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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže umelá inteligencia je forma technológie, ktorá má strategický význam pre 
odvetvie dopravy, a očakáva sa, že prinesie úžitok občanom a spoločnosti zlepšovaním kvality 
života, zvyšovaním úrovne bezpečnosti všetkých prostriedkov dopravy a vytváraním nových 
pracovných príležitostí a rozvíjaním udržateľnejších obchodných modelov; keďže umelá 
inteligencia má potenciál významne transformovať spoločnosť, najmä ak sa výrazne rozšíri jej 
dostupnosť a prístupnosť; 

B. keďže plný potenciál umelej inteligencie v odvetví dopravy možno využiť len vtedy, ak 
si používatelia uvedomia potenciálne výhody a výzvy, ktoré táto technológia prináša; keďže je 
potrebné riešiť túto otázku vo vzdelávaní a odbornej príprave, a to aj pokiaľ ide o presadzovanie 
digitálneho začleňovania, a viesť informačné kampane na úrovni Únie, ktoré poskytujú presný 
obraz o všetkých aspektoch rozvoja umelej inteligencie;

C. keďže európsky prístup k umelej inteligencii, robotike a súvisiacim technológiám musí 
byť v súlade s etickými zásadami s cieľom zabezpečiť, aby umelá inteligencia, robotika a 
súvisiace technológie boli zamerané na človeka, aby sa tak zvýšil ľudský blahobyt, bezpečnosť, 
blahobyt spoločnosti a životné prostredie, aby sa riešili príslušné etické dilemy a plne 
rešpektovali základné práva, hodnoty a zásady Únie a aby boli plne v súlade s právnymi 
predpismi Únie v oblasti ochrany súkromia a údajov; keďže tento prístup bude musieť riešiť aj 
otázky týkajúce sa kvality súborov údajov používaných v algoritmických systémoch, ako aj 
samotných algoritmov a noriem týkajúcich sa údajov a agregácie údajov;

D. keďže dôveryhodná umelá inteligencia musí byť založená na štyroch etických zásadách: 
rešpektovaní ľudskej nezávislosti, predchádzaní škodám, spravodlivosti a vysvetliteľnosti; 
keďže dodržiavanie týchto etických zásad si vyžaduje prijatie osobitných pravidiel pre odvetvie 
dopravy Únie;

E. keďže približne 95 % všetkých dopravných nehôd v Únii je spôsobených ľudským 
pochybením; keďže cieľom Únie bolo znížiť do roku 2020 počet smrteľných nehôd v cestnej 
doprave v EÚ o 50 % v porovnaní s rokom 2010, ale vzhľadom na stagnáciu pokroku obnovila 
svoje úsilie v rámci politiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030 – ďalšie 
kroky smerom k „vízii nulovej úmrtnosti na cestách“; keďže v tejto súvislosti majú 
automatizácia a iné nové technológie veľký potenciál a rozhodujúci význam pre zvyšovanie 
bezpečnosti cestnej premávky tým, že sa zníži možnosť ľudských chýb;

F. keďže umelá inteligencia, automatizácia a iné nové technológie môžu tiež prispieť k 
zníženiu dopravného preťaženia a emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie; 

G. keďže produkcia eticky zodpovednej, antropocentrickej a technologicky silnej umelej 
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inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií v odvetví dopravy predstavuje pre podniky z 
Únie vrátane MSP obchodnú príležitosť stať sa globálnymi lídrami v tejto oblasti; 

H. keďže takéto nové podnikateľské príležitosti môžu prispieť k obnove priemyslu Únie 
po súčasnej zdravotnej a hospodárskej kríze a k väčšiemu využívaniu technológií umelej 
inteligencie v odvetví dopravy; keďže takéto príležitosti vytvoria nové pracovné miesta, pretože 
využívanie umelej inteligencie a súvisiacich technológií má potenciál zvýšiť produktivitu 
podnikov a prispieť k nárastu efektívnosti; keďže inovačné programy v tejto oblasti môžu 
umožniť regionálnym klastrom prosperovať; 

I. keďže európsky prístup k rozvoju umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich 
technológií v doprave má potenciál zvýšiť globálnu konkurencieschopnosť a strategickú 
autonómiu hospodárstva Únie;

J. keďže v odvetviach, ako je verejná doprava, môžu byť systémy umelej inteligencie pre 
inteligentné dopravné systémy použité na minimalizovanie čakania v radoch, optimalizáciu 
trás, umožnenie väčšej nezávislosti osôb so zdravotným postihnutím a zvýšenie energetickej 
účinnosti, čím sa zvýši úsilie v oblasti dekarbonizácie a zníži sa environmentálna stopa; 

1. zdôrazňuje potenciál využívania umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií 
pre všetky autonómne prostriedky cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy, ako aj pre 
posilnenie modálneho prechodu a intermodality, keďže takéto technológie môžu prispieť k 
nájdeniu optimálnej kombinácie druhov dopravy na účely prepravy tovaru a cestujúcich; okrem 
toho zdôrazňuje ich potenciál zefektívniť dopravné, logistické a dopravné toky a zabezpečiť, 
aby boli všetky spôsoby dopravy bezpečnejšie, inteligentnejšie a ekologickejšie; poukazuje na 
to, že etický prístup k umelej inteligencii možno vnímať aj ako systém včasného varovania, 
najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a efektívnosť dopravy; 

2. zdôrazňuje skutočnosť, že celosvetová hospodárska súťaž medzi podnikmi a hospodárskymi 
regiónmi znamená, že Únia potrebuje podporovať investície a posilniť medzinárodnú 
konkurencieschopnosť spoločností pôsobiacich v odvetví dopravy, a to vytvorením priaznivého 
prostredia pre vývoj a uplatňovanie riešení v oblasti umelej inteligencie a ďalších inovácií, v 
ktorých sa podniky so sídlom v Únii môžu stať svetovými lídrami v rozvoji technológií umelej 
inteligencie;

3. zdôrazňuje, že odvetvie dopravy v EÚ potrebuje aktualizáciu regulačného rámca, 
pokiaľ ide o takéto vznikajúce technológie a ich využívanie v odvetví dopravy, a jasný etický 
rámec na dosiahnutie dôveryhodnej umelej inteligencie vrátane bezpečnosti, bezpečnostnej 
ochrany, rešpektovania aspektov týkajúcich sa ľudskej autonómie, dohľadu a zodpovednosti, 
čo zvýši prínosy, ktoré sú spoločné pre všetkých a ktoré budú mať zásadný význam pre podporu 
investícií do výskumu a inovácií, rozvoja zručností a využívania umelej inteligencie verejnými 
službami, malými a strednými podnikmi, začínajúcimi podnikmi a spoločnosťami, a zároveň 
zabezpečí ochranu údajov, ako aj interoperabilitu bez zbytočnej administratívnej záťaže pre 
podniky a spotrebiteľov; zdôrazňuje, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby každá aktualizácia 
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regulačného rámca týkajúca sa týchto vznikajúcich technológií bola vždy založená na skutočnej 
potrebe a bola v súlade so zásadou lepšej regulácie a v tejto súvislosti;

a) vyzýva Komisiu, aby poskytla jasný rámec etických zásad pre rozvoj, zavádzanie a 
využívanie umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií v odvetví dopravy; 
každá umelá inteligencia, robotika a súvisiace technológie v odvetví dopravy sa musia 
rozvíjať, zavádzať a používať v súlade s uvedenými etickými zásadami;

b) odporúča vypracovať usmernenia pre harmonizovanú klasifikáciu rizík, pokiaľ ide o 
technológie podporované umelou inteligenciou vo všetkých druhoch dopravy, ktoré sa 
budú vzťahovať na funkcie vozidiel pridelené ľuďom a umelej inteligencii a budú 
objasňovať povinnosti a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti; 

c) vyzýva Komisiu, aby preskúmala využitie existujúcej európskej štruktúry dohľadu nad 
trhom pre algoritmické systémy vrátane súvisiacich ustanovení týkajúcich sa ochrany 
údajov, ktorá bude orgánom členských štátov vydávať usmernenia, stanoviská a odborné 
znalosti vrátane tých, ktoré sa týkajú interoperability.

d) vyzýva Komisiu, aby vytvorila systém klasifikácie rizika umelej inteligencie pre 
inteligentné dopravné systémy v súlade s hodnoteniami expertnej skupiny na vysokej 
úrovni s cieľom lepšie reagovať na vznikajúce potreby odvetvia dopravy; 

e) vyzýva Komisiu, aby osobitnú pozornosť venovala situácii MSP a aby navrhla budúce 
právne predpisy tak, aby sa zlepšili možnosti takýchto podnikov vyvíjať a používať 
technológie umelej inteligencie; 

f) považuje za potrebné poskytnúť koncovým používateľom podrobné informácie týkajúce 
sa prevádzky dopravných systémov a vozidiel založených na umelej inteligencii;

4. zdôrazňuje, že európsky prístup k technológii umelej inteligencie by mal zabezpečiť 
dôveru ľudí, slúžiť verejnému záujmu a posilňovať spoločnú sociálnu zodpovednosť; domnieva 
sa, že rozvoj dôveryhodnej, eticky zodpovednej a technicky spoľahlivej umelej inteligencie je 
dôležitým faktorom umožňujúcim dosiahnutie udržateľnej a inteligentnej mobility, ktorá je 
bezpečná a prístupná; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby podporovala využívanie umelej 
inteligencie v odvetví dopravy a aby v prípade, že to bude potrebné z hľadiska dodržiavania 
základných práv EÚ, bezodkladne a v úzkej spolupráci s odvetvím dopravy navrhla 
zodpovedajúce zmeny právnych predpisov EÚ;

5. zdôrazňuje, že rozvoj a zavádzanie umelej inteligencie umožňuje bezpečné a dostupné 
služby dopravy;

6. odporúča vypracovanie spoľahlivých noriem pre umelú inteligenciu v celej Únii pre 
všetky druhy dopravy vrátane automobilového priemyslu, pokiaľ ide o bezpečnosť, 
interoperabilitu, technickú dôkladnosť, opraviteľnosť a recyklovateľnosť súvisiaceho hardvéru 
vrátane riešenia obáv týkajúcich sa efektívneho využívania zdrojov, súkromia, ochrany údajov 
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a transparentnosti a testovania vozidiel a služieb súvisiacich s umelou inteligenciou;

7. vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala s členskými štátmi na návrhu, vykonávaní a 
presadzovaní dôveryhodných noriem pre umelú inteligenciu v Únii; konštatuje, že Únia má 
potenciál stať sa svetovým lídrom v presadzovaní sociálne zodpovedného a udržateľného 
prístupu k technológii umelej inteligencie a jej využívaniu;

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť zveriť jednému alebo viacerým príslušným 
existujúcim agentúram, inštitúciám alebo orgánom na úrovni Únie mechanizmy monitorovania, 
presadzovania a sankcií a preskúmala, ako možno existujúce nástroje dohľadu a kontroly v 
odvetví dopravy vybaviť a používať na prijatie opatrení s cieľom zabezpečiť dohľad na úrovni 
Únie a umožniť Komisii, aby prijala opatrenia, ak systém umelej inteligencie používaný v 
doprave porušuje základné práva alebo európsky etický a bezpečnostný rámec;

9. vyzýva Komisiu, aby ďalej podporovala rozvoj dôveryhodných systémov umelej 
inteligencie s cieľom zabezpečiť, aby bola doprava bezpečnejšia, efektívnejšia, prístupnejšia, 
cenovo dostupná a inkluzívna, a to aj pre osoby so zníženou pohyblivosťou, najmä pre osoby 
so zdravotným postihnutím, a to so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/8821 a právo Únie týkajúce sa práv cestujúcich;

10. upriamuje pozornosť na vysokú pridanú hodnotu autonómnych vozidiel pre osoby so 
zníženou pohyblivosťou, pretože takéto vozidlá im umožňujú účinnejšie sa podieľať na 
individuálnej cestnej doprave, a tým im uľahčujú každodenný život;

11. zdôrazňuje význam prístupnosti, najmä pri vytváraní systémov MaaS (mobilita ako 
služba);

12. zdôrazňuje kľúčový význam pre dátovú vedu s cieľom navrhnúť systémy umelej 
inteligencie bez diskriminácie a zabrániť využívaniu poškodených údajov; okrem toho 
odporúča dodržiavať postupy spracovania údajov v súlade so všeobecným nariadením o 
ochrane údajov a dodržiavať zásady dôvernosti a nediskriminácie;

13. poznamenáva, že systémy umelej inteligencie by mohli pomôcť znížiť počet 
smrteľných dopravných nehôd, napríklad prostredníctvom lepších časov reakcie a lepšieho 
dodržiavania pravidiel; domnieva sa však, že používanie autonómnych vozidiel nebude mať za 
následok odstránenie všetkých nehôd, a zdôrazňuje, že to znamená, že vysvetliteľnosť 
rozhodnutí umelej inteligencie sa stáva čoraz dôležitejšia, aby sa mohli odôvodniť nedostatky 
a neúmyselné dôsledky rozhodnutí umelej inteligencie;

14. zastáva názor, že musí byť vždy možné vysvetliť rozhodnutia umelej inteligencie, ako 
aj všetky relevantné údaje, na ktorých sa tieto rozhodnutia zakladajú, koncovým používateľom 

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o 
požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 70).
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a iným zainteresovaným stranám, a to netechnickým spôsobom;

15. poznamenáva, že rozvoj a zavádzanie umelej inteligencie v odvetví dopravy nebude 
možné bez modernej infraštruktúry, ktorá je základnou súčasťou inteligentných dopravných 
systémov; zdôrazňuje, že pretrvávajúce rozdiely v úrovni rozvoja medzi členskými štátmi 
vytvárajú riziko, že najmenej rozvinuté regióny a ich obyvatelia prídu o výhody, ktoré plynú z 
rozvoja autonómnej mobility; vyzýva na posúdenie výziev pre budúcnosť trhu práce v dôsledku 
vývoja technológií umelej inteligencie v odvetví dopravy a na primerané financovanie 
modernizácie infraštruktúry v Únii vrátane jej začlenenia do siete 5G. 
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