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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Artificiell intelligens (AI) är en typ av teknik som är av strategisk betydelse för 
transportsektorn, och den förväntas gagna allmänheten och samhället genom att 
förbättra livskvaliteten, höja säkerheten inom alla transportslag samt skapa nya 
sysselsättningsmöjligheter och mer hållbara affärsmodeller. AI har potentialen att 
avsevärt förändra samhället, särskilt om den görs allmänt tillgänglig. 

B. För att potentialen hos AI inom transportsektorn ska kunna utnyttjas till fullo krävs det 
att användarna blir medvetna om de fördelar och utmaningar som denna teknik kan 
medföra. Ämnet behöver ingå i utbildning och fortbildning, också för att främja digital 
delaktighet, och informationskampanjer behöver genomföras på EU-nivå där man 
noggrant förklarar alla aspekter av utvecklingen av AI.

C. En europeisk strategi för AI, robotteknik och tillhörande teknik måste vara förenlig med 
etiska principer för att säkerställa människocentrerad AI, robotteknik och tillhörande 
teknik, stärka människors välbefinnande, säkerheten och samhällets och miljöns 
välbefinnande, behandla relevanta etiska dilemman, fullt ut respektera 
EU:s grundläggande rättigheter, värden och principer, och helt överensstämma med 
EU:s lagstiftning om privatlivets helgd och dataskyddslagstiftning. Strategin kommer 
också att behöva ta itu med frågor om kvaliteten på dataset som används i algoritmiska 
system, liksom själva algoritmerna, och data- och aggregeringsstandarder.

D. Tillförlitlig AI måste baseras på fyra etiska principer: respekt för människors autonomi, 
skadeförebyggande, rättvisa och förklarbarhet. För att värna respekten för dessa etiska 
principer kommer man att behöva anta specifika regler för EU:s transportsektor.

E. Den mänskliga faktorn bidrar fortfarande till omkring 95 % av alla trafikolyckor i EU. 
EU har som mål att minska antalet dödsolyckor på vägarna i EU med 50 % fram till 
2020 jämfört med 2010 års nivåer, men med tanke på att framstegen har avstannat 
förnyade EU sina ansträngningar i sin ram för trafiksäkerhetspolitik 2021–2030 – nästa 
steg mot ”nollvision”. I detta avseende har AI, automatisering och annan ny teknik stor 
potential och avgörande betydelse i arbetet med att öka trafiksäkerheten genom att 
minska risken för mänskliga misstag.

F. AI, automatisering och annan ny teknik kan också bidra till att minska trafikstockningar 
och utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. 

G. Framtagandet av etiskt ansvarsfull, människocentrerad och tekniskt stabil AI, robotteknik 
och tillhörande teknik inom transportsektorn innebär en möjlighet för europeiska företag, 
inbegripet små och medelstora företag, att bli världsledande på detta område. 

H. Sådana nya affärsmöjligheter kan bidra till den europeiska industrins återhämtning efter 
den hälso- och sjukvårdskris och den ekonomiska kris som nu råder och till en större 
användning av AI-teknik inom transportsektorn. Sådana möjligheter kommer att skapa 
nya arbetstillfällen eftersom ibruktagandet av AI och tillhörande teknik har potential att 
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öka företagens produktivitetsnivåer och bidra till effektivitetsvinster. Innovationsprogram 
på detta område kan göra det möjligt för regionala kluster att blomstra.

I. En europeisk strategi för utveckling av AI, robotteknik och tillhörande teknik inom 
transportsektorn har potential att öka den europeiska ekonomins övergripande 
konkurrenskraft och strategiska autonomi.

J. I sektorer såsom kollektivtrafiken kan AI-system för intelligenta transportsystem 
användas för att minska köer, optimera ruttval, göra det möjligt för personer med 
funktionssättningar att vara mer oberoende samt öka energieffektiviteten, och 
därigenom öka insatserna för att minska koldioxidutsläppen och minska miljöavtrycket. 

1. Europaparlamentet betonar dessutom den potential som ibruktagandet av AI, 
robotteknik och tillhörande teknik innebär för alla autonoma transportmedel inom väg-, 
järnvägs-, sjöfarts- och luftfartstransporter, och även för att främja trafikomställningen 
och intermodaliteten, eftersom denna teknik kan bidra till att få fram en optimal 
kombination av transportslag för gods- och passagerarbefordran. Parlamentet betonar 
vidare dess potential att göra transport-, logistik- och trafikflöden mer effektiva och att 
göra alla transportslag säkrare, smartare och mer miljövänliga. Parlamentet påpekar att 
ett etiskt förhållningssätt till AI också kan fungera som ett system för tidig varning, 
särskilt avseende transporters säkerhet och effektivitet. 

2. Europaparlamentet understryker att den globala konkurrensen mellan företag och 
ekonomiska regioner kräver att EU främjar investeringar och stärker den internationella 
konkurrenskraften för de företag som är verksamma i transportsektorn genom att inrätta 
en miljö som är gynnsam för utvecklingen och tillämpningen av AI-lösningar och 
ytterligare innovationer, där EU-baserade företag kan bli världsledande i utvecklingen 
av AI-teknik.

3. Europaparlamentet betonar att EU:s transportsektor behöver en uppdatering av 
regelverket för denna nya teknik och dess användning inom transportsektorn, och 
en tydlig etisk ram för att få fram tillförlitlig AI, och att denna ram behöver inbegripa 
säkerhets-, skydds-, tillsyns- och ansvarsaspekter samt aspekter rörande respekt för 
mänsklig autonomi, vilket kommer att öka fördelarna för alla och vara avgörande för att 
främja investeringar i forskning och innovation, kompetensutveckling och användning 
av AI i allmänna tjänster, små och medelstora samt nystartade företag, och samtidigt 
säkerställa dataskydd och interoperabilitet, utan att det medför en onödig administrativ 
börda för företag och konsumenter. Parlamentet understryker att alla uppdateringar av 
regelverket för denna framväxande teknik alltid måste grundas på ett verkligt behov och 
överensstämma med principen om bättre lagstiftning, och 

a) uppmanar därför kommissionen att tillhandahålla en tydlig ram med etiska 
principer för utveckling, införande och användning av AI, robotteknik och 
tillhörande teknik i transportsektorn; all AI, robotteknik och tillhörande teknik 
i transportsektorn måste utvecklas, utnyttjas och användas i enlighet med dessa 
etiska principer, 

b) rekommenderar att man fastställer riktlinjer för en harmoniserad riskklassificering 
för AI-baserad teknik inom alla transportsätt, som bör omfatta fordonsfunktioner 
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som tilldelas människor respektive AI, samt tydliggöra ansvar och krav i fråga om 
säkerhet, 

c) uppmanar kommissionen att undersöka om den befintliga europeiska strukturen 
för marknadskontroll skulle kunna användas för algoritmiska system, däribland 
tillhörande bestämmelser om skydd av personuppgifter, för tillhandahållande av 
vägledning, synpunkter och sakkunskap till medlemsstaternas myndigheter, även 
i fråga om interoperabilitet, 

d) uppmanar kommissionen att inrätta ett system för AI-riskklassificering för 
intelligenta transportsystem, i linje med högnivåexpertgruppens bedömningar, 
för att bättre bemöta de framväxande behoven inom transportsektorn, 

e) uppmanar kommissionen att särskilt beakta de små och medelstora företagens 
situation och att utforma framtida lagstiftning på ett sådant sätt att dessa företags 
möjligheter att utveckla och nyttja AI-teknik förbättras, 

f) anser att slutanvändarna måste få omfattande information om hur transportsystem 
och fordon som bygger på AI fungerar.

4. Europaparlamentet understryker att den europeiska strategin för AI-teknik bör 
säkerställa människors förtroende, tjäna allmänintresset och stärka det gemensamma 
sociala ansvaret. Parlamentet anser att utvecklingen av tillförlitlig, etiskt ansvarig och 
tekniskt robust AI är en viktig drivkraft för hållbar och smart mobilitet som är säker och 
tillgänglig. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att fortsätta främja 
ibruktagandet av AI inom transportsektorn, och att säkerställa att EU:s grundläggande 
rättigheter upprätthålls genom att föreslå ändringar till EU‑lagstiftningen utan dröjsmål 
och i nära samarbete med alla intressenter i transportsektorn.

5. Europaparlamentet understryker att utvecklingen och ibruktagandet av AI måste leda till 
säkra och tillgängliga transporttjänster.

6. Europaparlamentet rekommenderar att EU-omfattande standarder för tillförlitliga AI tas 
fram dels för alla transportsätt, inklusive fordonsindustrin, med avseende på säkerhet, 
interoperabilitet, teknisk robusthet, möjligheter att reparera och återvinna tillhörande 
hårdvara, samt på frågor om resurseffektivitet, integritet, dataskydd och öppenhet, dels 
för provning av AI‑baserade fordon och tillhörande produkter och tjänster.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedriva ett nära samarbete med 
medlemsstaterna när det gäller att utforma, genomföra och upprätthålla standarder för 
tillförlitliga AI i EU. Parlamentet konstaterar att EU har potential att bli världsledande 
när det gäller att främja ett socialt ansvarsfullt och hållbart förhållningssätt till AI-teknik 
och dess användning.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att anförtro 
mekanismer för övervakning, kontroll av efterlevnad och sanktioner till en eller flera 
relevanta befintliga byråer, institutioner eller organ på EU-nivå, och att undersöka hur 
de befintliga instrumenten för övervakning och kontroll inom transportsektorn kan 
utrustas och användas för att vidta åtgärder, i syfte att säkerställa tillsyn på EU-nivå och 
möjliggöra för kommissionen att vidta åtgärder om ett AI-system som används på 
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transportområdet strider mot de grundläggande rättigheterna eller mot EU:s etiska och 
säkerhetspolitiska ram.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare stödja utvecklingen av 
tillförlitliga AI-system för att göra transporter mer säkra, effektiva, tillgängliga, 
ekonomiskt överkomliga och inkluderande, även för personer med nedsatt rörlighet, 
särskilt personer med funktionsnedsättning, med beaktande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2019/8821 och av EU:s lagstiftning om passagerares rättigheter.

10. Europaparlamentet uppmärksammar det stora mervärde som självkörande fordon 
erbjuder personer med nedsatt rörlighet, eftersom dessa fordon gör att de mer effektivt 
kan delta i den privata biltrafiken och därmed underlättar deras vardag.

11. Europaparlamentet betonar vikten av tillgänglighet, särskilt vid utformningen av 
MaaS-system (mobilitet som tjänst).

12. Europaparlamentet understryker att data science är av avgörande betydelse för arbetet 
med att utforma icke-diskriminerande AI-system och förebygga användning av skadade 
data. Vidare rekommenderar parlamentet förfaranden för behandling av data som är 
förenliga med den allmänna dataskyddsförordningen och respekterar principerna om 
konfidentialitet och icke-diskriminering.

13. Europaparlamentet konstaterar att AI-system skulle kunna bidra till att avsevärt minska 
antalet dödsolyckor på vägarna, till exempel genom förbättrade reaktionstider och bättre 
efterlevnad av regler. Parlamentet anser emellertid inte att användningen av 
självkörande fordon kommer att leda till att alla trafikolyckor kan undvikas, och 
understryker att möjligheten att förklara AI-beslut blir allt viktigare, så att man kan 
motivera brister i och oavsiktliga konsekvenser av sådana beslut.

14. Europaparlamentet anser att det alltid måste gå att på ett icke-tekniskt sätt förklara 
AI-beslut och de data som de baseras på för slutanvändare och andra intressenter.

15. Europaparlamentet anser inte att det kommer att vara möjligt att utveckla och införa AI 
inom transportsektorn utan modern infrastruktur, som är en viktig del av intelligenta 
transportsystem. Parlamentet betonar att de ihållande skillnaderna i utvecklingsnivå 
mellan medlemsstaterna riskerar att leda till att de mindre utvecklade regionerna och 
deras invånare undanhålls de fördelar som utvecklingen av autonom mobilitet medför. 
Parlamentet begär en utvärdering av de utmaningar som utvecklingen av AI-teknik 
inom transportsektorn innebär för arbetsmarknadens framtid, och tillräcklig finansiering 
till en modernisering av infrastrukturen i EU, bland annat EU: integrering i 5G-nätet. 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för 
produkter och tjänster (EUT L 151, 7.6.2019, s. 70).
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