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Amendamentul 1
Ondřej Kovařík, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Considerentul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât inteligența artificială (IA) 
oferă posibilități fără precedent de 
îmbunătățire a performanței sectorului 
transporturilor, prin gestionarea 
provocărilor legate de creșterea cererii de 
călătorii, a preocupărilor legate de 
siguranță și de mediu, făcând ca toate 
modurile de transport să devină mai 
inteligente, mai eficiente și mai 
confortabile;

Or. en

Amendamentul 2
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Cartea albă a Comisiei 
privind inteligența artificială (IA) și 
sprijină ambiția UE de a fi unul dintre 
liderii mondiali în acest domeniul, 
consolidând, în același timp, cooperarea cu 
actorii care împărtășesc aceeași viziune;

1. salută Cartea albă a Comisiei 
privind inteligența artificială (IA) și 
sprijină ambiția UE de a fi unul dintre 
liderii mondiali în acest domeniul, 
consolidând, în același timp, cooperarea cu 
actorii care împărtășesc aceeași viziune; 
subliniază unul dintre principalele 
rezultate ale Cărții albe - sistemele de IA 
ar trebui să abiliteze oamenii și să aducă 
beneficii tuturor ființelor umane;

Or. en

Amendamentul 3
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Cartea albă a Comisiei 
privind inteligența artificială (IA) și 
sprijină ambiția UE de a fi unul dintre 
liderii mondiali în acest domeniul, 
consolidând, în același timp, cooperarea cu 
actorii care împărtășesc aceeași viziune;

1. salută Cartea albă a Comisiei 
privind inteligența artificială (IA) și 
sprijină ambiția UE de a fi unul dintre 
liderii mondiali în acest domeniul, 
consolidând, în același timp, cooperarea cu 
actorii care împărtășesc aceeași viziune; 
constată că abordarea IA în domeniul 
apărării la nivel european este 
indispensabilă pentru dezvoltarea 
capacităților europene;

Or. en

Amendamentul 4
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că UE ar trebui să fie o 
referință la nivel mondial în stabilirea de 
norme pentru utilizarea IA în domeniile 
civil și militar, precum și al autorității de 
stat, cu o strategie eficace care să vizeze 
consolidarea influenței sale asupra 
elaborării standardelor mondiale; invită 
Comisia și statele membre să promoveze o 
cooperare mai amplă în cadrul ONU, 
OCDE, G7, G20 și al altor foruri 
internaționale pentru a promova abordarea 
UE în domeniul IA, subliniind drepturile, 
libertățile și valorile fundamentale 
consacrate în tratatele UE, în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și în dreptul internațional al 
drepturilor omului;

2. sprijină eforturile UE de a-și 
dezvolta în continuare avantajele 
competitive în sectorul mondial al 
inteligenței artificiale; salută în special, în 
ceea ce privește utilizarea IA în domeniile 
civil și militar, precum și al autorității de 
stat, eforturile sporite pentru o strategie 
eficace care să vizeze consolidarea 
influenței sale asupra elaborării 
standardelor mondiale și diminuarea 
dependenței Europei de datele externe, 
care sunt esențiale pentru tehnologiile 
bazate pe algoritmi; invită Comisia și 
statele membre să promoveze o cooperare 
mai amplă în cadrul ONU, OCDE, G7, 
G20 și al altor foruri internaționale pentru a 
promova schimbul de bune practici și cele 
mai recente evoluții în ceea ce privește IA 
și alte tehnologii de generație următoare; 
subliniază că este important să se ia în 
considerare nu numai tehnologiile IA, ci 
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și alte tehnologii de generație următoare, 
și anume informatica cuantică, care sunt 
deja analizate și reprezintă următoarea 
etapă a progreselor tehnologice 
transsectoriale;

Or. en

Amendamentul 5
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că UE ar trebui să fie o 
referință la nivel mondial în stabilirea de 
norme pentru utilizarea IA în domeniile 
civil și militar, precum și al autorității de 
stat, cu o strategie eficace care să vizeze 
consolidarea influenței sale asupra 
elaborării standardelor mondiale; invită 
Comisia și statele membre să promoveze o 
cooperare mai amplă în cadrul ONU, 
OCDE, G7, G20 și al altor foruri 
internaționale pentru a promova abordarea 
UE în domeniul IA, subliniind drepturile, 
libertățile și valorile fundamentale 
consacrate în tratatele UE, în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și în dreptul internațional al 
drepturilor omului;

2. subliniază că UE ar trebui să fie o 
referință la nivel mondial în stabilirea de 
norme pentru utilizarea IA în domeniile 
civil și militar, precum și al autorității de 
stat, cu o strategie eficace care să vizeze 
consolidarea influenței sale asupra 
elaborării standardelor mondiale; invită 
Comisia și statele membre să promoveze o 
cooperare mai amplă în cadrul ONU, 
OCDE, G7, G20 și al altor foruri 
internaționale pentru a promova abordarea 
UE în domeniul IA, subliniind drepturile, 
libertățile și valorile fundamentale 
consacrate în tratatele UE, în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și în dreptul internațional al 
drepturilor omului; având în vedere 
importanța din ce în ce mai mare a 
cercetării și dezvoltării în sectorul privat, 
precum și investițiile masive din țări terțe 
precum Statele Unite și China, Europa se 
confruntă cu concurență și, în același 
timp, riscă să își piardă autonomia 
strategică;

Or. en

Amendamentul 6
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că UE ar trebui să fie o 
referință la nivel mondial în stabilirea de 
norme pentru utilizarea IA în domeniile 
civil și militar, precum și al autorității de 
stat, cu o strategie eficace care să vizeze 
consolidarea influenței sale asupra 
elaborării standardelor mondiale; invită 
Comisia și statele membre să promoveze o 
cooperare mai amplă în cadrul ONU, 
OCDE, G7, G20 și al altor foruri 
internaționale pentru a promova abordarea 
UE în domeniul IA, subliniind drepturile, 
libertățile și valorile fundamentale 
consacrate în tratatele UE, în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și în dreptul internațional al 
drepturilor omului;

2. subliniază că UE ar trebui să fie o 
referință la nivel mondial în stabilirea de 
norme pentru utilizarea IA în domeniile 
civil și militar, precum și al autorității de 
stat, cu o strategie eficace care să vizeze 
consolidarea influenței sale asupra 
elaborării standardelor mondiale; invită 
Comisia și statele membre să promoveze o 
cooperare mai amplă în cadrul ONU, 
OCDE, G7, G20 și al altor foruri 
internaționale pentru a promova abordarea 
UE în domeniul IA, subliniind drepturile, 
libertățile și valorile fundamentale 
consacrate în tratatele UE, în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și în dreptul internațional al 
drepturilor omului; ia act de faptul că 
sistemele de arme autonome, ca o 
categorie specifică a IA în domeniul 
militar, ar trebui discutate și convenite la 
nivel internațional, în mod specific la 
forumul ONU privind CCW;

Or. en

Amendamentul 7
Tilly Metz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că UE ar trebui să fie o 
referință la nivel mondial în stabilirea de 
norme pentru utilizarea IA în domeniile 
civil și militar, precum și al autorității de 
stat, cu o strategie eficace care să vizeze 
consolidarea influenței sale asupra 
elaborării standardelor mondiale; invită 
Comisia și statele membre să promoveze o 

2. subliniază că UE ar trebui să fie o 
referință la nivel mondial în stabilirea de 
norme pentru utilizarea IA în domeniile 
civil și militar, precum și al autorității de 
stat, cu o strategie eficace care să vizeze 
consolidarea influenței sale asupra 
elaborării standardelor mondiale; invită 
Comisia și statele membre să promoveze o 
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cooperare mai amplă în cadrul ONU, 
OCDE, G7, G20 și al altor foruri 
internaționale pentru a promova abordarea 
UE în domeniul IA, subliniind drepturile, 
libertățile și valorile fundamentale 
consacrate în tratatele UE, în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și în dreptul internațional al 
drepturilor omului;

cooperare mai amplă în cadrul ONU, 
OCDE, G7, G20 și al altor foruri 
internaționale pentru a promova abordarea 
UE în domeniul IA, subliniind drepturile, 
libertățile și valorile fundamentale 
consacrate în tratatele UE, în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și în dreptul internațional al 
drepturilor omului și ținând cont de 
standardele etice și de aspectele legate de 
răspundere;

Or. en

Amendamentul 8
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că UE ar trebui să fie o 
referință la nivel mondial în stabilirea de 
norme pentru utilizarea IA în domeniile 
civil și militar, precum și al autorității de 
stat, cu o strategie eficace care să vizeze 
consolidarea influenței sale asupra 
elaborării standardelor mondiale; invită 
Comisia și statele membre să promoveze o 
cooperare mai amplă în cadrul ONU, 
OCDE, G7, G20 și al altor foruri 
internaționale pentru a promova abordarea 
UE în domeniul IA, subliniind drepturile, 
libertățile și valorile fundamentale 
consacrate în tratatele UE, în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și în dreptul internațional al 
drepturilor omului;

2. subliniază că UE ar trebui să fie o 
referință la nivel mondial în stabilirea de 
norme pentru utilizarea IA în domeniile 
civil și militar, precum și al autorității de 
stat, cu o strategie eficace care să vizeze 
consolidarea influenței sale asupra 
elaborării standardelor mondiale; invită 
Comisia și statele membre să promoveze o 
cooperare internațională mai amplă pentru 
a promova abordarea UE în domeniul IA, 
subliniind drepturile, libertățile și valorile 
fundamentale consacrate în tratatele UE, în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și în dreptul internațional al 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 9
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski
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Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. ia act de potențialul economic 
semnificativ al aplicațiilor IA; subliniază 
că multe investiții în noi tehnologii în 
domeniul transporturilor și al mobilității 
sunt orientate către piață, dar tehnologiile 
și produsele comerciale autonome cu 
dublă utilizare sunt adesea utilizate într-
un mod inovator în scopuri militare; 
subliniază importanța menținerii 
competitivității europene în această 
privință;

Or. en

Amendamentul 10
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că IA a evoluat și a 
contribuit la dezvoltarea sectorului 
transporturilor printr-o mai mare 
automatizare și printr-o mai bună integrare 
și conectivitate a rețelelor de transport; 
subliniază că automatizarea și integrarea 
IA variază de la un mod de transport la 
altul;

3. consideră că IA a evoluat și a 
contribuit la dezvoltarea sectorului 
transporturilor printr-o mai mare 
automatizare și printr-o mai bună integrare 
și conectivitate a rețelelor de transport; 
subliniază că este necesar să se stimuleze 
inteligența artificială și digitalizarea în 
sectorul transporturilor și logisticii, 
pentru a elimina obstacolele din calea 
unui adevărat „spațiu european unic al 
transporturilor”, precum și pentru a spori 
eficiența în organizarea și gestionarea 
fluxurilor de trafic pentru transportul de 
mărfuri și de pasageri, precum și pentru a 
utiliza mai bine infrastructura și resursele 
în cadrul rețelei transeuropene de 
transport (TEN-T), în special în secțiunile 
transfrontaliere; subliniază că 
automatizarea și integrarea IA variază de la 
un mod de transport la altul; consideră că 
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o astfel de integrare ar trebui să intervină 
concomitent cu creșterea multimodalității 
și interoperabilității tuturor modurilor de 
transport, pentru a asigura și a menține 
fluiditatea în cadrul lanțului de 
aprovizionare al UE;

Or. es

Amendamentul 11
Tilly Metz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că IA a evoluat și a 
contribuit la dezvoltarea sectorului 
transporturilor printr-o mai mare 
automatizare și printr-o mai bună integrare 
și conectivitate a rețelelor de transport; 
subliniază că automatizarea și integrarea 
IA variază de la un mod de transport la 
altul;

3. consideră că IA a evoluat și a 
contribuit la dezvoltarea sectorului 
transporturilor printr-o mai mare 
automatizare și printr-o mai bună integrare 
și conectivitate a rețelelor de transport; 
subliniază că automatizarea și integrarea 
IA variază de la un mod de transport la 
altul; subliniază că, atunci când se 
dezvoltă în continuare tehnologiile IA în 
sectorul transporturilor, este necesară 
creșterea eficienței energetice prin 
promovarea utilizării tehnologiilor 
regenerabile și luarea în considerare a 
impactului asupra mediului natural și a 
sănătății umane;

Or. en

Amendamentul 12
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că IA a evoluat și a 
contribuit la dezvoltarea sectorului 

3. consideră că IA a evoluat și a 
contribuit la dezvoltarea sectorului 
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transporturilor printr-o mai mare 
automatizare și printr-o mai bună integrare 
și conectivitate a rețelelor de transport; 
subliniază că automatizarea și integrarea 
IA variază de la un mod de transport la 
altul;

transporturilor printr-o mai mare 
automatizare și printr-o mai bună integrare 
și conectivitate a rețelelor de transport; 
subliniază că automatizarea și integrarea 
IA variază de la un mod de transport la 
altul; recunoaște numeroasele posibilități 
ale IA în domeniul logisticii militare și al 
mobilității; ia act de dezvoltarea 
vehiculelor semiautonome și autonome, 
inclusiv a aeronavelor, a dronelor, a 
vehiculelor terestre și a navelor militare;

Or. en

Amendamentul 13
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că IA a evoluat și a 
contribuit la dezvoltarea sectorului 
transporturilor printr-o mai mare 
automatizare și printr-o mai bună integrare 
și conectivitate a rețelelor de transport; 
subliniază că automatizarea și integrarea 
IA variază de la un mod de transport la 
altul;

3. consideră că IA a evoluat și a 
contribuit la dezvoltarea sectorului 
transporturilor prin modernizarea 
automatizării și printr-o mai bună integrare 
și conectivitate a rețelelor de transport; 
subliniază, cu toate acestea, că 
automatizarea și integrarea IA variază nu 
numai între modurile de transport, ci și 
între infrastructurile naționale existente în 
întreaga Uniune; reamintește importanța 
atenției cuvenite și a unei abordări 
centrate pe om în cazul oricărei acțiuni 
care vizează automatizarea completă;

Or. en

Amendamentul 14
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că IA a evoluat și a 
contribuit la dezvoltarea sectorului 
transporturilor printr-o mai mare 
automatizare și printr-o mai bună integrare 
și conectivitate a rețelelor de transport; 
subliniază că automatizarea și integrarea 
IA variază de la un mod de transport la 
altul;

3. consideră că IA a evoluat și a 
contribuit la dezvoltarea sectorului 
transporturilor printr-o mai mare 
automatizare și printr-o mai bună integrare 
și conectivitate a rețelelor de transport; 
subliniază că automatizarea și integrarea 
IA variază de la un mod de transport la 
altul, dar influențează în mod specific 
eficiența și siguranța transportului;

Or. ro

Amendamentul 15
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea unor 
investiții europene suplimentare, a 
cercetării și a poziției de lider în domeniul 
tehnologiilor, atât cu un impact ridicat 
asupra creșterii economice, cât și cu un 
potențial semnificativ de dublă utilizare; 
ia act de faptul că, având în vedere 
situația concurențială globală, acest lucru 
va necesita factori de stimulare și 
infrastructură de sprijin, inclusiv energie, 
hardware, software, resurse de rețea și 
servicii, precum și asigurarea calității și a 
cantității datelor; subliniază necesitatea 
unor utilizări inovatoare transsectoriale 
ale datelor și a cooperării între diferiții 
actori din cadrul ecosistemului, pentru a 
consolida baza industrială a Europei în 
domeniul IA;

Or. en
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Amendamentul 16
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește importanța continuă a 
factorului uman, chiar și în procesele 
automate; ia act de anumite efecte asupra 
lucrătorilor din industria automobilelor și 
din sectorul transporturilor în ansamblu, 
ca urmare a introducerii tehnologiilor IA;

Or. en

Amendamentul 17
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că potențialul de dublă 
utilizare în soluțiile bazate pe IA trebuie 
luat în considerare la elaborarea 
standardelor de utilizare a IA în diferite 
domenii din sectoarele comerciale și 
militare; solicită includerea unor politici 
și a unor standarde etice ridicate în 
dezvoltarea de tehnologii, produse și 
principii de funcționare în domeniul 
apărării; subliniază necesitatea asigurării 
unui grad suficient de transparență și de 
previzibilitate, a fiabilității tehnologiei, a 
implementării de înaltă calitate și a 
formării corespunzătoare a personalului 
care utilizează sistemele bazate pe IA;

Or. en

Amendamentul 18
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește beneficiile Sistemului 
european de management al traficului 
feroviar (ERTMS), un sistem automat 
continuu de protecție a trenurilor care 
înlocuiește sistemele naționale 
incompatibile în ceea ce privește 
fiabilitatea, capacitatea, costurile, 
siguranța, viteza și întreținerea; sprijină 
implementarea sa deplină și utilizarea sa 
continuă ca sistem global de protecție 
automată a trenurilor (ATP);

4. subliniază că transportul feroviar 
a fost unul dintre primele sectoare care s-
a bazat pe IA de la apariția sa; reamintește 
beneficiile Sistemului european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), un sistem automat continuu de 
protecție a trenurilor care înlocuiește 
sistemele naționale incompatibile în ceea 
ce privește fiabilitatea, capacitatea, 
costurile, siguranța, viteza și întreținerea; 
sprijină implementarea sa deplină și 
utilizarea sa continuă ca sistem global de 
protecție automată a trenurilor (ATP); ia 
act de activitatea întreprinderii comune 
Shift2Rail;

Or. en

Amendamentul 19
Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește beneficiile Sistemului 
european de management al traficului 
feroviar (ERTMS), un sistem automat 
continuu de protecție a trenurilor care 
înlocuiește sistemele naționale 
incompatibile în ceea ce privește 
fiabilitatea, capacitatea, costurile, 
siguranța, viteza și întreținerea; sprijină 
implementarea sa deplină și utilizarea sa 
continuă ca sistem global de protecție 
automată a trenurilor (ATP);

4. reamintește beneficiile Sistemului 
european de management al traficului 
feroviar (ERTMS), un sistem automat 
continuu de protecție a trenurilor care 
înlocuiește sistemele naționale 
incompatibile și a cărui implementare 
reprezintă cheia pentru crearea unui 
spațiu feroviar european unic, în ceea ce 
privește fiabilitatea, capacitatea, costurile, 
siguranța, viteza și întreținerea; sprijină 
implementarea sa deplină și utilizarea sa 
continuă ca sistem global de protecție 
automată a trenurilor (ATP);

Or. es
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Amendamentul 20
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină dezvoltarea și 
standardizarea internațională a 
automatizării operațiunilor feroviare; 
încurajează dezvoltarea alocării automate a 
sloturilor în diferite moduri de transport și 
utilizarea IA în logistică și în alte domenii 
ale transportului;

5. sprijină dezvoltarea și 
standardizarea internațională a 
automatizării operațiunilor feroviare; 
încurajează dezvoltarea alocării automate a 
sloturilor în diferite moduri de transport și 
utilizarea IA în logistică și în alte domenii 
ale transportului; subliniază importanța 
stimulării interoperabilității și a 
multimodalității la nivel european și 
internațional, pentru a combina în mod 
optim diferitele moduri de transport și 
pentru a asigura buna funcționare și 
securitatea întregului lanț valoric din 
domeniul transporturilor și al logisticii;

Or. es

Amendamentul 21
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină dezvoltarea și 
standardizarea internațională a 
automatizării operațiunilor feroviare; 
încurajează dezvoltarea alocării automate a 
sloturilor în diferite moduri de transport și 
utilizarea IA în logistică și în alte domenii 
ale transportului;

5. sprijină dezvoltarea și 
standardizarea internațională a 
automatizării operațiunilor feroviare; 
încurajează dezvoltarea alocării automate a 
sloturilor în diferite moduri de transport și 
utilizarea IA în logistică și în alte domenii 
ale transportului, respectând întotdeauna 
principiul precauției consacrat la articolul 
191 din TFUE;

Or. en
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Amendamentul 22
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină dezvoltarea și 
standardizarea internațională a 
automatizării operațiunilor feroviare; 
încurajează dezvoltarea alocării automate a 
sloturilor în diferite moduri de transport și 
utilizarea IA în logistică și în alte domenii 
ale transportului;

5. sprijină dezvoltarea și 
standardizarea internațională a 
automatizării operațiunilor feroviare; 
încurajează dezvoltarea alocării automate a 
sloturilor în diferite moduri de transport și 
utilizarea IA în logistică și în alte domenii 
ale transportului în special în transportul 
transfrontalier, în cazurile în care 
infrastructurile naționale permit acest 
lucru;

Or. en

Amendamentul 23
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină dezvoltarea și 
standardizarea internațională a 
automatizării operațiunilor feroviare; 
încurajează dezvoltarea alocării automate a 
sloturilor în diferite moduri de transport și 
utilizarea IA în logistică și în alte domenii 
ale transportului;

5. sprijină dezvoltarea și 
standardizarea internațională a 
automatizării operațiunilor feroviare; 
încurajează dezvoltarea alocării automate a 
sloturilor în diferite moduri de transport și 
utilizarea IA în logistică și în alte domenii 
ale transportului pentru a crește eficiența 
și siguranța transportului;

Or. ro

Amendamentul 24
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută activitatea desfășurată în 
cadrul proiectului de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european (SESAR) în domeniul 
sistemelor de aeronave fără pilot la bord și 
al sistemelor de management al traficului 
aerian, atât civile, cât și militare; subliniază 
că interoperabilitatea și armonizarea la 
nivel mondial constituie o condiție sine qua 
non pentru un sistem sigur, funcțional și 
securizat de gestionare a traficului aerian 
mondial; încurajează Comisia și statele 
membre să promoveze SESAR pe plan 
internațional și să contribuie la activitatea 
organizațiilor internaționale precum OACI 
sau IATA în acest sens;

6. salută activitatea desfășurată în 
cadrul proiectului de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european (SESAR) în domeniul 
sistemelor de aeronave fără pilot la bord și 
al sistemelor de management al traficului 
aerian, atât civile, cât și militare; 
reamintește că este fundamental să se 
stimuleze acțiunile SESAR pentru a 
contribui la depășirea fragmentării 
cerului unic european; subliniază că 
interoperabilitatea și armonizarea la nivel 
mondial, precum și schimbul de bune 
practici și de lecții învățate la nivel 
european și internațional, constituie o 
condiție sine qua non pentru un sistem 
sigur, funcțional și securizat de gestionare 
a traficului aerian mondial; încurajează 
Comisia și statele membre să promoveze 
SESAR pe plan internațional și să 
contribuie la activitatea organizațiilor 
internaționale precum OACI sau IATA în 
acest sens;

Or. es

Amendamentul 25
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută activitatea desfășurată în 
cadrul proiectului de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european (SESAR) în domeniul 
sistemelor de aeronave fără pilot la bord și 
al sistemelor de management al traficului 
aerian, atât civile, cât și militare; subliniază 
că interoperabilitatea și armonizarea la 

6. salută activitatea desfășurată în 
cadrul proiectului de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european (SESAR) în domeniul 
sistemelor de aeronave fără pilot la bord și 
al sistemelor de management al traficului 
aerian, atât civile, cât și militare; subliniază 
că interoperabilitatea și armonizarea la 
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nivel mondial constituie o condiție sine 
qua non pentru un sistem sigur, funcțional 
și securizat de gestionare a traficului aerian 
mondial; încurajează Comisia și statele 
membre să promoveze SESAR pe plan 
internațional și să contribuie la activitatea 
organizațiilor internaționale precum OACI 
sau IATA în acest sens;

nivel tehnic constituie o condiție sine qua 
non pentru un sistem sigur, funcțional și 
securizat de gestionare a traficului aerian 
mondial; încurajează Comisia și statele 
membre să promoveze SESAR pe plan 
internațional și să contribuie la activitatea 
organizațiilor internaționale precum OACI 
sau IATA în acest sens;

Or. en

Amendamentul 26
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că s-a intensificat atât 
utilizarea civilă, cât și utilizarea militară a 
vehiculelor aeriene fără pilot (UAV), 
denumite în mod curent drone; 
subliniază, printre altele, potențialul 
furnizat de livrările cu drone, de 
efectuarea de inspecții cu drone și de 
supravegherea cu ajutorul dronelor 
pentru cetățeni și societate; îndeamnă UE 
să coopereze la nivel internațional pentru 
a dezvolta două seturi separate de norme 
internaționale pentru utilizarea dronelor 
civile și militare; subliniază că este 
necesar ca UE să fie o referință la nivel 
mondial în stabilirea de norme în 
domeniul legislației privind vehiculele 
aeriene fără pilot, respectând valorile 
consacrate în tratatele sale;

Or. en

Amendamentul 27
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că vehiculele 
autonome au un potențial ridicat de a 
îmbunătăți mobilitatea, siguranța și de a 
aduce beneficii de mediu; salută, în acest 
sens, adoptarea Documentului-cadru 
pentru vehiculele automatizate de către 
Forumul mondial pentru armonizarea 
regulamentelor privind vehiculele al 
UNECE; ia act de activitatea noului 
comitet tehnic în materie de IA al 
Organizației Internaționale de 
Standardizare;

Or. en

Amendamentul 28
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită Comisia Europeană să 
propună o abordare eficace pentru a 
asigura un cadru juridic internațional 
clar pentru conceptul de conducător auto, 
precum și chestiunile relevante privind 
responsabilitatea și răspunderea, în 
sensul Convențiilor ONU și al altor legi 
privind traficul internațional;

Or. en

Amendamentul 29
Tilly Metz

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia și statele membre să 
participe la activitățile de reglementare 
internaționale și la discuțiile privind 
vehiculele autonome, în special în 
domeniul siguranței, asigurând în același 
timp cooperarea dintre autoritățile de 
reglementare și producătorii de vehicule în 
ceea ce privește introducerea vehiculelor 
automatizate în traficul rutier din UE; 
solicită date de intrare geografice 
standardizate și subliniază că este necesar 
ca aceste date să fie exacte;

7. invită Comisia și statele membre să 
participe la activitățile de reglementare 
internaționale și la discuțiile privind 
vehiculele autonome, în special în 
domeniul siguranței și al răspunderii, 
asigurând în același timp cooperarea dintre 
autoritățile de reglementare, producătorii 
de vehicule și organizațiile din domeniul 
siguranței rutiere în ceea ce privește 
introducerea vehiculelor automatizate în 
traficul rutier din UE; solicită date de 
intrare geografice standardizate și 
interoperabile și subliniază că este necesar 
ca aceste date să fie exacte și să fie 
transmise în mod securizat și anonimizat în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului; subliniază importanța unui 
cadru etic și de reglementare, care trebuie 
să includă dispoziții referitoare la 
calitatea seturilor de date utilizate în 
sistemele algoritmice, la eliminarea 
subiectivității din seturile de date, precum 
și dispoziții referitoare la algoritmii 
propriu-ziși și la standardele în materie de 
date și de agregare;

Or. en

Amendamentul 30
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia și statele membre să 
participe la activitățile de reglementare 
internaționale și la discuțiile privind 
vehiculele autonome, în special în 
domeniul siguranței, asigurând în același 
timp cooperarea dintre autoritățile de 
reglementare și producătorii de vehicule în 

7. invită Comisia și statele membre să 
participe la activitățile de reglementare 
internaționale și la discuțiile privind 
vehiculele autonome, în special în 
domeniul siguranței, asigurând în același 
timp cooperarea dintre autoritățile de 
reglementare și producătorii de vehicule în 
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ceea ce privește introducerea vehiculelor 
automatizate în traficul rutier din UE; 
solicită date de intrare geografice 
standardizate și subliniază că este necesar 
ca aceste date să fie exacte;

ceea ce privește introducerea vehiculelor 
automatizate în traficul rutier din UE; 
solicită date de intrare geografice 
standardizate și subliniază că este necesar 
ca aceste date să fie exacte; invită, de 
asemenea, Comisia să consulte în mod 
regulat producătorii de vehicule 
autonome și să ia în considerare factorii 
și aspectele juridice pe care le consideră 
obligatorii în contextul introducerii 
vehiculelor automatizate pe drumurile 
europene.

Or. fr

Amendamentul 31
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia și statele membre să 
participe la activitățile de reglementare 
internaționale și la discuțiile privind 
vehiculele autonome, în special în 
domeniul siguranței, asigurând în același 
timp cooperarea dintre autoritățile de 
reglementare și producătorii de vehicule în 
ceea ce privește introducerea vehiculelor 
automatizate în traficul rutier din UE; 
solicită date de intrare geografice 
standardizate și subliniază că este necesar 
ca aceste date să fie exacte;

7. invită Comisia și statele membre să 
participe la activitățile de reglementare 
internaționale și la discuțiile privind 
vehiculele autonome, în special în 
domeniul siguranței, asigurând în același 
timp cooperarea dintre autoritățile de 
reglementare și producătorii de vehicule în 
ceea ce privește introducerea vehiculelor 
automatizate în traficul rutier din UE; 
solicită o abordare coerentă pentru 
colectarea și utilizarea datelor de intrare 
geografice standardizate și subliniază că 
este necesar ca aceste date să fie exacte;

Or. en

Amendamentul 32
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia și statele membre să 
participe la activitățile de reglementare 
internaționale și la discuțiile privind 
vehiculele autonome, în special în 
domeniul siguranței, asigurând în același 
timp cooperarea dintre autoritățile de 
reglementare și producătorii de vehicule în 
ceea ce privește introducerea vehiculelor 
automatizate în traficul rutier din UE; 
solicită date de intrare geografice 
standardizate și subliniază că este necesar 
ca aceste date să fie exacte;

7. invită Comisia și statele membre să 
participe la activitățile de reglementare 
internaționale și la discuțiile privind 
vehiculele autonome, în special în 
domeniul siguranței, asigurând în același 
timp cooperarea dintre autoritățile de 
reglementare, furnizorii și producătorii de 
vehicule în ceea ce privește introducerea 
vehiculelor automatizate în traficul rutier 
din UE; solicită date de intrare geografice 
standardizate și subliniază că este necesar 
ca aceste date să fie exacte;

Or. es

Amendamentul 33
Sara Cerdas

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să stabilească un 
schimb de bune practici între statele 
membre; invită, de asemenea, Comisia să 
continue sprijinul dedicat cercetării în 
domeniul IA pentru sectorul 
transporturilor;

Or. pt

Amendamentul 34
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. salută , de asemenea, orice 
încercare a statelor membre de a 
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îmbunătăți infrastructurile naționale și de 
a sprijini instituirea unor mecanisme de 
supraveghere pentru a garanta siguranța 
și supravegherea;

Or. en

Amendamentul 35
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. ia act de faptul că implementarea 
IA în domeniul transporturilor, în special 
în cazul în care utilizările civile și militare 
sunt interconectate, ar trebui să respecte 
legislația UE privind protecția datelor și a 
vieții private;

Or. en

Amendamentul 36
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește discuțiile cuprinzătoare 
actuale din cadrul Organizației Maritime 
Internaționale privind integrarea în cadrul 
de reglementare a tehnologiilor noi și 
emergente, cum ar fi navele autonome;

8. reamintește discuțiile cuprinzătoare 
actuale din cadrul Organizației Maritime 
Internaționale privind integrarea în cadrul 
de reglementare a tehnologiilor noi și 
emergente, cum ar fi navele autonome; 
subliniază importanța programelor de 
perfecționare/recalificare a forței de 
muncă în sectorul maritim, deoarece 
expertiza și capacitățile digitale vor fi 
esențiale pentru impulsionarea sectorului, 
asigurând faptul că Europa își menține 
poziția de lider la nivel mondial și că 
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protejează locurile de muncă;

Or. en

Amendamentul 37
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește discuțiile cuprinzătoare 
actuale din cadrul Organizației Maritime 
Internaționale privind integrarea în cadrul 
de reglementare a tehnologiilor noi și 
emergente, cum ar fi navele autonome;

8. reamintește discuțiile cuprinzătoare 
actuale din cadrul Organizației Maritime 
Internaționale privind integrarea efectivă în 
cadrul de reglementare a tehnologiilor noi 
și emergente, după caz, cum ar fi navele 
autonome; reamintește importanța 
sprijinirii și completării, atunci când este 
cazul, a eforturilor naționale adecvate în 
vederea îmbunătățirii și modernizării 
infrastructurii și resurselor existente, în 
acord cu statele membre;

Or. en

Amendamentul 38
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește discuțiile cuprinzătoare 
actuale din cadrul Organizației Maritime 
Internaționale privind integrarea în cadrul 
de reglementare a tehnologiilor noi și 
emergente, cum ar fi navele autonome;

8. subliniază că industria mondială a 
transportului maritim s-a schimbat foarte 
mult datorită integrării IA în ultimii ani; 
reamintește discuțiile cuprinzătoare actuale 
din cadrul Organizației Maritime 
Internaționale privind integrarea în cadrul 
de reglementare a tehnologiilor noi și 
emergente, cum ar fi navele autonome;

Or. en
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Amendamentul 39
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază modul în care sistemele 
de transport inteligente atenuează 
congestionarea traficului și contribuie la 
îmbunătățirea eficienței și la găsirea unor 
soluții în materie de mobilitate; atrage 
atenția asupra faptului că rețelele de 
transport tradiționale sunt tot mai expuse 
amenințărilor cibernetice;

9. subliniază modul în care sistemele 
de transport inteligente atenuează 
congestionarea traficului și contribuie la 
îmbunătățirea eficienței și la găsirea unor 
soluții în materie de mobilitate; atrage 
atenția asupra faptului că rețelele de 
transport tradiționale sunt tot mai expuse 
amenințărilor cibernetice și subliniază 
importanța asigurării controlului 
autorităților responsabile de gestionarea 
traficului local asupra datelor de trafic și 
a sistemelor STI pentru reducerea la 
minimum a amenințărilor cibernetice; 
invită statele membre să monitorizeze 
punerea în aplicare corectă a Directivei 
privind securitatea cibernetică din 20161a 
și să coopereze între ele în efortul de a 
dezvolta o rețea europeană rezilientă de 
apărare cibernetică în domeniul 
transporturilor.
__________________
1a Directiva (UE) 2016/1148 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un 
nivel comun ridicat de securitate a 
rețelelor și a sistemelor informatice în 
Uniune, JO L 194, 19.7.2016, pp. 1-30. 

Or. en

Amendamentul 40
Sara Cerdas

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază modul în care sistemele 
de transport inteligente atenuează 
congestionarea traficului și contribuie la 
îmbunătățirea eficienței și la găsirea unor 
soluții în materie de mobilitate; atrage 
atenția asupra faptului că rețelele de 
transport tradiționale sunt tot mai expuse 
amenințărilor cibernetice;

9. subliniază modul în care sistemele 
de transport inteligente atenuează 
congestionarea traficului și contribuie la 
îmbunătățirea eficienței și la găsirea unor 
soluții în materie de mobilitate; atrage 
atenția asupra faptului că rețelele de 
transport tradiționale sunt tot mai expuse 
amenințărilor cibernetice; avertizează cu 
privire la necesitatea de a îmbunătăți 
protecția datelor cu privire la inteligența 
artificială utilizată în sectorul 
transporturilor și invită Comisia să 
colaboreze în continuare cu statele 
membre în ceea ce privește securitatea și 
protecția datelor;

Or. pt

Amendamentul 41
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază modul în care sistemele 
de transport inteligente atenuează 
congestionarea traficului și contribuie la 
îmbunătățirea eficienței și la găsirea unor 
soluții în materie de mobilitate; atrage 
atenția asupra faptului că rețelele de 
transport tradiționale sunt tot mai expuse 
amenințărilor cibernetice;

9. subliniază modul în care sistemele 
de transport inteligente atenuează 
congestionarea traficului și contribuie la 
îmbunătățirea eficienței și la găsirea unor 
soluții în materie de mobilitate; atrage 
atenția asupra faptului că rețelele de 
transport tradiționale sunt tot mai expuse 
amenințărilor cibernetice; reamintește 
importanța unei abordări centrate pe om 
și a cercetării și dezvoltării în continuare 
a software-ului de securitate cibernetică și 
a altor măsuri de protecție pentru a 
garanta siguranța sistemelor automate;

Or. en
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Amendamentul 42
Tilly Metz

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază modul în care sistemele 
de transport inteligente atenuează 
congestionarea traficului și contribuie la 
îmbunătățirea eficienței și la găsirea unor 
soluții în materie de mobilitate; atrage 
atenția asupra faptului că rețelele de 
transport tradiționale sunt tot mai expuse 
amenințărilor cibernetice;

9. subliniază modul în care sistemele 
de transport inteligente pot să atenueze 
congestionarea traficului, să mărească 
siguranța și accesibilitatea și să contribuie 
la îmbunătățirea eficienței și la găsirea 
unor soluții în materie de mobilitate; atrage 
atenția asupra faptului că rețelele de 
transport tradiționale sunt tot mai expuse 
amenințărilor cibernetice și subliniază, în 
acest sens, că trebuie gestionate riscurile 
de securitate ale sistemelor de transport 
inteligente și ale vehiculelor autonome;

Or. en

Amendamentul 43
Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază modul în care sistemele 
de transport inteligente atenuează 
congestionarea traficului și contribuie la 
îmbunătățirea eficienței și la găsirea unor 
soluții în materie de mobilitate; atrage 
atenția asupra faptului că rețelele de 
transport tradiționale sunt tot mai expuse 
amenințărilor cibernetice;

9. subliniază modul în care sistemele 
de transport inteligente atenuează 
congestionarea traficului, îmbunătățesc 
gestionarea fluxurilor de trafic și 
contribuie la îmbunătățirea eficienței și a 
securității și la găsirea unor soluții în 
materie de mobilitate; atrage atenția asupra 
faptului că rețelele de transport tradiționale 
sunt tot mai expuse amenințărilor 
cibernetice; solicită să se depună mai 
multe eforturi și să se aloce resurse 
sporite pentru a face față acestor noi 
provocări la nivelul UE;

Or. es
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Amendamentul 44
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază modul în care sistemele 
de transport inteligente atenuează 
congestionarea traficului și contribuie la 
îmbunătățirea eficienței și la găsirea unor 
soluții în materie de mobilitate; atrage 
atenția asupra faptului că rețelele de 
transport tradiționale sunt tot mai expuse 
amenințărilor cibernetice;

9. subliniază modul în care sistemele 
de transport inteligente atenuează 
congestionarea traficului și contribuie la 
îmbunătățirea eficienței și la găsirea unor 
soluții în materie de mobilitate; atrage 
atenția asupra faptului că rețelele de 
transport tradiționale sunt tot mai expuse 
amenințărilor cibernetice; salută intenția 
Comisiei de a include securitatea 
cibernetică ca punct permanent pe 
ordinea de zi pentru discuțiile din cadrul 
organizațiilor internaționale în domeniul 
transporturilor;

Or. en

Amendamentul 45
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. sprijină utilizarea IA de învățare 
automată care folosește volume mari de 
date pentru optimizarea performanței pe 
termen lung, întreținere, anticiparea 
defecțiunilor și planificarea construcțiilor 
infrastructurii și clădirilor de transport, 
inclusiv factori precum siguranța, 
eficiența energetică sau costurile;

Or. en
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Amendamentul 46
Tilly Metz

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. salută eforturile depuse pentru a 
introduce sisteme de IA în sectorul public 
și va sprijini în continuare discuțiile 
privind implementarea IA în domeniul 
transporturilor; invită Comisia să realizeze 
o evaluare a sectorului transporturilor și să 
elaboreze o listă neexhaustivă a 
segmentelor cu risc ridicat în contextul 
sistemelor de IA care înlocuiesc deciziile 
publice în acest domeniu;

10. salută eforturile depuse pentru a 
introduce sisteme de IA în sectorul public 
și va sprijini în continuare discuțiile 
privind implementarea IA în domeniul 
transporturilor; subliniază că modurile de 
transport pentru care controlul traficului 
este deja bine stabilit, cum ar fi 
transportul public, ar trebui să aibă 
prioritate la dezvoltarea conducerii 
autonome; invită Comisia să realizeze o 
evaluare a sectorului transporturilor și să 
elaboreze o listă neexhaustivă a 
segmentelor cu risc ridicat în contextul 
sistemelor de IA care înlocuiesc deciziile 
publice în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 47
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. salută eforturile depuse pentru a 
introduce sisteme de IA în sectorul public 
și va sprijini în continuare discuțiile 
privind implementarea IA în domeniul 
transporturilor; invită Comisia să realizeze 
o evaluare a sectorului transporturilor și să 
elaboreze o listă neexhaustivă a 
segmentelor cu risc ridicat în contextul 
sistemelor de IA care înlocuiesc deciziile 
publice în acest domeniu;

10. salută eforturile depuse pentru a 
introduce sisteme de IA în sectorul public 
și va sprijini în continuare discuțiile 
privind implementarea IA în domeniul 
transporturilor; invită Comisia să realizeze 
o evaluare a utilizării IA și a tehnologiilor 
similare în sectorul transporturilor și să 
elaboreze o listă neexhaustivă a 
segmentelor cu risc ridicat în contextul 
sistemelor de IA care pot înlocui deciziile 
publice în acest domeniu;

Or. en
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Amendamentul 48
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază că Fondul european de 
apărare și cooperarea structurată 
permanentă ar trebui să stimuleze 
cooperarea între statele membre și 
industriile de apărare europene pentru a 
dezvolta noi capacități europene de 
apărare în domeniul IA și a asigura 
securitatea aprovizionării, ținând seama 
de considerentele etice; reamintește, de 
asemenea, că următorul Mecanism pentru 
interconectarea Europei, care încurajează 
și infrastructura inteligentă, va prevedea 
un fond pentru dezvoltarea infrastructurii 
civile/militare de transport cu dublă 
utilizare pentru a îmbunătăți mobilitatea 
militară în cadrul Uniunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 49
Tilly Metz

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază că Fondul european de 
apărare și cooperarea structurată 
permanentă ar trebui să stimuleze 
cooperarea între statele membre și 
industriile de apărare europene pentru a 
dezvolta noi capacități europene de 
apărare în domeniul IA și a asigura 
securitatea aprovizionării, ținând seama 
de considerentele etice; reamintește, de 
asemenea, că următorul Mecanism pentru 

11. subliniază că utilizarea IA în 
scopuri militare nu ar trebui să înlăture 
răspunderea și responsabilitatea unei 
ființe umane și, în acest sens, consideră în 
mod ferm că decizia de a face rău unei 
ființe umane sau de a o ucide ar trebui să 
fie luată doar de un operator uman bine 
instruit; salută, în acest sens, acordul 
Consiliului și al Parlamentului de a 
exclude armele autonome letale „fără 
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interconectarea Europei, care încurajează și 
infrastructura inteligentă, va prevedea un 
fond pentru dezvoltarea infrastructurii 
civile/militare de transport cu dublă 
utilizare pentru a îmbunătăți mobilitatea 
militară în cadrul Uniunii.

posibilitatea unui control uman 
semnificativ în ceea ce privește deciziile 
de selectare și de lansare, atunci când se 
efectuează atacuri” de la acțiunile 
finanțate prin Fondul european de 
apărare; reamintește, de asemenea, că 
următorul Mecanism pentru 
interconectarea Europei, care încurajează și 
infrastructura inteligentă, va prevedea un 
fond pentru dezvoltarea infrastructurii 
civile/militare de transport cu dublă 
utilizare pentru a îmbunătăți mobilitatea 
militară în cadrul Uniunii; subliniază, în 
cele din urmă, că mobilizarea roboților și 
a IA ar trebui să fie în conformitate cu 
dreptul internațional umanitar și cu legile 
privind conflictele armate.

Or. en

Amendamentul 50
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază că Fondul european de 
apărare și cooperarea structurată 
permanentă ar trebui să stimuleze 
cooperarea între statele membre și 
industriile de apărare europene pentru a 
dezvolta noi capacități europene de apărare 
în domeniul IA și a asigura securitatea 
aprovizionării, ținând seama de 
considerentele etice; reamintește, de 
asemenea, că următorul Mecanism pentru 
interconectarea Europei, care încurajează și 
infrastructura inteligentă, va prevedea un 
fond pentru dezvoltarea infrastructurii 
civile/militare de transport cu dublă 
utilizare pentru a îmbunătăți mobilitatea 
militară în cadrul Uniunii.

11. subliniază că Fondul european de 
apărare și cooperarea structurată 
permanentă ar trebui să stimuleze 
cooperarea între statele membre și 
industriile de apărare europene pentru a 
dezvolta noi capacități europene de apărare 
în domeniul IA și a asigura securitatea 
aprovizionării, ținând seama de 
considerentele etice; subliniază necesitatea 
de a evita fragmentarea prin crearea de 
punți între diferiții actori și domeniile de 
aplicare, prin promovarea compatibilității 
și a interoperabilității la toate nivelurile și 
prin accentul pe activitatea la nivelul 
comun al arhitecturii și pe soluțiile oferite 
de platforme; reamintește, de asemenea, că 
următorul Mecanism pentru 
interconectarea Europei, care încurajează și 
infrastructura inteligentă, va prevedea un 
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fond pentru dezvoltarea infrastructurii 
civile/militare de transport cu dublă 
utilizare pentru a îmbunătăți mobilitatea 
militară în cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 51
Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază că Fondul european de 
apărare și cooperarea structurată 
permanentă ar trebui să stimuleze 
cooperarea între statele membre și 
industriile de apărare europene pentru a 
dezvolta noi capacități europene de apărare 
în domeniul IA și a asigura securitatea 
aprovizionării, ținând seama de 
considerentele etice; reamintește, de 
asemenea, că următorul Mecanism pentru 
interconectarea Europei, care încurajează și 
infrastructura inteligentă, va prevedea un 
fond pentru dezvoltarea infrastructurii 
civile/militare de transport cu dublă 
utilizare pentru a îmbunătăți mobilitatea 
militară în cadrul Uniunii.

11. subliniază că Fondul european de 
apărare și cooperarea structurată 
permanentă ar trebui să stimuleze 
cooperarea între statele membre și 
industriile de apărare europene pentru a 
dezvolta noi capacități europene de apărare 
în domeniul IA și a asigura securitatea 
aprovizionării, ținând seama de 
considerentele etice; reamintește, de 
asemenea, că următorul Mecanism pentru 
interconectarea Europei, care încurajează și 
infrastructura inteligentă, va prevedea un 
fond pentru adaptarea și dezvoltarea 
infrastructurii civile/militare de transport 
cu dublă utilizare cu scopul de a crește 
sinergiile între necesitățile de apărare și 
rețeaua transeuropeană de transport 
(TEN –T) pentru a îmbunătăți mobilitatea 
civilă și militară în cadrul Uniunii1 a.

__________________
1 a Rezoluția legislativă a Parlamentului 
European din 17 aprilie 2019 referitoare 
la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a 
Regulamentului (UE) nr. 283/2014. 

Or. es
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Amendamentul 52
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. subliniază că transportul eficient 
de mărfuri, muniție, armament și trupe 
este o componentă esențială a 
operațiunilor militare de succes; 
subliniază că IA ar trebui să joace un rol 
crucial în logistica și transporturile 
militare; subliniază că diferite țări din 
întreaga lume, inclusiv statele membre ale 
UE, integrează armele bazate pe IA și alte 
sisteme utilizate pe platformele terestre, 
navale, aeriene; reamintește că aplicarea 
IA în sectorul transporturilor ar putea 
oferi noi capacități și ar permite noi 
tactici, cum ar fi combinația multor 
sisteme, cum ar fi dronele, ambarcațiunile 
sau tancurile fără pilot, într-o operațiune 
independentă și coordonată.

Or. en

Amendamentul 53
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. atrage atenția asupra dezbaterii 
internaționale în curs privind sistemele de 
arme letale autonome (LAWS); invită UE 
să evalueze și să analizeze cu atenție 
interacțiunea dintre LAWS și 
infrastructura de transport din cauza 
implicațiilor în materie de siguranță și de 
protecție a vieții private, printre altele.
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Amendamentul 54
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Proiect de aviz
Punctul 11 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. reamintește că nu s-a ajuns până 
în prezent la un acord internațional 
pentru reglementarea noilor tehnologii 
militare, cum ar fi sistemele de arme 
letale autonome (LAWS) și subliniază că 
UE, în ansamblu, a convenit recent să 
discute despre efectele evoluțiilor IA și ale 
digitalizării asupra sectorului apărării; 
consideră că UE poate juca un rol crucial 
în sprijinirea statelor membre în 
armonizarea abordării lor cu privire la IA 
militară, pentru a conduce discuțiile la 
nivel internațional.

Or. en


