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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât inteligența artificială (IA) este o formă de tehnologie de importanță strategică 
pentru sectorul transporturilor și se preconizează că va aduce beneficii cetățenilor și societății, 
îmbunătățind calitatea vieții, mărind nivelul de siguranță a tuturor mijloacelor de transport, 
creând noi oportunități de angajare și modele de afaceri mai sustenabile; întrucât IA are 
potențialul de a transforma societatea în mod semnificativ, în special dacă este disponibilă și 
accesibilă pe scară largă; 

B. întrucât exploatarea deplină a posibilităților IA în sectorul transporturilor va fi posibilă 
numai dacă utilizatorii sunt conștienți de beneficiile și provocările potențiale ale acestei 
tehnologii; întrucât este necesar să se abordeze acest aspect în educație și formare, inclusiv în 
promovarea incluziunii digitale, și să se desfășoare campanii de informare la nivelul Uniunii 
care să prezinte în mod fidel toate aspectele dezvoltării IA;

C. întrucât o abordare europeană a IA, a roboticii și a tehnologiilor conexe trebuie să fie în 
conformitate cu principiile etice pentru a se asigura că IA, robotica și tehnologiile conexe sunt 
centrate pe ființa umană, să promoveze bunăstarea oamenilor, siguranța, bunăstarea societății 
și protecția mediului, să abordeze dilemele etice pertinente și să respecte pe deplin drepturile, 
valorile și fundamentale ale Uniunii și să fie complet compatibile cu legislația Uniunii privind 
viața privată și protecția datelor; întrucât această abordare va trebui, de asemenea, să trateze 
aspectele legate de calitatea seturilor de date utilizate în sistemele algoritmice, precum și 
algoritmii în sine și standardele de date și de agregare;

D. întrucât IA fiabilă trebuie să se bazeze pe patru principii etice: respectarea autonomiei 
umane, prevenirea efectelor negative, echitate și capacitatea de explicare; întrucât respectarea 
acestor principii etice necesită adoptarea unor norme specifice pentru sectorul transporturilor 
din Uniune;

E. întrucât eroarea umană este unul dintre factorii care intervin în aproximativ 95 % din 
totalul accidentelor rutiere din Uniune; întrucât Uniunea și-a propus să reducă numărul anual 
de accidente rutiere mortale pe teritoriul său cu 50 % până în 2020 față de 2010, dar, având în 
vedere rezultatele stagnante, și-a reînnoit eforturile în cadrul politicii sale privind siguranța 
rutieră 2021-2030 - Etapele următoare către „viziunea zero”; întrucât, în acest sens, IA, 
automatizarea și alte noi tehnologii au un potențial enorm și o importanță vitală pentru creșterea 
siguranței rutiere, reducând posibilitatea apariției erorilor umane,

F. întrucât IA, automatizarea și alte noi tehnologii mai pot contribui și la reducerea 
congestionării traficului și a emisiilor de gaze cu efect de seră și de poluanți atmosferici; 
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G. întrucât producția de IA, robotică și tehnologii conexe responsabile din punct de vedere 
etic, centrate pe ființa umană și robuste din punct de vedere tehnologic în sectorul 
transporturilor le oferă întreprinderilor din Uniune, inclusiv IMM-urilor, o oportunitate de 
afaceri pentru a deveni lideri mondiali în acest domeniu; 

H. întrucât astfel de noi oportunități de afaceri pot contribui la redresarea industriei Uniunii 
după actuala criză economică și sanitară și să extindă utilizarea tehnologiei IA în sectorul 
transporturilor; întrucât astfel de oportunități vor crea noi locuri de muncă, deoarece adoptarea 
IA și a tehnologiilor conexe are potențialul de a crește nivelurile de productivitate ale 
întreprinderilor și de a contribui la sporirea eficienței; întrucât programele de inovare din acest 
domeniu pot permite clusterelor regionale să prospere; 

I. întrucât o astfel de abordare europeană a dezvoltării IA, a roboticii și a tehnologiilor 
conexe din domeniul transporturilor are potențialul de a spori nivelul global de competitivitate 
și autonomia strategică a economiei Uniunii;

J. întrucât, în sectoare precum transportul public, sistemele de IA pentru sistemele de 
transport inteligente pot fi utilizate pentru a reduce la minimum statul la rând, pentru a optimiza 
itinerarul, pentru a le permite persoanelor cu dizabilități să fie mai independente, și pentru a 
mări eficiența energetică, potențând astfel eforturile de decarbonizare și reducând amprenta 
ecologică; 

1. subliniază potențialul IA, al roboticii și al tehnologiilor conexe pentru toate mijloacele 
autonome rutiere, feroviare, maritime și aeriene și pentru a stimula transferul modal și 
intermodalitatea, întrucât astfel de tehnologii pot contribui la identificarea combinației optime 
de moduri de transport pentru transportul de mărfuri și pasageri; subliniază, de asemenea, 
potențialul lor de a mări eficiența transporturilor, a logisticii și a fluxurilor de trafic și de a face 
toate modurile de transport mai sigure, mai inteligente și mai ecologice; subliniază că o 
abordare etică a IA poate fi considerată, de asemenea, un sistem de avertizare timpurie, în 
special în ceea ce privește siguranța și eficiența transporturilor; 

2. subliniază faptul că concurența globală dintre întreprinderi și regiunile economice 
înseamnă că Uniunea trebuie să promoveze investițiile și să consolideze competitivitatea 
internațională a întreprinderilor care operează în sectorul transporturilor, prin crearea unui 
mediu favorabil dezvoltării și aplicării soluțiilor de IA și a altor inovații, în care întreprinderile 
cu sediul în Uniune să poată deveni lideri mondiali în dezvoltarea tehnologiilor IA;

3. subliniază că sectorul transporturilor din UE necesită o actualizare a cadrului de 
reglementare privind astfel de tehnologii emergente și utilizarea lor în sectorul transporturilor 
și un cadru etic clar pentru crearea unei IA fiabile, care să cuprindă siguranța, securitatea, 
respectarea autonomiei umane, aspectele legate de supraveghere și de răspundere, care va spori 
beneficiile comune tuturor și va fi esențială pentru stimularea investițiilor în cercetare și 
inovare, dezvoltarea competențelor și adoptarea IA de către serviciile publice, IMM-uri, 
întreprinderile nou-înființate și companii, asigurând, în același timp, protecția datelor, precum 
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și interoperabilitatea, fără a impune o sarcină administrativă inutilă întreprinderilor și 
consumatorilor; subliniază că este esențial să se asigure că orice actualizare a cadrului de 
reglementare privind aceste noi tehnologii se bazează întotdeauna pe o nevoie reală și respectă 
principiul unei mai bune reglementări și în acest sens:

(a) invită Comisia să pună la dispoziție un cadru clar de principii etice pentru dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea IA, a roboticii și a tehnologiilor conexe în sectorul 
transporturilor; consideră că, în toate situațiile, IA, robotica și tehnologiile conexe din 
sectorul transporturilor trebuie să fie dezvoltate, implementate și utilizate în conformitate 
cu aceste principii etice;

(b) recomandă stabilirea unor orientări pentru o clasificare armonizată a riscurilor privind 
tehnologiile bazate pe IA pentru toate modurile de transport, care să acopere funcțiile 
destinate oamenilor și IA, și care să clarifice responsabilitățile și cerințele în materie de 
siguranță; 

(c) invită Comisia să examineze utilizarea actualei structuri europene de supraveghere a 
pieței pentru sistemele algoritmice, care să includă dispoziții conexe privind protecția 
datelor, care să emită orientări și avize și să ofere expertiză autorităților din statele 
membre, inclusiv în ceea ce privește interoperabilitatea;

(d) invită Comisia să instituie un sistem de clasificare a riscurilor legate de IA pentru 
sistemele de transport inteligente, în conformitate cu evaluările efectuate de grupul de 
experți la nivel înalt, pentru a răspunde mai bine nevoilor emergente ale sectorului 
transporturilor; 

(e) cere Comisiei să țină seama de situația întreprinderilor mici și mijlocii și să elaboreze o 
legislație viitoare care să asigure îmbunătățirea mijloacelor acestor întreprinderi de a 
dezvolta și exploata tehnologia IA; 

(f) consideră necesară o informare în detaliu a utilizatorilor finali referitoare la funcționarea 
sistemelor de transport și a vehiculelor bazate pe IA;

4. subliniază că abordarea europeană a tehnologiei IA ar trebui să asigure încrederea 
cetățenilor, să servească interesului public și să consolideze responsabilitatea socială comună; 
consideră că dezvoltarea unei IA fiabile, responsabilă din punct de vedere etic și solidă din 
punct de vedere tehnic reprezintă un factor important pentru o mobilitate sustenabilă și 
inteligentă, sigură și accesibilă; în acest sens, invită Comisia să promoveze în continuare 
utilizarea IA în sectorul transporturilor și, pentru a se asigura că sunt respectate drepturile 
fundamentale ale Uniunii, să propună modificările corespunzătoare în legislația Uniunii fără 
întârziere și în strânsă cooperare cu toate părțile interesate din sectorul transporturilor;

5. subliniază că dezvoltarea și introducerea IA trebuie să asigure servicii de transport 
sigure și accesibile;
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6. recomandă dezvoltarea de standarde de fiabilitate la nivelul Uniunii pentru toate 
modurile de transport, inclusiv pentru industria autovehiculelor, privind siguranța, 
interoperabilitatea, robustețea tehnică, posibilitatea de reparare și reciclare a hardware-ului 
conex, inclusiv abordarea preocupărilor legate de eficiența resurselor, viața privată, protecția 
datelor și transparența, precum și testarea vehiculelor asistate de IA și a produselor și serviciilor 
aferente;

7. invită Comisia să colaboreze strâns cu statele membre la elaborarea, implementarea și 
impunerea respectării standardelor de fiabilitate pentru IA în Uniune; ia act de faptul că UE are 
potențialul de a deveni un lider mondial în promovarea unei abordări sustenabile și responsabile 
din punct de vedere social a tehnologiei IA și a utilizării sale;

8. invită Comisia să analizeze posibilitatea de a încredința uneia sau mai multor agenții, 
instituții sau organisme existente relevante la nivelul Uniunii mecanisme de monitorizare, 
aplicare și sancționare și să exploreze modul în care instrumentele existente de supraveghere și 
control din sectorul transporturilor pot fi echipate și utilizate pentru a lua măsuri, cu scopul de 
a se asigura că există o supraveghere la nivelul Uniunii și a permite Comisiei să ia măsuri în 
cazul în care un sistem de IA utilizat în transporturi încalcă drepturile fundamentale sau cadrul 
european de etică și de securitate;

9. invită Comisia să sprijine în continuare dezvoltarea unor sisteme de IA fiabile, pentru 
ca transportul să devină mai sigur, mai eficient, mai accesibil, mai ieftin și mai incluziv, inclusiv 
pentru persoanele cu mobilitate redusă, în special persoanele cu dizabilități, ținând seama de 
Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului1 și de dreptul Uniunii 
privind drepturile călătorilor 

10. atrage atenția asupra valorii adăugate ridicate a vehiculelor autonome pentru persoanele 
cu mobilitate redusă, întrucât aceste vehicule le permit să participe mai eficient la transportul 
rutier individual, facilitându-le astfel viața de zi cu zi;

11. subliniază importanța accesibilității, mai ales la proiectarea sistemelor MaaS 
(mobilitatea ca serviciu);

12. subliniază că știința datelor prezintă o importanța critică în proiectarea de sisteme de IA 
nediscriminatorii și prevenirea utilizării unor date corupte; recomandă, de asemenea, să se 
urmeze procedurile de prelucrare a datelor conforme RGPD și care respectă principiile de 
confidențialitate și nediscriminare;

13. constată că sistemele de IA ar putea contribui la reducerea semnificativă a numărului 
de decese rutiere, de exemplu prin timpi de reacție mai buni și o mai bună respectare a regulilor; 

1 Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (JO L 151, 
7.6.2019, p. 70).
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consideră, cu toate acestea, că utilizarea vehiculelor autonome nu poate duce la eliminarea 
tuturor accidentelor și subliniază că, din acest motiv, capacitatea de explicare a deciziilor IA 
devine din ce în ce mai importantă în justificarea deficiențelor și consecințelor nedorite ale 
deciziilor IA;

14. este de opinie că trebuie să fie posibil în orice moment să se explice deciziile IA, precum 
și orice date care susțin luarea acestor decizii, utilizatorilor finali și altor părți interesate, în 
termeni nu foarte tehnici;

15. constată că dezvoltarea și implementarea IA în sectorul transporturilor nu va fi posibilă 
fără o infrastructură modernă, care reprezintă o componentă esențială a sistemelor inteligente 
de transport; subliniază că diferențele existente între nivelurile de dezvoltare din statele membre 
riscă să priveze regiunile cel mai puțin dezvoltate și pe cetățenii acestora de beneficiile 
dezvoltării mobilității autonome; solicită o evaluare a provocărilor pentru viitorul pieței forței 
de muncă ca urmare a dezvoltării tehnologiilor IA în sectorul transporturilor și pentru 
modernizarea infrastructurii în Uniune, inclusiv integrarea sa în rețeaua 5G, care să fie finanțată 
în mod corespunzător. 
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