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Poprawka 1
Tilly Metz

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja (SI) jest technologią 
strategiczną dla sektora transportowego, i 
oczekuje się, że przez poprawę jakości 
życia, tworzenie nowych miejsc pracy i 
rozwijanie bardziej zrównoważonych 
modeli biznesowych przyniesie korzyści 
obywatelom i społeczeństwu;

A. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja (SI) jest technologią 
strategiczną dla sektora 
transportowego, która przez poprawę 
jakości życia, tworzenie nowych miejsc 
pracy i rozwijanie bardziej 
zrównoważonych modeli 
biznesowych musi przynosić korzyści 
wszystkim obywatelom i społeczeństwu 
oraz musi być bardziej przystępna cenowo;

Or. en

Poprawka 2
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja (SI) jest technologią 
strategiczną dla sektora transportowego, i 
oczekuje się, że przez poprawę jakości 
życia, tworzenie nowych miejsc pracy i 
rozwijanie bardziej zrównoważonych 
modeli biznesowych przyniesie korzyści 
obywatelom i społeczeństwu;

A. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja (SI) jest technologią 
strategiczną dla sektora transportowego, i 
oczekuje się, że przez poprawę jakości 
życia, podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa wszystkich środków 
transportu, tworzenie nowych miejsc 
pracy i rozwijanie bardziej 
zrównoważonych modeli biznesowych 
przyniesie korzyści obywatelom i 
społeczeństwu;

Or. pl

Poprawka 3
Carles Puigdemont i Casamajó
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Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja (SI) jest technologią 
strategiczną dla sektora transportowego, i 
oczekuje się, że przez poprawę jakości 
życia, tworzenie nowych miejsc pracy i 
rozwijanie bardziej zrównoważonych 
modeli biznesowych przyniesie korzyści 
obywatelom i społeczeństwu;

A. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja (SI) jest technologią 
strategiczną dla sektora transportowego, i 
oczekuje się, że przez poprawę jakości 
życia, tworzenie nowych miejsc pracy i 
rozwijanie bardziej zrównoważonych 
modeli biznesowych przyniesie korzyści 
obywatelom i społeczeństwu; mając na 
uwadze, że SI może znacząco przeobrazić 
sposób funkcjonowania społeczeństwa, 
zwłaszcza pod względem transportu i 
infrastruktury; mając na uwadze, że 
sztuczna inteligencja powinna być 
również narzędziem służącym osiągnięciu 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ;

Or. en

Poprawka 4
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że europejskie 
podejście do SI musi zawierać aspekty 
etyczne SI, aby mieć pewność, że jej 
wykorzystanie jest ukierunkowane na 
człowieka, podnosi jego dobrostan, jakość 
życia społeczeństwa i środowiska, a także 
wykazuje pełne poszanowanie dla 
podstawowych praw i wartości 
europejskich;

B. mając na uwadze, że europejskie 
podejście do sztucznej 
inteligencji powinno priorytetowo 
traktować aspekty i dylematy etyczne 
związane z SI, aby mieć pewność, że jej 
wykorzystanie jest ukierunkowane na 
człowieka, podnosi jego dobrostan, 
poczucie bezpieczeństwa, jakość życia 
społeczeństwa i środowiska, a także 
wykazuje pełne poszanowanie dla 
podstawowych praw i wartości 
europejskich;

Or. pl
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Poprawka 5
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że europejskie 
podejście do SI musi zawierać aspekty 
etyczne SI, aby mieć pewność, że jej 
wykorzystanie jest ukierunkowane na 
człowieka, podnosi jego dobrostan, jakość 
życia społeczeństwa i środowiska, a także 
wykazuje pełne poszanowanie dla 
podstawowych praw i wartości 
europejskich;

B. mając na uwadze, że europejskie 
podejście do SI musi zawierać aspekty 
etyczne SI, aby mieć pewność, że jej 
wykorzystanie jest ukierunkowane na 
człowieka, podnosi jego dobrostan, jakość 
życia społeczeństwa i środowiska, a także 
wykazuje pełne poszanowanie dla 
podstawowych praw i wartości 
europejskich; mając na uwadze, że 
podstawowym wymogiem powinny być 
ochrona prawa do prywatności i ochrona 
danych, oraz że gromadzenie danych 
powinno odbywać się w pełni zgodnie z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych oraz rozporządzeniem w sprawie 
prywatności i łączności elektronicznej, a 
dane powinny być przechowywane przez 
określony czas i skutecznie 
anonimizowane;

Or. en

Poprawka 6
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Sven Schulze, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jens Gieseke, Massimiliano Salini, Jörgen Warborn

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że europejskie 
podejście do SI musi zawierać aspekty 
etyczne SI, aby mieć pewność, że jej 
wykorzystanie jest ukierunkowane na 
człowieka, podnosi jego dobrostan, jakość 
życia społeczeństwa i środowiska, a także 
wykazuje pełne poszanowanie dla 
podstawowych praw i wartości 
europejskich;

B. mając na uwadze, że europejskie 
podejście do SI, robotyki i powiązanych z 
nimi technologii musi być zgodne z 
zasadami etycznymi odzwierciedlającymi 
europejskie wartości i zasady, aby mieć 
pewność, że SI, robotyka i powiązane 
technologie będą ukierunkowane na 
człowieka, poprawią jego dobrostan, 
jakość życia społeczeństwa i środowiska, a 
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także wykażą pełne poszanowanie dla 
podstawowych praw i wartości 
europejskich;

Or. en

Poprawka 7
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

C a. mając na uwadze, że pełne 
wykorzystanie możliwości SI w sektorze 
transportu będzie możliwe wyłącznie w 
sytuacji gdy użytkownicy będą świadomi 
potencjalnych korzyści i wyzwań jakie ta 
technologia ze sobą niesie; mając na 
uwadze konieczność włączenia tego 
zagadnienia w proces edukacji, także 
związanej ze zwalczaniem wykluczenia 
cyfrowego, oraz prowadzenia kampanii 
informacyjnych na poziomie europejskim, 
rzetelnie przedstawiających wszystkie 
aspekty rozwoju SI;

Or. pl

Poprawka 8
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że celem UE 
było zmniejszenie do 2020 r. liczby 
śmiertelnych ofiar wypadków drogowych 
na jej terenie o 50% rocznie w porównaniu 
z 2010 r., ale w związku ze stagnacją 
postępów musiała ona wznowić wysiłki w 
ramach polityki bezpieczeństwa ruchu 

D. mając na uwadze, że celem UE 
było zmniejszenie do 2020 r. liczby 
śmiertelnych ofiar wypadków drogowych 
na jej terenie o 50% rocznie w porównaniu 
z 2010 r., ale w związku ze stagnacją 
postępów musiała ona wznowić wysiłki w 
ramach polityki bezpieczeństwa ruchu 
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drogowego UE na lata 2021–2030 – 
Kolejne kroki w kierunku „wizji zero”; 
mając na uwadze, że w związku z tym 
automatyzacja i nowe technologie mają 
ogromny potencjał w zakresie zwiększania 
bezpieczeństwa drogowego dzięki 
eliminowaniu błędów ludzkich;

drogowego UE na lata 2021–2030 – 
Kolejne kroki w kierunku „wizji zero”; 
mając na uwadze, że w związku z tym SI, 
automatyzacja i inne nowe technologie 
mają ogromny potencjał w zakresie 
zwiększania bezpieczeństwa drogowego 
dzięki możliwemu ograniczeniu ryzyka 
popełnienia błędu przez człowieka;

Or. en

Poprawka 9
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że celem UE 
było zmniejszenie do 2020 r. liczby 
śmiertelnych ofiar wypadków drogowych 
na jej terenie o 50% rocznie w porównaniu 
z 2010 r., ale w związku ze stagnacją 
postępów musiała ona wznowić wysiłki w 
ramach polityki bezpieczeństwa ruchu 
drogowego UE na lata 2021–2030 – 
Kolejne kroki w kierunku „wizji zero”; 
mając na uwadze, że w związku z tym 
automatyzacja i nowe technologie mają 
ogromny potencjał w zakresie zwiększania 
bezpieczeństwa drogowego dzięki 
eliminowaniu błędów ludzkich;

D. mając na uwadze, że celem UE 
było zmniejszenie do 2020 r. liczby 
śmiertelnych ofiar wypadków drogowych 
na jej terenie o 50% rocznie w porównaniu 
z 2010 r., ale w związku ze stagnacją 
postępów musiała ona wznowić wysiłki w 
ramach polityki bezpieczeństwa ruchu 
drogowego UE na lata 2021–2030 – 
Kolejne kroki w kierunku „wizji zero”; 
mając na uwadze, że w związku z tym 
automatyzacja i nowe technologie mają 
kluczowe znaczenie dla zwiększania 
poziomu bezpieczeństwa drogowego dzięki 
eliminowaniu błędów ludzkich;

Or. pl

Poprawka 10
Maria Grapini

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że celem UE 
było zmniejszenie do 2020 r. liczby 

D. mając na uwadze, że celem UE 
było zmniejszenie do 2020 r. liczby 
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śmiertelnych ofiar wypadków drogowych 
na jej terenie o 50% rocznie w porównaniu 
z 2010 r., ale w związku ze stagnacją 
postępów musiała ona wznowić wysiłki w 
ramach polityki bezpieczeństwa ruchu 
drogowego UE na lata 2021–2030 – 
Kolejne kroki w kierunku „wizji zero”; 
mając na uwadze, że w związku z tym 
automatyzacja i nowe technologie mają 
ogromny potencjał w zakresie zwiększania 
bezpieczeństwa drogowego dzięki 
eliminowaniu błędów ludzkich;

śmiertelnych ofiar wypadków drogowych 
na jej terenie o 50% rocznie w porównaniu 
z 2010 r., ale w związku ze stagnacją 
postępów musiała ona wznowić wysiłki w 
ramach polityki bezpieczeństwa ruchu 
drogowego UE na lata 2021–2030 – 
Kolejne kroki w kierunku „wizji zero”; 
mając na uwadze, że w związku z tym 
automatyzacja i nowe technologie 
odgrywają ważną rolę i mają ogromny 
potencjał w zakresie zwiększania 
bezpieczeństwa drogowego dzięki 
eliminowaniu błędów ludzkich;

Or. ro

Poprawka 11
Kateřina Konečná

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że 
błędy człowieka są przyczyną około 95 % 
wszystkich wypadków drogowych w UE, 
osobowe i ciężarowe samochody bez 
kierowcy mogą drastycznie zmniejszyć ich 
liczbę i zwiększyć bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, a nowe technologie cyfrowe 
mogą również zmniejszyć natężenie ruchu 
oraz emisje gazów cieplarnianych i 
zanieczyszczeń powietrza;

Or. en

Poprawka 12
Tilly Metz

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że choć za 
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kluczowe uznaje się ramy etyczne i 
regulacyjne, muszą one również 
obejmować przepisy dotyczące jakości 
zestawów danych wykorzystywanych w 
systemach algorytmicznych, eliminowania 
tendencyjności zbiorów danych, a także 
samych algorytmów oraz norm danych i 
ich agregacji;

Or. en

Poprawka 13
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Sven Schulze, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że wytwarzanie 
na potrzeby sektora transportu produktów 
z zakresu SI, robotyki i powiązanych 
technologii, które będą odpowiedzialne 
etycznie, ukierunkowane na człowieka i 
solidne pod względem technicznym, 
stanowi dla europejskich przedsiębiorstw, 
w tym MŚP, okazję do zyskania pozycji 
światowych liderów w tej dziedzinie; 
mając na uwadze, że taka sposobność 
właśnie się nadarza, zważywszy, że obecni 
światowi liderzy w tej dziedzinie tworzą 
technologie, które uważa się za 
niewystarczająco wiarygodne i nie 
przestrzegają należycie zasad etycznych;

Or. en

Poprawka 14
Jörgen Warborn

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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Da. zwracając uwagę na 
ogromny potencjał szerszego 
wykorzystania technologii SI w sektorze 
transportu, a także mając na uwadze, że w 
związku z tym przyszłe przepisy muszą być 
pomyślane tak, by sprzyjały rozwojowi 
technologicznemu, zamiast go utrudniać;

Or. sv

Poprawka 15
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Projekt opinii
Motyw D b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Db. mając na uwadze, że takie 
nowe możliwości biznesowe mogą 
przyczynić się do ożywienia przemysłu 
europejskiego po zakończeniu obecnego 
kryzysu zdrowotnego i gospodarczego; 
mając na uwadze, że takie możliwości 
stworzą miejsca pracy, ponieważ 
wykorzystanie SI i powiązanych 
technologii może zwiększyć wydajność 
przedsiębiorstw i przyczynić się do wzrostu 
wydajności; mając na uwadze, że 
programy innowacyjne w tej dziedzinie 
mogą umożliwić rozwój regionalnych 
klastrów;

Or. en

Poprawka 16
Jörgen Warborn

Projekt opinii
Motyw D b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Db. wzywając Komisję do podjęcia 
działań na rzecz zwiększenia 
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konkurencyjności Europy w dziedzinie 
SI dzięki stworzeniu klimatu 
sprzyjającego innowacjom, w którym 
europejskie przedsiębiorstwa i organizacje 
będą mogły stać się światowymi liderami 
w rozwoju technologii SI;

Or. sv

Poprawka 17
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Projekt opinii
Motyw D c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Dc. mając na uwadze, że takie 
europejskie podejście do rozwoju SI, 
robotyki i powiązanych technologii w 
transporcie może zwiększyć globalną 
konkurencyjność i 
strategiczną niezależność europejskiej 
gospodarki;

Or. en

Poprawka 18
Kateřina Konečná

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potencjał SI we 
wszystkich autonomicznych środkach 
transportu drogowego, kolejowego, 
wodnego i lotniczego;

1. rozumie potencjał, jaki SI 
reprezentuje dla wszystkich 
autonomicznych środków transportu 
drogowego, kolejowego, wodnego i 
lotniczego, lecz jest świadom, że etyczne 
podejście do SI można również postrzegać 
jako system wczesnego ostrzegania przed 
ryzykiem;

Or. en
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Poprawka 19
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potencjał SI we 
wszystkich autonomicznych środkach 
transportu drogowego, kolejowego, 
wodnego i lotniczego;

1. podkreśla potencjał SI w zakresie 
bezpieczeństwa i skuteczności we 
wszystkich autonomicznych środkach 
transportu drogowego, kolejowego, 
wodnego i lotniczego;

Or. ro

Poprawka 20
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potencjał SI we 
wszystkich autonomicznych środkach 
transportu drogowego, kolejowego, 
wodnego i lotniczego;

1. podkreśla potencjał, jaki SI, 
robotyka i powiązane 
technologie reprezentują dla wszystkich 
autonomicznych środków transportu 
drogowego, kolejowego, wodnego i 
lotniczego;

Or. en

Poprawka 21
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potencjał SI we 
wszystkich autonomicznych środkach 
transportu drogowego, kolejowego, 

1. podkreśla potencjał SI we 
wszystkich autonomicznych środkach 
transportu osób i towarów - drogowego, 
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wodnego i lotniczego; kolejowego, wodnego i lotniczego;

Or. pl

Poprawka 22
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potencjał SI we 
wszystkich autonomicznych środkach 
transportu drogowego, kolejowego, 
wodnego i lotniczego;

1. podkreśla potencjał, jaki SI 
reprezentuje dla wszystkich 
autonomicznych środków transportu 
drogowego, kolejowego, wodnego i 
lotniczego; uważa, że w ocenie skutków 
należy również uwzględnić technologię 
blockchain i technologię rozproszonego 
rejestru z uwagi na ich znaczenie w 
transakcjach, komunikacji i wymianie 
informacji;

Or. en

Poprawka 23
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla ponadto potencjał, jaki 
SI, robotyka i powiązane technologie 
reprezentują dla przesunięcia 
międzygałęziowego oraz 
intermodalności, gdyż technologie te 
mogą przyczynić się do 
optymalnej kombinacji środków 
transportu towarów i pasażerów;

Or. en
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Poprawka 24
Kateřina Konečná

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że SI powinna być 
projektowana i tworzona w taki sposób, 
aby zmniejszyć nierówności i wzmocnić 
upodmiotowienie społeczne z 
poszanowaniem autonomii człowieka oraz 
zwiększyć korzyści, które będą dostępne 
dla wszystkich jednakowo; szczególnie 
ważne jest, by sztuczną inteligencję dało 
się wytłumaczyć, jako że wytłumaczalność 
jest kluczowym narzędziem budowania 
zaufania publicznego i zrozumienia tej 
technologii;

Or. en

Poprawka 25
Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że globalna 
konkurencja między przedsiębiorstwami i 
regionami gospodarczymi wymaga, aby 
UE promowała inwestycje i wzmacniała 
międzynarodową konkurencyjność 
przedsiębiorstw działających w sektorze 
transportu, stając się środowiskiem 
sprzyjającym rozwojowi i stosowaniu 
rozwiązań w zakresie SI;

Or. en

Poprawka 26
Henna Virkkunen
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Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że choć istnieje wyraźna 
potrzeba aktualizacji ram regulacyjnych 
dotyczących tych nowych technologii i ich 
wykorzystania w sektorze transportu, 
należy dopilnować, aby takie aktualizacje 
zawsze opierały się na rzeczywistej 
potrzebie, były zgodne z zasadą lepszego 
stanowienia prawa i nie nakładały 
zbędnego obciążenia regulacyjnego na 
przedsiębiorstwa i konsumentów;

Or. en

Poprawka 27
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. ponadto podkreśla, że SI, robotyka 
i powiązane technologie mogą zwiększyć 
wydajność transportu, logistyki 
i strumieni ruchu oraz sprawić, że 
wszystkie środki transportu staną się 
bezpieczniejsze, inteligentniejsze i bardziej 
przyjazne dla środowiska;

Or. en

Poprawka 28
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że należy ustanowić 2. podkreśla, że należy ustanowić 
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jasne ramy dla sektora transportowego UE 
w celu osiągnięcia wiarygodnej SI, w tym 
dla aspektów związanych z 
bezpieczeństwem i odpowiedzialnością, 
które będą miały kluczowe znaczenie dla 
wspierania inwestycji w zakresie badań i 
innowacji, rozwoju umiejętności i 
wykorzystania SI przez MŚP, 
przedsiębiorstwa typu start-up i inne 
przedsiębiorstwa; i w związku z tym:

jasne ramy dla sektora transportowego UE 
w celu osiągnięcia wiarygodnej SI, w tym 
dla aspektów związanych z 
bezpieczeństwem i odpowiedzialnością, 
które odegrają kluczową rolę we 
wspieraniu inwestycji w badania i 
innowacje, rozwoju umiejętności i 
wykorzystania SI przez służby publiczne, 
MŚP, przedsiębiorstwa typu start-up i inne 
przedsiębiorstwa, a jednocześnie 
zagwarantują ochronę danych i 
interoperacyjność; i w związku z tym:

Or. en

Poprawka 29
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Sven Schulze, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że należy ustanowić 
jasne ramy dla sektora transportowego UE 
w celu osiągnięcia wiarygodnej SI, w tym 
dla aspektów związanych z 
bezpieczeństwem i odpowiedzialnością, 
które będą miały kluczowe znaczenie dla 
wspierania inwestycji w zakresie badań i 
innowacji, rozwoju umiejętności i 
wykorzystania SI przez MŚP, 
przedsiębiorstwa typu start-up i inne 
przedsiębiorstwa; i w związku z tym:

2. podkreśla, że należy ustanowić 
jasne ramy etyczne dla sektora 
transportowego UE w celu osiągnięcia 
wiarygodnej SI, w tym dla aspektów 
związanych z bezpieczeństwem, 
autonomią człowieka i nadzorem przez 
człowieka oraz odpowiedzialnością, które 
odegrają kluczową rolę we wspieraniu 
inwestycji w badania i innowacje, rozwoju 
umiejętności i wykorzystania SI przez 
MŚP, przedsiębiorstwa typu start-up i inne 
przedsiębiorstwa; i w związku z tym:

Or. en

Poprawka 30
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Sven Schulze, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Projekt opinii
Ustęp 2 – litera a
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Projekt opinii Poprawka

a) wzywa Komisję do 
zagwarantowania mechanizmu 
odpowiedzialności w oparciu o ocenę 
ryzyka, ponieważ należy uważnie 
przeanalizować wpływ, jaki na rozwój i 
wykorzystanie SI ma wybór osoby ściśle 
odpowiedzialnej za operacje wykonywane 
przez pojazd przy użyciu SI; podkreśla, że 
odpowiedzialność w tym zakresie powinna 
zawsze spoczywać na osobach fizycznych 
lub prawnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 31
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Sven Schulze, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 2 – litera a a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

aa) wzywa Komisję do zapewnienia 
jasnych ram zasad etycznych dotyczących 
opracowywania, wdrażania i 
wykorzystywania SI, robotyki i 
powiązanych z nimi technologii w sektorze 
transportu; SI, robotyka i powiązane z 
nimi technologie w sektorze transportu 
powinny być opracowywane, wdrażane i 
wykorzystywane zgodnie z tymi zasadami 
etycznymi;

Or. en

Poprawka 32
Kateřina Konečná

Projekt opinii
Ustęp 2 – litera b

Projekt opinii Poprawka
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b) zaleca ustanowienie wytycznych 
dotyczących zharmonizowanej klasyfikacji 
ryzyka związanego z technologiami 
wspieranymi przez SI w transporcie, 
obejmujących funkcje pojazdów 
przypisane człowiekowi i SI oraz 
wyjaśniających obowiązki i wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa;

skreśla się

Or. en

Poprawka 33
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 2 – litera b

Projekt opinii Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 34
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 2 – litera b a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

ba) wzywa Komisję do ustanowienia 
europejskiej struktury nadzoru rynku do 
spraw systemów algorytmicznych, 
włącznie z powiązanymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych; w ramach 
tej struktury wydawano by wskazówki i 
opinie dla organów państw 
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członkowskich, a ponadto służyłaby im 
ona wiedzą specjalistyczną, w tym w 
dziedzinie interoperacyjności;

Or. en

Poprawka 35
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 2 – litera c

Projekt opinii Poprawka

c) wzywa Komisję do stworzenia 
systemu ubezpieczeń SI dla inteligentnych 
systemów transportowych, zgodnie z 
klasyfikacją ryzyka opracowaną przez 
grupę ekspertów wysokiego szczebla, aby 
lepiej reagować na pojawiające się 
potrzeby w tym sektorze;

skreśla się

Or. en

Poprawka 36
Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 2 – litera c a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

ca) wzywa Komisję do poświecenia 
szczególnej uwagi sytuacji MŚP oraz do 
opracowania przyszłych przepisów w taki 
sposób, aby dać tym przedsiębiorstwom 
większe możliwości tworzenia i 
wykorzystywania technologii SI.

Or. sv

Poprawka 37
Maria Grapini
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Projekt opinii
Ustęp 2 – litera c a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

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

Or. ro

Poprawka 38
Kateřina Konečná

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa rozwój wiarygodnej, 
etycznie odpowiedzialnej i solidnej pod 
względem technicznym SI za istotny 
czynnik wspomagający zrównoważoną i 
inteligentną mobilność; w związku z tym 
wzywa Komisję, aby promowała działania 
sprzyjające wykorzystywaniu SI w 
sektorze transportowym i – niezwłocznie i 
w ścisłej współpracy z sektorem 
transportowym – zaproponowała, jeśli jest 
to niezbędne w celu przestrzegania 
podstawowych praw UE, odpowiednie 
zmiany w prawodawstwie UE;

3. podkreśla, że europejskie podejście 
do technologii SI powinno zapewnić 
zaufanie obywateli, służyć interesowi 
publicznemu oraz wzmocnić dzieloną 
odpowiedzialność społeczną, a ponadto 
uważa rozwój wiarygodnej, etycznie 
odpowiedzialnej i solidnej pod względem 
technicznym SI za istotny czynnik 
wspomagający zrównoważoną i 
inteligentną mobilność; w związku z tym 
wzywa Komisję, aby promowała działania 
sprzyjające wykorzystywaniu SI w 
sektorze transportowym i – niezwłocznie i 
w ścisłej współpracy z sektorem 
transportowym – zaproponowała, jeśli jest 
to niezbędne w celu przestrzegania 
podstawowych praw UE, odpowiednie 
zmiany w prawodawstwie UE;

Or. en

Poprawka 39
Tilly Metz

Projekt opinii
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Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa rozwój wiarygodnej, 
etycznie odpowiedzialnej i solidnej pod 
względem technicznym SI za istotny 
czynnik wspomagający zrównoważoną i 
inteligentną mobilność; w związku z tym 
wzywa Komisję, aby promowała działania 
sprzyjające wykorzystywaniu SI w 
sektorze transportowym i – niezwłocznie i 
w ścisłej współpracy z sektorem 
transportowym – zaproponowała, jeśli jest 
to niezbędne w celu przestrzegania 
podstawowych praw UE, odpowiednie 
zmiany w prawodawstwie UE;

3. uważa rozwój wiarygodnej, 
etycznie odpowiedzialnej i solidnej pod 
względem technicznym SI za istotny 
czynnik wspomagający zrównoważoną, 
bezpieczną, dostępną i inteligentną 
mobilność; w związku z tym wzywa 
Komisję do dalszego promowania działań 
sprzyjających wykorzystywaniu SI w 
sektorze transportowym, zapewnienia 
poszanowania praw podstawowych UE 
oraz zaproponowania niezwłocznie i w 
ścisłej współpracy z wszystkimi 
zainteresowanymi podmiotami w sektorze 
transportowym odpowiednich zmian w 
prawodawstwie UE;

Or. en

Poprawka 40
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. podkreśla, że rozwój i 
upowszechnienie SI nie może ograniczać 
dostępu do usług transportowych; zwraca 
uwagę, że koszt tej technologii będzie 
istotną barierą dla posiadania 
autonomicznego samochodu na własność 
i stworzy potrzebę istnienia publicznego 
systemu oferującego usługę dostępu do 
tego typu pojazdów, aby przeciwdziałać 
wykluczeniu komunikacyjnemu;

Or. pl

Poprawka 41
Carles Puigdemont i Casamajó
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że systemy SI nie 
powinny narażać na szwank ani naruszać 
integralności fizycznej i psychicznej 
człowieka; w związku z tym apeluje o 
zapewnienie technicznej solidności 
systemów SI, by nie można było ich 
wykorzystywać do szkodliwych celów;

Or. en

Poprawka 42
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaleca stworzenie 
ogólnoeuropejskiego, wiarygodnego 
oznakowania SI dla przemysłu 
motoryzacyjnego, aby zapewnić wspólne i 
zharmonizowane normy w zakresie 
bezpieczeństwa, technicznej solidności, 
prywatności i przejrzystości oraz 
testowania pojazdów wykorzystujących SI 
i powiązanych produktów i usług;

4. zaleca stworzenie 
ogólnoeuropejskich norm etycznych dla 
wszystkich środków transportu, w tym dla 
przemysłu motoryzacyjnego, w zakresie 
bezpieczeństwa, technicznej solidności, 
prywatności i przejrzystości oraz 
testowania pojazdów wykorzystujących SI 
i powiązanych produktów i usług;

Or. en

Poprawka 43
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaleca stworzenie 
ogólnoeuropejskiego, wiarygodnego 

4. zaleca stworzenie 
ogólnoeuropejskich, wiarygodnych norm 
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oznakowania SI dla przemysłu 
motoryzacyjnego, aby zapewnić wspólne i 
zharmonizowane normy w zakresie 
bezpieczeństwa, technicznej solidności, 
prywatności i przejrzystości oraz 
testowania pojazdów wykorzystujących SI 
i powiązanych produktów i usług;

SI dla przemysłu motoryzacyjnego, aby 
zapewnić wspólne i zharmonizowane 
normy w zakresie bezpieczeństwa, 
interoperacyjności, technicznej solidności 
– z uwzględnieniem kwestii 
zasobooszczędnego wykorzystania, 
możliwości naprawy, zdolności do 
recyklingu, prywatności i przejrzystości 
oraz testowania pojazdów 
wykorzystujących SI i powiązanych 
produktów i usług;

Or. en

Poprawka 44
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaleca stworzenie 
ogólnoeuropejskiego, wiarygodnego 
oznakowania SI dla przemysłu 
motoryzacyjnego, aby zapewnić wspólne i 
zharmonizowane normy w zakresie 
bezpieczeństwa, technicznej solidności, 
prywatności i przejrzystości oraz 
testowania pojazdów wykorzystujących SI 
i powiązanych produktów i usług;

4. zaleca stworzenie 
ogólnoeuropejskiego, wiarygodnego 
oznakowania SI dla przemysłu 
motoryzacyjnego, aby zapewnić wspólne i 
zharmonizowane normy w zakresie 
bezpieczeństwa, technicznej solidności, 
prywatności, ochrony danych i 
przejrzystości oraz testowania pojazdów 
wykorzystujących SI i powiązanych 
produktów i usług;

Or. ro

Poprawka 45
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 a. zwraca uwagę, że rozwój 
technologii sztucznej inteligencji w 
sektorze transportu rodzi poważne 
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wyzwania etyczne związane z przyszłością 
rynku pracy, szczególnie w obszarze 
transportu osób i towarów; zaleca Komisji 
Europejskiej uwzględnienie tego 
problemu w ocenach skutków aktów 
prawnych dotyczących SI;

Or. pl

Poprawka 46
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że SI powinna w 
zrównoważony sposób respektować 
środowisko, a także wspierać badania, aby 
osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju 
ONZ;

Or. en

Poprawka 47
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości powierzenia właściwej agencji 
UE mechanizmów egzekwowania i sankcji 
w przypadkach, gdy w wyniku używania 
systemu SI w sektorze transportowym 
naruszone zostaną prawa podstawowe lub 
europejskie ramy etyczne i 
bezpieczeństwa;

skreśla się

Or. pl
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Poprawka 48
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości powierzenia właściwej agencji 
UE mechanizmów egzekwowania i sankcji 
w przypadkach, gdy w wyniku używania 
systemu SI w sektorze transportowym 
naruszone zostaną prawa podstawowe lub 
europejskie ramy etyczne i 
bezpieczeństwa;

5. wzywa Komisję do zbadania, jak 
można wyposażyć i wykorzystywać 
istniejące instrumenty nadzoru i kontroli 
w sektorze transportu do podejmowania 
działań w przypadkach, gdy w wyniku 
używania systemu SI w sektorze 
transportowym naruszone zostaną prawa 
podstawowe lub europejskie ramy etyczne 
i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 49
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości powierzenia właściwej agencji 
UE mechanizmów egzekwowania i sankcji 
w przypadkach, gdy w wyniku używania 
systemu SI w sektorze transportowym 
naruszone zostaną prawa podstawowe lub 
europejskie ramy etyczne i 
bezpieczeństwa;

5. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości ustanowienia organu UE 
złożonego z poszczególnych organów 
regulacyjnych państw członkowskich w 
celu zapewnienia nadzoru na szczeblu 
europejskim i umożliwienia Komisji 
podejmowania działań w przypadkach, 
gdy w wyniku używania systemu SI w 
sektorze transportowym naruszone zostaną 
prawa podstawowe lub europejskie ramy 
etyczne i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 50
Maria Grapini
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości powierzenia właściwej agencji 
UE mechanizmów egzekwowania i sankcji 
w przypadkach, gdy w wyniku używania 
systemu SI w sektorze transportowym 
naruszone zostaną prawa podstawowe lub 
europejskie ramy etyczne i 
bezpieczeństwa;

5. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości powierzenia właściwej agencji 
UE mechanizmów umożliwiających 
monitorowanie stosowania przepisów oraz 
nakładania sankcji w przypadkach, gdy w 
wyniku używania systemu SI w sektorze 
transportowym naruszone zostaną prawa 
podstawowe lub europejskie ramy etyczne 
i bezpieczeństwa;

Or. ro

Poprawka 51
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. wzywa Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi w 
zakresie projektowania, wdrażania i 
egzekwowania europejskich norm 
etycznych i bezpieczeństwa dla SI; 
zauważa, że UE ma potencjał aby stać się 
globalnym liderem w promowaniu 
społecznie odpowiedzialnego podejścia do 
tej technologii i jej wykorzystania;

Or. pl

Poprawka 52
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do dalszego 6. wzywa Komisję do dalszego 
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wspierania rozwoju wiarygodnych 
systemów SI w celu zwiększenia 
wydajności, dostępności, przystępności 
cenowej i inkluzywności transportu, w tym 
dla osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się.

wspierania rozwoju wiarygodnych 
systemów SI w celu zwiększenia 
wydajności, dostępności, przystępności 
cenowej i inkluzywności transportu, w tym 
dla osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się i osób z innymi 
niepełnosprawnościami, ze szczególnym 
uwzględnieniem dyrektywy (UE) 2019/882 
w sprawie wymogów dostępności 
produktów i usług oraz przepisów 
europejskich dotyczących praw 
pasażerów.

Or. en

Poprawka 53
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do dalszego 
wspierania rozwoju wiarygodnych 
systemów SI w celu zwiększenia 
wydajności, dostępności, przystępności 
cenowej i inkluzywności transportu, w tym 
dla osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się.

6. wzywa Komisję do dalszego 
wspierania rozwoju wiarygodnych 
systemów SI w celu zwiększenia 
wydajności, dostępności, przystępności 
cenowej i inkluzywności transportu, w tym 
dla osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się, szczególnie osób 
niepełnosprawnych;

Or. pl

Poprawka 54
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do dalszego 
wspierania rozwoju wiarygodnych 
systemów SI w celu zwiększenia 

6. wzywa Komisję do dalszego 
wspierania rozwoju wiarygodnych 
systemów SI w celu zwiększenia 
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wydajności, dostępności, przystępności 
cenowej i inkluzywności transportu, w tym 
dla osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się.

bezpieczeństwa, wydajności, dostępności, 
przystępności cenowej i inkluzywności 
transportu, w tym dla osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się.

Or. en

Poprawka 55
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 a. zauważa, że rozwój i wdrażanie SI 
w sektorze transportu nie będzie możliwy 
bez nowoczesnej infrastruktury, która 
stanowi niezbędny element inteligentnych 
systemów transportowych; podkreśla, że 
istniejące różnice w poziomie rozwoju 
między państwami członkowskimi 
stwarzają 
niebezpieczeństwo pozbawienia najsłabiej 
rozwiniętych regionów i ich mieszkańców 
korzyści wynikających z rozwoju 
autonomicznej mobilności; apeluje o 
odpowiednie finasowanie procesu 
modernizacji infrastruktury w UE, w tym 
jej integracji z siecią 5G;

Or. pl

Poprawka 56
Kateřina Konečná

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że w takich sektorach jak 
transport publiczny systemy SI dla 
inteligentnych systemów transportowych 
mogą być wykorzystywane do 
ograniczenia oczekiwania w kolejkach, 
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optymalizowania tras, umożliwienia 
większej niezależności osobom 
słabowidzącym, optymalizowania 
sprawności energetycznej silników i tym 
samym zwiększenia działań na rzecz 
dekarbonizacji oraz zredukowania śladu 
środowiskowego, z myślą o bardziej 
ekologicznym społeczeństwie;

Or. en

Poprawka 57
Ismail Ertug

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla zasadnicze znaczenie 
nauki o danych w celu projektowania 
niedyskryminacyjnych systemów SI i 
zapobiegania wykorzystywaniu 
zniekształconych danych;

Or. en

Poprawka 58
Kateřina Konečná

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zauważa, że obecnie na całym 
świecie co 23 sekundy jedna osoba ginie w 
wypadku samochodowym; systemy SI 
mogłyby przyczynić się do zmniejszenia 
liczby ofiar śmiertelnych, na przykład 
dzięki szybszym czasom reakcji i lepszemu 
przestrzeganiu przepisów; nieodzowne są 
jasne wytyczne dotyczące etyki w celu 
zmaksymalizowania potencjału SI w 
sektorze transportu;
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Or. en

Poprawka 59
Ismail Ertug

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zaleca stosowanie procedur 
przetwarzania danych zgodnych z 
obowiązującym prawodawstwem, 
przepisami dotyczącymi poufności, 
anonimowości, sprawiedliwego 
traktowania i ochrony danych;

Or. en

Poprawka 60
Ismail Ertug

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. zwraca uwagę na dużą wartość 
dodaną pojazdów autonomicznych dla 
osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się, ponieważ umożliwiają im 
one większy udział w indywidualnym 
transporcie drogowym i tym samym 
ułatwiają ich życie codzienne;

Or. en

Poprawka 61
Ismail Ertug

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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6d. bierze pod uwagę, że pojazdy 
autonomiczne nie będą w stanie uniknąć 
wszystkich wypadków; jest zdania, że 
niezwykle ważna jest zatem 
wytłumaczalność w celu uzasadniania 
wyników, szczególnie w przypadku 
nieoczekiwanych decyzji;

Or. en

Poprawka 62
Ismail Ertug

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. uważa, że zawsze musi istnieć 
możliwość wyjaśnienia użytkownikom 
końcowym i innym zainteresowanym 
stronom decyzji SI oraz wszelkich danych 
będących podstawą tych decyzji w sposób 
nietechniczny; 

Or. en

Poprawka 63
Ismail Ertug

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. podkreśla znaczenie dostępności, 
szczególnie przy projektowaniu systemów 
MaaS (mobilność jako usługa);

Or. en


