwa, interoperacyjności, solidności technicznej, możliwości naprawy i 
recyklingu odnośnego sprzętu, m.in. po to, aby rozwiać obawy co do zasobooszczędności, 
prywatności, ochrony danych i przejrzystości, a także w celu testowania pojazdów 
wykorzystujących AI i powiązanych produktów i usług;

7. wzywa Komisję do ścisłej współpracy z państwami członkowskimi w zakresie 
projektowania, wdrażania i egzekwowania godnych zaufania norm AI w Unii; zauważa, 
że Unia ma potencjał, aby stać się globalnym liderem w promowaniu społecznie 
odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia do technologii AI i jej wykorzystania;

8. wzywa Komisję, aby zbadała możliwość powierzenia jednej lub kilku z istniejących 
stosownych agencji lub instytucji lub któremuś z organów na szczeblu Unii 
mechanizmów monitorowania, egzekwowania i sankcji oraz aby zbadała, w jaki sposób 
można wyposażyć i wykorzystać do podejmowania działań istniejące instrumenty nadzoru 
i kontroli w sektorze transportu, żeby zapewnić nadzór na szczeblu Unii i umożliwić 
Komisji podjęcie działań, jeżeli system AI stosowany w transporcie narusza prawa 
podstawowe lub europejskie ramy etyki i bezpieczeństwa;

9. wzywa Komisję, aby nadal wspierała rozwój godnych zaufania systemów AI w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa, efektywności, dostępności, przystępności cenowej i 
inkluzywności transportu, w tym dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, 
zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/8821 oraz przepisów unijnych dotyczących praw 
pasażerów;

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie 
wymogów dostępności produktów i usług (Dz.U. L 151 z 7.6.2019, s. 70).
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10. zwraca uwagę na dużą wartość dodaną pojazdów autonomicznych dla osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się, ponieważ takie pojazdy umożliwiają im większy 
udział w indywidualnym transporcie drogowym i tym samym ułatwiają im życie 
codzienne;

11. podkreśla znaczenie dostępności, szczególnie przy projektowaniu systemów MaaS 
(mobilność jako usługa);

12. podkreśla zasadnicze znaczenie nauki o danych dla projektowania niedyskryminacyjnych 
systemów AI i zapobiegania wykorzystywaniu zniekształconych danych; ponadto zaleca 
stosowanie procedur przetwarzania danych zgodnych z RODO oraz przestrzeganie zasad 
poufności i niedyskryminacji;

13. zauważa, że systemy AI mogłyby przyczynić się do znacznego zmniejszenia liczby ofiar 
śmiertelnych na drogach, na przykład dzięki krótszemu czasowi reakcji i lepszemu 
przestrzeganiu przepisów; uważa jednak, że niemożliwe jest, by korzystanie z pojazdów 
autonomicznych spowodowało wyeliminowanie wszystkich wypadków, i podkreśla, że z 
tego powodu coraz bardziej istotna staje się wytłumaczalność decyzji AI, aby móc 
uzasadnić braki i niezamierzone konsekwencje decyzji AI;

14. uważa, że zawsze musi istnieć możliwość wyjaśnienia użytkownikom końcowym i innym 
zainteresowanym stronom w sposób nietechniczny decyzji AI oraz wszelkich istotnych 
danych będących podstawą tych decyzji;

15. zauważa, że rozwój i wdrażanie AI w sektorze transportu nie będą możliwe bez 
nowoczesnej infrastruktury, która stanowi zasadniczy element inteligentnych systemów 
transportowych; podkreśla, że utrzymujące się różnice w poziomie rozwoju państw 
członkowskich stwarzają niebezpieczeństwo pozbawienia najsłabiej rozwiniętych 
regionów i ich mieszkańców korzyści wynikających z rozwoju autonomicznej mobilności; 
postuluje przeprowadzenie oceny wyzwań stojących przed przyszłością rynku pracy ze 
względu na rozwój technologii AI w sektorze transportu, a także odpowiednie 
finansowanie modernizacji infrastruktury w Unii, w tym jej włączenia do sieci 5G. 
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