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

Förslag till yttrande
Skäl 1 (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

A. Artificiell intelligens (AI) erbjuder 
aldrig tidigare skådade möjligheter att 
förbättra resultaten inom transportsektorn 
genom att ta itu med de utmaningar som 
en ökande efterfrågan på resor, säkerhet 
och miljö innebär, samtidigt som alla 
transportsätt blir smartare, effektivare och 
bekvämare.

Or. en

Ändringsförslag 2
Kateřina Konečná

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens vitbok om artificiell 
intelligens (AI) och stöder EU:s ambition 
att vara en av de globala ledarna för AI och 
samtidigt stärka samarbetet med 
likasinnade aktörer.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens vitbok om artificiell 
intelligens (AI) och stöder EU:s ambition 
att vara en av de globala ledarna för AI och 
samtidigt stärka samarbetet med 
likasinnade aktörer. Parlamentet lyfter 
fram ett av de viktigaste resultaten i 
vitboken: AI-system bör ge egenmakt åt 
människor och gynna alla människor.

Or. en

Ändringsförslag 3
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Förslag till yttrande
Punkt 1
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens vitbok om artificiell 
intelligens (AI) och stöder EU:s ambition 
att vara en av de globala ledarna för AI och 
samtidigt stärka samarbetet med 
likasinnade aktörer.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens vitbok om artificiell 
intelligens (AI) och stöder EU:s ambition 
att vara en av de globala ledarna för AI och 
samtidigt stärka samarbetet med 
likasinnade aktörer. Parlamentet 
konstaterar att man på EU-nivå måste 
intressera sig för AI inom 
försvarsområdet för att utveckla den 
europeiska kapaciteten.

Or. en

Ändringsförslag 4
Angel Dzhambazki

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
EU bör agera som en global normgivare 
för AI avseende civil och militär 
användning och offentliga 
maktbefogenheter, med en effektiv strategi 
som syftar till att stärka unionens 
inflytande över utformningen av globala 
standarder. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förespråka ett bredare samarbete inom FN, 
OECD, G7, G20 och andra internationella 
forum för att främja unionens AI-strategi 
och betona de grundläggande rättigheter, 
friheter och värden som fastställs i EU-
fördragen, i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna och i 
internationell människorättslagstiftning.

2. Europaparlamentet stöder EU:s 
strävanden att ytterligare utveckla sina 
konkurrensfördelar inom den globala AI-
sektorn. Parlamentet välkomnar särskilt, 
avseende civil och militär användning och 
offentliga maktbefogenheter, ökade 
insatser i riktning mot en effektiv strategi 
som syftar till att stärka unionens 
inflytande över utformningen av globala 
standarder och minska Europas beroende 
av utländska data som är grundläggande 
för algoritmbaserad teknik. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att förespråka ett bredare 
samarbete inom FN, OECD, G7, G20 och 
andra internationella forum för att främja 
utbyte av bästa praxis och den absolut 
senaste utvecklingen inom AI och annan 
framtidsteknik. Parlamentet betonar 
vikten av att inte bara beakta AI-teknik 
utan även den kommande generationens 
teknologier, t.ex. kvantdatorteknik, som 
redan är på gång och som utgör nästa 
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steg i de sektorsövergripande tekniska 
framstegen.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
EU bör agera som en global normgivare för 
AI avseende civil och militär användning 
och offentliga maktbefogenheter, med en 
effektiv strategi som syftar till att stärka 
unionens inflytande över utformningen av 
globala standarder. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förespråka ett bredare samarbete inom FN, 
OECD, G7, G20 och andra internationella 
forum för att främja unionens AI-strategi 
och betona de grundläggande rättigheter, 
friheter och värden som fastställs i EU-
fördragen, i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna och i 
internationell människorättslagstiftning.

2. Europaparlamentet understryker att 
EU bör agera som en global normgivare för 
AI avseende civil och militär användning 
och offentliga maktbefogenheter, med en 
effektiv strategi som syftar till att stärka 
unionens inflytande över utformningen av 
globala standarder. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förespråka ett bredare samarbete inom FN, 
OECD, G7, G20 och andra internationella 
forum för att främja unionens AI-strategi 
och betona de grundläggande rättigheter, 
friheter och värden som fastställs i EU-
fördragen, i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna och i 
internationell människorättslagstiftning. 
Med den ökande betydelsen av forskning 
och utveckling i den privata sektorn, och 
massiva investeringar från tredjeländer 
såsom Förenta staterna och Kina, utsätts 
Europa för konkurrens och löper 
samtidigt risk att förlora sin strategiska 
autonomi.

Or. en

Ändringsförslag 6
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
EU bör agera som en global normgivare för 
AI avseende civil och militär användning 
och offentliga maktbefogenheter, med en 
effektiv strategi som syftar till att stärka 
unionens inflytande över utformningen av 
globala standarder. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förespråka ett bredare samarbete inom FN, 
OECD, G7, G20 och andra internationella 
forum för att främja unionens AI-strategi 
och betona de grundläggande rättigheter, 
friheter och värden som fastställs i EU-
fördragen, i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna och i 
internationell människorättslagstiftning.

2. Europaparlamentet understryker att 
EU bör agera som en global normgivare för 
AI avseende civil och militär användning 
och offentliga maktbefogenheter, med en 
effektiv strategi som syftar till att stärka 
unionens inflytande över utformningen av 
globala standarder. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förespråka ett bredare samarbete inom FN, 
OECD, G7, G20 och andra internationella 
forum för att främja unionens AI-strategi 
och betona de grundläggande rättigheter, 
friheter och värden som fastställs i EU-
fördragen, i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna och i 
internationell människorättslagstiftning. 
Parlamentet noterar att autonoma 
vapensystem, som en särskild kategori av 
AI på det militära området, bör diskuteras 
och överenskommas internationellt, 
särskilt i FN:s forum för konventionella 
vapen.

Or. en

Ändringsförslag 7
Tilly Metz

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
EU bör agera som en global normgivare för 
AI avseende civil och militär användning 
och offentliga maktbefogenheter, med en 
effektiv strategi som syftar till att stärka 
unionens inflytande över utformningen av 
globala standarder. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förespråka ett bredare samarbete inom FN, 
OECD, G7, G20 och andra internationella 
forum för att främja unionens AI-strategi 

2. Europaparlamentet understryker att 
EU bör agera som en global normgivare för 
AI avseende civil och militär användning 
och offentliga maktbefogenheter, med en 
effektiv strategi som syftar till att stärka 
unionens inflytande över utformningen av 
globala standarder. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förespråka ett bredare samarbete inom FN, 
OECD, G7, G20 och andra internationella 
forum för att främja unionens AI-strategi 
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och betona de grundläggande rättigheter, 
friheter och värden som fastställs i EU-
fördragen, i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna och i 
internationell människorättslagstiftning.

och betona de grundläggande rättigheter, 
friheter och värden som fastställs i EU-
fördragen, i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna och i 
internationell människorättslagstiftning, 
och då beakta etiska normer och 
ansvarsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 8
Kateřina Konečná

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
EU bör agera som en global normgivare för 
AI avseende civil och militär användning 
och offentliga maktbefogenheter, med en 
effektiv strategi som syftar till att stärka 
unionens inflytande över utformningen av 
globala standarder. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förespråka ett bredare samarbete inom FN, 
OECD, G7, G20 och andra 
internationella forum för att främja 
unionens AI-strategi och betona de 
grundläggande rättigheter, friheter och 
värden som fastställs i EU-fördragen, i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och i 
internationell människorättslagstiftning.

2. Europaparlamentet understryker att 
EU bör agera som en global normgivare för 
AI avseende civil och militär användning 
och offentliga maktbefogenheter, med en 
effektiv strategi som syftar till att stärka 
unionens inflytande över utformningen av 
globala standarder. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förespråka ett bredare internationellt 
samarbete för att främja unionens AI-
strategi och betona de grundläggande 
rättigheter, friheter och värden som 
fastställs i EU-fördragen, i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och i internationell 
människorättslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 9
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet noterar den 
stora ekonomiska potentialen i AI-
tillämpningar. Parlamentet understryker 
att många investeringar i ny teknik på 
transport- och rörlighetsområdet är 
marknadsdrivna, men kommersiellt 
allmänt tillgänglig teknik och produkter 
med dubbla användningsområden 
används ofta på ett innovativt sätt för 
militära ändamål. Parlamentet betonar 
vikten av att upprätthålla den europeiska 
konkurrenskraften i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 10
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att AI har 
förändrats och bidragit till utvecklingen av 
transportsektorn genom ökad 
automatisering och ökad integration och 
konnektivitet av transportnät. Parlamentet 
understryker att automatiseringen och AI-
integrationen varierar mellan olika 
transportslag.

3. Europaparlamentet anser att AI har 
förändrats och bidragit till utvecklingen av 
transportsektorn genom ökad 
automatisering och ökad integration och 
konnektivitet av transportnät. AI och 
digitalisering måste främjas i transport- 
och logistiksektorerna för att ta itu med 
hindren för ett verkligt gemensamt 
europeiskt transportområde, effektivisera 
organisationen och hanteringen av gods- 
och passagerartrafikflödena samt 
förbättra infrastruktur- och 
resursanvändningen inom det 
transeuropeiska transportnätet (TNT-T), 
särskilt på de gränsöverskridande 
sträckorna. Parlamentet understryker att 
automatiseringen och AI-integrationen 
varierar mellan olika transportslag. En 
sådan integration bör gå hand i hand med 
en kraftig förstärkning av alla 
transportslags multimodalitet och 
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driftskompatibilitet för att säkerställa och 
upprätthålla fluiditeten inom EU:s 
logistikkedja. 

Or. es

Ändringsförslag 11
Tilly Metz

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att AI har 
förändrats och bidragit till utvecklingen av 
transportsektorn genom ökad 
automatisering och ökad integration och 
konnektivitet av transportnät. Parlamentet 
understryker att automatiseringen och AI-
integrationen varierar mellan olika 
transportslag.

3. Europaparlamentet anser att AI har 
förändrats och bidragit till utvecklingen av 
transportsektorn genom ökad 
automatisering och ökad integration och 
konnektivitet av transportnät. Parlamentet 
understryker att automatiseringen och AI-
integrationen varierar mellan olika 
transportslag. När AI-teknik utvecklas 
ytterligare inom transportsektorn behöver 
energieffektiviteten ökas genom 
främjande av användning av förnybar 
teknik, och inverkan på den naturliga 
miljön och människors hälsa måste 
beaktas.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att AI har 
förändrats och bidragit till utvecklingen av 
transportsektorn genom ökad 
automatisering och ökad integration och 
konnektivitet av transportnät. Parlamentet 
understryker att automatiseringen och AI-

3. Europaparlamentet anser att AI har 
förändrats och bidragit till utvecklingen av 
transportsektorn genom ökad 
automatisering och ökad integration och 
konnektivitet av transportnät. Parlamentet 
understryker att automatiseringen och AI-
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integrationen varierar mellan olika 
transportslag.

integrationen varierar mellan olika 
transportslag. Parlamentet erkänner de 
många möjligheter som AI erbjuder inom 
militär logistik och rörlighet. Parlamentet 
noterar utvecklingen av halvautomatiska 
och självkörande fordon, däribland 
luftfartyg, drönare, markfordon och 
örlogsfartyg.

Or. en

Ändringsförslag 13
Angel Dzhambazki

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att AI har 
förändrats och bidragit till utvecklingen av 
transportsektorn genom ökad 
automatisering och ökad integration och 
konnektivitet av transportnät. Parlamentet 
understryker att automatiseringen och AI-
integrationen varierar mellan olika 
transportslag.

3. Europaparlamentet anser att AI har 
förändrat och bidragit till utvecklingen av 
transportsektorn genom moderniserad 
automatisering och ökad integration och 
konnektivitet av transportnät. Parlamentet 
understryker dock att automatiseringen och 
AI-integrationen varierar inte bara mellan 
olika transportslag utan även mellan olika 
nationella infrastrukturer runt om i 
unionen. Parlamentet påminner om 
vikten av vederbörlig omsorg och en 
människocentrerad strategi för alla 
åtgärder som syftar till fullständig 
automatisering.

Or. en

Ändringsförslag 14
Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 3
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att AI har 
förändrats och bidragit till utvecklingen av 
transportsektorn genom ökad 
automatisering och ökad integration och 
konnektivitet av transportnät. Parlamentet 
understryker att automatiseringen och AI-
integrationen varierar mellan olika 
transportslag.

3. Europaparlamentet anser att AI har 
förändrats och bidragit till utvecklingen av 
transportsektorn genom ökad 
automatisering och ökad integration och 
konnektivitet av transportnät. Parlamentet 
understryker att automatiseringen och AI-
integrationen varierar mellan olika 
transportslag, men särskilt påverkar 
transporternas effektivitet och säkerhet.

Or. ro

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

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar 
behovet av ytterligare europeiska 
investeringar, forskning och ledarskap 
inom teknik med såväl hög ekonomisk 
tillväxt som betydande potential för 
dubbla användningsområden. Med tanke 
på den globala konkurrenssituationen 
kommer detta att kräva möjliggörande 
och stödjande infrastruktur, inklusive 
energi till maskinvara, programvara, 
nätresurser och tjänster samt 
säkerställande av datans kvalitet och 
kvantitet. Parlamentet framhåller behovet 
av innovativ, sektorsövergripande 
användning av data och samarbete mellan 
systemets olika aktörer för att stärka 
Europas industriella bas avseende AI.

Or. en

Ändringsförslag 16
Angel Dzhambazki
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Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påminner om 
den fortsatta betydelsen av den mänskliga 
faktorn även i automatiserade processer. 
Parlamentet noterar vissa konsekvenser 
för arbetstagare inom fordonsindustrin 
och transportsektorn som helhet till följd 
av införandet av AI-teknik.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet betonar att 
potentialen med dubbla 
användningsområden i AI-baserade 
lösningar måste beaktas när man 
utarbetar standarder för användning av 
AI på olika områden inom kommersiella 
och militära sektorer. Parlamentet begär 
att höga etiska standarder och strategier 
ska ingå vid utveckling av teknik, 
produkter och driftsprinciper för 
försvaret. Parlamentet understryker 
behovet av tillräcklig öppenhet och 
förutsägbarhet, teknisk tillförlitlighet, hög 
kvalitet vid ibruktagandet samt lämplig 
utbildning av personal som använder AI-
baserade system.

Or. en

Ändringsförslag 18
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica



AM\1206728SV.docx 13/34 PE652.622v01-00

SV

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påminner om 
fördelarna med det europeiska 
trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS), 
ett sammanhängande automatiskt 
tågkontrollsystem som ersätter 
inkompatibla nationella system, vad gäller 
tillförlitlighet, kapacitet, kostnader, 
säkerhet, hastighet och underhåll. 
Parlamentet stöder detta systems fulla 
realisering och dess fortsatta inrättande 
som ett globalt system för automatisk 
tågkontroll.

4. Europaparlamentet påpekar att 
järnvägstransporterna var en av de första 
sektorer som direkt förlitade sig på 
artificiell intelligens när AI började 
användas. Parlamentet påminner om 
fördelarna med det europeiska 
trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS), 
ett sammanhängande automatiskt 
tågkontrollsystem som ersätter 
inkompatibla nationella system, vad gäller 
tillförlitlighet, kapacitet, kostnader, 
säkerhet, hastighet och underhåll. 
Parlamentet stöder detta systems fulla 
realisering och dess fortsatta inrättande 
som ett globalt system för automatisk 
tågkontroll. Parlamentet noterar arbetet i 
det gemensamma företaget Shift2Rail.

Or. en

Ändringsförslag 19
Isabel García Muñoz

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påminner om 
fördelarna med det europeiska 
trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS), 
ett sammanhängande automatiskt 
tågkontrollsystem som ersätter 
inkompatibla nationella system, vad gäller 
tillförlitlighet, kapacitet, kostnader, 
säkerhet, hastighet och underhåll. 
Parlamentet stöder detta systems fulla 
realisering och dess fortsatta inrättande 
som ett globalt system för automatisk 
tågkontroll.

4. Europaparlamentet påminner om 
fördelarna med det europeiska 
trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS), 
ett sammanhängande automatiskt 
tågkontrollsystem som ersätter 
inkompatibla nationella system och vars 
fulla realisering är avgörande för 
inrättandet av ett gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, vad gäller tillförlitlighet, 
kapacitet, kostnader, säkerhet, hastighet 
och underhåll. Parlamentet stöder detta 
systems fulla realisering och dess fortsatta 
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inrättande som ett globalt system för 
automatisk tågkontroll.

Or. es

Ändringsförslag 20
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet stöder 
utveckling och internationell 
standardisering av automatiseringen av 
tågdriften. Parlamentet uppmuntrar 
utvecklingen av automatisk fördelning av 
ankomst- och avgångstider inom olika 
transportslag och användning av AI inom 
logistik och andra transportområden.

5. Europaparlamentet stöder 
utveckling och internationell 
standardisering av automatiseringen av 
tågdriften. Parlamentet uppmuntrar 
utvecklingen av automatisk fördelning av 
ankomst- och avgångstider inom olika 
transportslag och användning av AI inom 
logistik och andra transportområden. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
driftskompatibilitet och multimodalitet på 
europeisk och internationell nivå för att 
på bästa sätt kombinera olika 
transportslag och säkerställa en 
välfungerande och säker värdekedja inom 
transport- och logistiksektorn.

Or. es

Ändringsförslag 21
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet stöder 
utveckling och internationell 
standardisering av automatiseringen av 
tågdriften. Parlamentet uppmuntrar 
utvecklingen av automatisk fördelning av 
ankomst- och avgångstider inom olika 

5. Europaparlamentet stöder 
utveckling och internationell 
standardisering av automatiseringen av 
tågdriften. Parlamentet uppmuntrar 
utvecklingen av automatisk fördelning av 
ankomst- och avgångstider inom olika 
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transportslag och användning av AI inom 
logistik och andra transportområden.

transportslag och användning av AI inom 
logistik och andra transportområden, alltid 
under iakttagande av den 
försiktighetsprincip som fastställs i 
artikel 191 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 22
Angel Dzhambazki

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet stöder 
utveckling och internationell 
standardisering av automatiseringen av 
tågdriften. Parlamentet uppmuntrar 
utvecklingen av automatisk fördelning av 
ankomst- och avgångstider inom olika 
transportslag och användning av AI inom 
logistik och andra transportområden.

5. Europaparlamentet stöder 
utveckling och internationell 
standardisering av automatiseringen av 
tågdriften. Parlamentet uppmuntrar 
utvecklingen av automatisk fördelning av 
ankomst- och avgångstider inom olika 
transportslag och användning av AI inom 
logistik och andra transportområden, 
särskilt gränsöverskridande transport, när 
den nationella infrastrukturen så tillåter.

Or. en

Ändringsförslag 23
Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet stöder 
utveckling och internationell 
standardisering av automatiseringen av 
tågdriften. Parlamentet uppmuntrar 
utvecklingen av automatisk fördelning av 
ankomst- och avgångstider inom olika 

5. Europaparlamentet stöder 
utveckling och internationell 
standardisering av automatiseringen av 
tågdriften. Parlamentet uppmuntrar 
utvecklingen av automatisk fördelning av 
ankomst- och avgångstider inom olika 
transportslag och användning av AI inom 
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transportslag och användning av AI inom 
logistik och andra transportområden.

logistik och andra transportområden för 
effektivare och säkrare transporter.

Or. ro

Ändringsförslag 24
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar det 
arbete som utförts inom det gemensamma 
forskningsprojektet Sesar 
(Single European Sky ATM Research) 
avseende system för obemannade luftfartyg 
och flygledningstjänst, både civila och 
militära. Parlamentet betonar att global 
driftskompatibilitet och harmonisering är 
en nödvändig förutsättning för ett tryggt, 
fungerande och säkert globalt system för 
flygledningstjänst. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
främja Sesar på internationell nivå och att 
bidra till arbetet i internationella 
organisationer som Icao eller Iata i detta 
avseende.

6. Europaparlamentet välkomnar det 
arbete som utförts inom det gemensamma 
forskningsprojektet Sesar 
(Single European Sky ATM Research) 
avseende system för obemannade luftfartyg 
och flygledningstjänst, både civila och 
militära. Det är viktigt att främja Sesar för 
att bidra till att åtgärda fragmenteringen 
av det gemensamma europeiska 
luftrummet. Parlamentet betonar att global 
driftskompatibilitet och harmonisering 
liksom utbyte av bästa praxis och 
erfarenheter på europeisk och 
internationell nivå är en nödvändig 
förutsättning för ett tryggt, fungerande och 
säkert globalt system för 
flygledningstjänst. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
främja Sesar på internationell nivå och att 
bidra till arbetet i internationella 
organisationer som Icao eller Iata i detta 
avseende.

Or. es

Ändringsförslag 25
Angel Dzhambazki

Förslag till yttrande
Punkt 6
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar det 
arbete som utförts inom det gemensamma 
forskningsprojektet Sesar 
(Single European Sky ATM Research) 
avseende system för obemannade luftfartyg 
och flygledningstjänst, både civila och 
militära. Parlamentet betonar att global 
driftskompatibilitet och harmonisering är 
en nödvändig förutsättning för ett tryggt, 
fungerande och säkert globalt system för 
flygledningstjänst. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
främja Sesar på internationell nivå och att 
bidra till arbetet i internationella 
organisationer som Icao eller Iata i detta 
avseende.

6. Europaparlamentet välkomnar det 
arbete som utförts inom det gemensamma 
forskningsprojektet Sesar 
(Single European Sky ATM Research) 
avseende system för obemannade luftfartyg 
och flygledningstjänst, både civila och 
militära. Parlamentet betonar att global 
driftskompatibilitet och harmonisering på 
teknisk nivå är en nödvändig förutsättning 
för ett tryggt, fungerande och säkert globalt 
system för flygledningstjänst. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att främja Sesar på 
internationell nivå och att bidra till arbetet i 
internationella organisationer som Icao 
eller Iata i detta avseende.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet påminner om 
att både civil och militär användning av 
obemannade luftfartyg (UAV), som 
vanligtvis kallas för drönare, har ökat. 
Parlamentet betonar bland annat den 
potential som drönare, 
drönarinspektioner och 
drönarövervakning innebär för 
allmänheten och samhället. Parlamentet 
uppmanar EU att samarbeta på 
internationell nivå för att ta fram två olika 
uppsättningar internationella normer för 
civil respektive militär drönaranvändning. 
Parlamentet betonar att EU måste vara en 
normgivare när det gäller lagstiftning om 
obemannade luftfartyg, och de värden 
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som fastställs i unionens fördrag måste 
respekteras.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet påminner om 
att självkörande fordon har stor potential 
att förbättra rörligheten och säkerheten 
och innebär fördelar för miljön. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
Uneces världsforum för harmonisering av 
fordonsföreskrifter och antagandet av 
ramdokumentet för automatiserade 
fordon. Parlamentet noterar arbetet 
inom Internationella 
standardiseringsorganisationens 
nya tekniska kommitté för AI.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå en effektiv 
strategi för att skapa en tydlig 
internationell rättslig ram för 
förarbegreppet och tillhörande frågor om 
ansvar och ansvarsskyldighet, i den 
mening som avses i FN:s konventioner 
och andra internationella trafiklagar.
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Or. en

Ändringsförslag 29
Tilly Metz

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
delta i den internationella 
regleringsverksamheten och i 
diskussionerna om självkörande fordon, 
särskilt vad gäller säkerheten, och 
samtidigt säkerställa samarbete mellan 
tillsynsmyndigheter och fordonstillverkare 
som är relevanta för användningen av 
automatiserade fordon i vägtrafik inom 
EU. Parlamentet efterlyser standardiserade 
geografiska indata och betonar behovet av 
att dessa uppgifter är korrekta.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
delta i den internationella 
regleringsverksamheten och i 
diskussionerna om självkörande fordon, 
särskilt vad gäller säkerheten och 
ansvarsfrågorna, och samtidigt säkerställa 
samarbete mellan tillsynsmyndigheter, 
fordonstillverkare och 
trafiksäkerhetsorganisationer som är 
relevanta för användningen av 
automatiserade fordon i vägtrafik inom 
EU. Parlamentet efterlyser standardiserade 
och kompatibla geografiska indata, och 
betonar behovet av att dessa uppgifter är 
korrekta och att de överförs säkert och 
anonymiserat i överensstämmelse med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679. Parlamentet 
understryker vikten av en etisk och 
rättslig ram, som måste innehålla 
bestämmelser om kvaliteten på de dataset 
som används i algoritmiska system, om 
åtgärder mot systematiska fel i dataseten, 
om algoritmerna i sig och om standarder 
för data och aggregering.

Or. en

Ändringsförslag 30
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Förslag till yttrande
Punkt 7
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
delta i den internationella 
regleringsverksamheten och i 
diskussionerna om självkörande fordon, 
särskilt vad gäller säkerheten, och 
samtidigt säkerställa samarbete mellan 
tillsynsmyndigheter och fordonstillverkare 
som är relevanta för användningen av 
automatiserade fordon i vägtrafik inom 
EU. Parlamentet efterlyser standardiserade 
geografiska indata och betonar behovet av 
att dessa uppgifter är korrekta.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
delta i den internationella 
regleringsverksamheten och i 
diskussionerna om självkörande fordon, 
särskilt vad gäller säkerheten, och 
samtidigt säkerställa samarbete mellan 
tillsynsmyndigheter och fordonstillverkare 
som är relevanta för användningen av 
automatiserade fordon i vägtrafik inom 
EU. Parlamentet efterlyser standardiserade 
geografiska indata och betonar behovet av 
att dessa uppgifter är korrekta. 
Parlamentet uppmanar även 
kommissionen att regelbundet samråda 
med tillverkarna av självkörande fordon, 
och att beakta de rättsliga aspekter och 
faktorer som de anser vara bindande i 
samband med att automatiserade fordon 
börjar användas på EU:s vägar.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Angel Dzhambazki

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
delta i den internationella 
regleringsverksamheten och i 
diskussionerna om självkörande fordon, 
särskilt vad gäller säkerheten, och 
samtidigt säkerställa samarbete mellan 
tillsynsmyndigheter och fordonstillverkare 
som är relevanta för användningen av 
automatiserade fordon i vägtrafik inom 
EU. Parlamentet efterlyser standardiserade 

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
delta i den internationella 
regleringsverksamheten och i 
diskussionerna om självkörande fordon, 
särskilt vad gäller säkerheten, och 
samtidigt säkerställa samarbete mellan 
tillsynsmyndigheter och fordonstillverkare 
som är relevanta för användningen av 
automatiserade fordon i vägtrafik inom 
EU. Parlamentet efterlyser en enhetlig 
strategi för insamling och användning av 
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geografiska indata och betonar behovet av 
att dessa uppgifter är korrekta.

geografiska indata och betonar behovet av 
att dessa uppgifter är korrekta.

Or. en

Ändringsförslag 32
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
delta i den internationella 
regleringsverksamheten och i 
diskussionerna om självkörande fordon, 
särskilt vad gäller säkerheten, och 
samtidigt säkerställa samarbete mellan 
tillsynsmyndigheter och fordonstillverkare 
som är relevanta för användningen av 
automatiserade fordon i vägtrafik inom 
EU. Parlamentet efterlyser standardiserade 
geografiska indata och betonar behovet av 
att dessa uppgifter är korrekta.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
delta i den internationella 
regleringsverksamheten och i 
diskussionerna om självkörande fordon, 
särskilt vad gäller säkerheten, och 
samtidigt säkerställa samarbete mellan 
tillsynsmyndigheter, tjänsteleverantörer 
och fordonstillverkare som är relevanta för 
användningen av automatiserade fordon i 
vägtrafik inom EU. Parlamentet efterlyser 
standardiserade geografiska indata och 
betonar behovet av att dessa uppgifter är 
korrekta.

Or. es

Ändringsförslag 33
Sara Cerdas

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att det sker ett 
utbyte av god praxis mellan 
medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar 
även kommissionen att fortsätta att stödja 
forskning om AI på transportområdet. 
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Or. pt

Ändringsförslag 34
Angel Dzhambazki

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet välkomnar 
vidare alla försök från medlemsstaternas 
sida att förbättra den nationella 
infrastrukturen och att stödja inrättandet 
av tillsynsmekanismer för att garantera 
säkerhet och tillsyn.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet noterar att 
användningen av AI inom transporter, 
särskilt när civila och militära 
användningsområden är sammanlänkade, 
bör vara förenlig med EU:s dataskydds- 
och integritetslagstiftning.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 8
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påminner om de 
pågående omfattande diskussionerna i 
Internationella sjöfartsorganisationen om 
att integrera ny och framväxande teknik, 
t.ex. autonoma fartyg, i regelverket.

8. Europaparlamentet påminner om de 
pågående omfattande diskussionerna i 
Internationella sjöfartsorganisationen om 
att integrera ny och framväxande teknik, 
t.ex. autonoma fartyg, i regelverket. 
Parlamentet understryker vikten av 
utbildnings- och omskolningsprogram för 
arbetskraften inom sjöfartssektorn, 
eftersom digital kunskap och kompetens 
kommer att vara avgörande för att driva 
sektorn framåt så att Europa behåller sin 
världsledande ställning och 
sysselsättningen skyddas.

Or. en

Ändringsförslag 37
Angel Dzhambazki

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påminner om de 
pågående omfattande diskussionerna i 
Internationella sjöfartsorganisationen om 
att integrera ny och framväxande teknik, 
t.ex. autonoma fartyg, i regelverket.

8. Europaparlamentet påminner om de 
pågående omfattande diskussionerna i 
Internationella sjöfartsorganisationen om 
att, när så är lämpligt, effektivt integrera 
ny och framväxande teknik, t.ex. autonoma 
fartyg, i regelverket. Parlamentet erinrar 
om vikten av att, när så är lämpligt, stödja 
och komplettera nationella insatser som 
syftar till att förbättra och modernisera 
befintlig infrastruktur och befintliga 
resurser, i samverkan med 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 38
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica
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Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påminner om de 
pågående omfattande diskussionerna i 
Internationella sjöfartsorganisationen om 
att integrera ny och framväxande teknik, 
t.ex. autonoma fartyg, i regelverket.

8. Europaparlamentet påpekar att den 
globala sjöfarten har förändrats kraftigt 
tack vare de senaste årens AI-integrering. 
Parlamentet påminner om de pågående 
omfattande diskussionerna i Internationella 
sjöfartsorganisationen om att integrera ny 
och framväxande teknik, t.ex. autonoma 
fartyg, i regelverket.

Or. en

Ändringsförslag 39
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar hur 
intelligenta transportsystem minskar 
trafikstockningar och bidrar till att förbättra 
effektivitet och rörlighetslösningar. 
Parlamentet påpekar de traditionella 
transportnätens ökade exponering för it-
hot.

9. Europaparlamentet betonar hur 
intelligenta transportsystem minskar 
trafikstockningar och bidrar till att förbättra 
effektivitet och rörlighetslösningar. 
Parlamentet påpekar de traditionella 
transportnätens ökade exponering för it-
hot, och understryker att det måste 
säkerställas att trafikuppgifter och ITS-
system kontrolleras av lokala 
trafikledningsmyndigheter för att minska 
it-hoten till ett minimum. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att övervaka 
att 2016 års direktiv om nät- och 
informationssäkerhet1a genomförs 
korrekt, och att samarbeta med varandra 
för att utveckla ett motståndskraftigt EU-
nätverk för it-försvar för transporter.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om 
åtgärder för en hög gemensam nivå på 
säkerhet i nätverks- och 
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informationssystem i hela unionen, EUT 
L 194, 19.7.2016, s. 1. 

Or. en

Ändringsförslag 40
Sara Cerdas

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar hur 
intelligenta transportsystem minskar 
trafikstockningar och bidrar till att förbättra 
effektivitet och rörlighetslösningar. 
Parlamentet påpekar de traditionella 
transportnätens ökade exponering för it-
hot.

9. Europaparlamentet betonar hur 
intelligenta transportsystem minskar 
trafikstockningar och bidrar till att förbättra 
effektivitet och rörlighetslösningar. 
Parlamentet påpekar de traditionella 
transportnätens ökade exponering för it-
hot. Parlamentet poängterar att man 
måste förbättra uppgiftsskyddet när AI 
används på transportområdet, och 
uppmanar därför kommissionen att 
fortsätta att arbeta tillsammans med 
medlemsstaterna avseende datasäkerhet 
och dataskydd.

Or. pt

Ändringsförslag 41
Angel Dzhambazki

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar hur 
intelligenta transportsystem minskar 
trafikstockningar och bidrar till att förbättra 
effektivitet och rörlighetslösningar. 
Parlamentet påpekar de traditionella 
transportnätens ökade exponering för it-
hot.

9. Europaparlamentet betonar hur 
intelligenta transportsystem minskar 
trafikstockningar och bidrar till att förbättra 
effektivitet och rörlighetslösningar. 
Parlamentet påpekar de traditionella 
transportnätens ökade exponering för it-
hot. Parlamentet påminner om vikten av 
en människocentrerad strategi och 
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ytterligare forskning och utveckling av it-
säkerhetsprogramvara och andra 
skyddsåtgärder för att garantera 
säkerheten i automatiserade system.

Or. en

Ändringsförslag 42
Tilly Metz

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar hur 
intelligenta transportsystem minskar 
trafikstockningar och bidrar till att 
förbättra effektivitet och 
rörlighetslösningar. Parlamentet påpekar de 
traditionella transportnätens ökade 
exponering för it-hot.

9. Europaparlamentet betonar hur 
intelligenta transportsystem kan minska 
trafikstockningar, öka säkerheten och 
tillgängligheten och bidra till att förbättra 
effektivitet och rörlighetslösningar. 
Parlamentet påpekar de traditionella 
transportnätens ökade exponering för it-hot 
och understryker i detta sammanhang att 
man måste ta itu med de säkerhetsrisker 
som finns inom intelligenta 
transportsystem och självkörande fordon.

Or. en

Ändringsförslag 43
Isabel García Muñoz

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar hur 
intelligenta transportsystem minskar 
trafikstockningar och bidrar till att förbättra 
effektivitet och rörlighetslösningar. 
Parlamentet påpekar de traditionella 
transportnätens ökade exponering för it-
hot.

9. Europaparlamentet betonar hur 
intelligenta transportsystem minskar 
trafikstockningar, förbättrar hanteringen 
av trafikflöden och bidrar till att förbättra 
effektivitet, säkerhet och 
rörlighetslösningar. Parlamentet påpekar de 
traditionella transportnätens ökade 
exponering för it-hot. Parlamentet 



AM\1206728SV.docx 27/34 PE652.622v01-00

SV

efterlyser ökade insatser och resurser för 
att hantera dessa nya utmaningar på EU-
nivå. 

Or. es

Ändringsförslag 44
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar hur 
intelligenta transportsystem minskar 
trafikstockningar och bidrar till att förbättra 
effektivitet och rörlighetslösningar. 
Parlamentet påpekar de traditionella 
transportnätens ökade exponering för it-
hot.

9. Europaparlamentet betonar hur 
intelligenta transportsystem minskar 
trafikstockningar och bidrar till att förbättra 
effektivitet och rörlighetslösningar. 
Parlamentet påpekar de traditionella 
transportnätens ökade exponering för it-
hot. Parlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att inkludera 
cybersäkerhet som en stående punkt på 
dagordningen för diskussion inom 
internationella transportrelaterade 
organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 45
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet stöder 
användning av artificiell intelligens för 
maskininlärning med hjälp av stordata för 
att optimera långsiktiga resultat, 
underhåll, felprognoser och 
byggplanering för transportinfrastruktur 
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och byggnader, inklusive faktorer som 
energieffektivitet eller kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 46
Tilly Metz

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att införa AI-system i den 
offentliga sektorn och kommer att stödja 
ytterligare diskussioner om AI-
användningen inom transportsektorn. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
göra en utvärdering av transportsektorn och 
upprätta en icke uttömmande förteckning 
över högrisksegment avseende AI-system, 
som kan ersätta offentliga beslut på detta 
område.

10. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att införa AI-system i den 
offentliga sektorn och kommer att stödja 
ytterligare diskussioner om AI-
användningen inom transportsektorn. 
Parlamentet understryker att de 
transportsätt för vilka trafikledningen 
redan är väletablerad, såsom 
kollektivtrafik, bör prioriteras vid 
utvecklingen av självkörande fordon. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
göra en utvärdering av transportsektorn och 
upprätta en icke uttömmande förteckning 
över högrisksegment avseende AI-system, 
som kan ersätta offentliga beslut på detta 
område.

Or. en

Ändringsförslag 47
Angel Dzhambazki

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att införa AI-system i den 
offentliga sektorn och kommer att stödja 
ytterligare diskussioner om AI-
användningen inom transportsektorn. 

10. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att införa AI-system i den 
offentliga sektorn och kommer att stödja 
ytterligare diskussioner om AI-
användningen inom transportsektorn. 
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Parlamentet uppmanar kommissionen att 
göra en utvärdering av transportsektorn och 
upprätta en icke uttömmande förteckning 
över högrisksegment avseende AI-system, 
som kan ersätta offentliga beslut på detta 
område.

Parlamentet uppmanar kommissionen att 
göra en utvärdering av användningen av 
AI och liknande teknik inom 
transportsektorn och upprätta en icke 
uttömmande förteckning över 
högrisksegment avseende AI-system, som 
eventuellt kan ersätta offentliga beslut på 
detta område.

Or. en

Ändringsförslag 48
Kateřina Konečná

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet understryker 
att Europeiska försvarsfonden och det 
permanenta strukturerade samarbetet bör 
stimulera till samarbete mellan 
medlemsstaterna och europeiska 
försvarsindustrier för att utveckla ny 
europeisk försvarskapacitet på AI-
området och säkerställa 
försörjningstrygghet, samtidigt som etiska 
överväganden beaktas. Parlamentet 
påminner dessutom om att nästa fond för 
ett sammanlänkat Europa, som även 
uppmuntrar smart infrastruktur, kommer 
att tillhandahålla en fond för utveckling 
av civil/militär infrastruktur för 
transporter med dubbla 
användningsområden, i syfte att förbättra 
den militära rörligheten inom unionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 49
Tilly Metz

Förslag till yttrande
Punkt 11
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet understryker att 
Europeiska försvarsfonden och det 
permanenta strukturerade samarbetet bör 
stimulera till samarbete mellan 
medlemsstaterna och europeiska 
försvarsindustrier för att utveckla ny 
europeisk försvarskapacitet på AI-området 
och säkerställa försörjningstrygghet, 
samtidigt som etiska överväganden 
beaktas. Parlamentet påminner dessutom 
om att nästa fond för ett sammanlänkat 
Europa, som även uppmuntrar smart 
infrastruktur, kommer att tillhandahålla en 
fond för utveckling av civil/militär 
infrastruktur för transporter med dubbla 
användningsområden, i syfte att förbättra 
den militära rörligheten inom unionen.

11. Europaparlamentet understryker att 
användningen av AI för militära ändamål 
inte får frånta människans hennes ansvar 
och skyldighet att stå till svars, och 
parlamentet är i denna mening helt 
övertygat om att beslutet att skada eller 
döda en människa endast får fattas av en 
välutbildad mänsklig aktör. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende rådets och 
parlamentets överenskommelse om att 
utesluta dödliga autonoma vapen ”utan 
möjlighet till meningsfull mänsklig 
kontroll över urvals- och uppdragsbeslut 
vid anfall” från åtgärder som finansieras 
genom Europeiska försvarsfonden. 
Parlamentet påminner dessutom om att 
nästa fond för ett sammanlänkat Europa, 
som även uppmuntrar smart infrastruktur, 
kommer att tillhandahålla en fond för 
utveckling av civil/militär infrastruktur för 
transporter med dubbla 
användningsområden, i syfte att förbättra 
den militära rörligheten inom unionen, och 
slutligen betonar parlamentet att 
användningen av robotar och AI bör ske i 
överenstämmelse med internationell 
humanitär rätt och lagstiftning om 
väpnade konflikter.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet understryker att 
Europeiska försvarsfonden och det 
permanenta strukturerade samarbetet bör 
stimulera till samarbete mellan 
medlemsstaterna och europeiska 

11. Europaparlamentet understryker att 
Europeiska försvarsfonden och det 
permanenta strukturerade samarbetet bör 
stimulera till samarbete mellan 
medlemsstaterna och europeiska 
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försvarsindustrier för att utveckla ny 
europeisk försvarskapacitet på AI-området 
och säkerställa försörjningstrygghet, 
samtidigt som etiska överväganden 
beaktas. Parlamentet påminner dessutom 
om att nästa fond för ett sammanlänkat 
Europa, som även uppmuntrar smart 
infrastruktur, kommer att tillhandahålla en 
fond för utveckling av civil/militär 
infrastruktur för transporter med dubbla 
användningsområden, i syfte att förbättra 
den militära rörligheten inom unionen.

försvarsindustrier för att utveckla ny 
europeisk försvarskapacitet på AI-området 
och säkerställa försörjningstrygghet, 
samtidigt som etiska överväganden 
beaktas. Parlamentet betonar att man 
måste undvika fragmentering genom att 
bygga broar mellan olika aktörer och 
tillämpningsområden, främja 
kompatibilitet och samverkan på alla 
nivåer och fokusera på gemensamma 
strukturer och plattformslösningar. 
Parlamentet påminner dessutom om att 
nästa fond för ett sammanlänkat Europa, 
som även uppmuntrar smart infrastruktur, 
kommer att tillhandahålla en fond för 
utveckling av civil/militär infrastruktur för 
transporter med dubbla 
användningsområden, i syfte att förbättra 
den militära rörligheten inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 51
Isabel García Muñoz

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet understryker att 
Europeiska försvarsfonden och det 
permanenta strukturerade samarbetet bör 
stimulera till samarbete mellan 
medlemsstaterna och europeiska 
försvarsindustrier för att utveckla ny 
europeisk försvarskapacitet på AI-området 
och säkerställa försörjningstrygghet, 
samtidigt som etiska överväganden 
beaktas. Parlamentet påminner dessutom 
om att nästa fond för ett sammanlänkat 
Europa, som även uppmuntrar smart 
infrastruktur, kommer att tillhandahålla en 
fond för utveckling av civil/militär 
infrastruktur för transporter med dubbla 

11. Europaparlamentet understryker att 
Europeiska försvarsfonden och det 
permanenta strukturerade samarbetet bör 
stimulera till samarbete mellan 
medlemsstaterna och europeiska 
försvarsindustrier för att utveckla ny 
europeisk försvarskapacitet på AI-området 
och säkerställa försörjningstrygghet, 
samtidigt som etiska överväganden 
beaktas. Parlamentet påminner dessutom 
om att nästa fond för ett sammanlänkat 
Europa, som även uppmuntrar smart 
infrastruktur, kommer att tillhandahålla en 
fond för anpassning och utveckling av 
civil/militär infrastruktur för transporter 
med dubbla användningsområden, i syfte 
att öka synergierna mellan 
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användningsområden, i syfte att förbättra 
den militära rörligheten inom unionen.

försvarsbehoven och det transeuropeiska 
transportnätet (TNT-T) och förbättra den 
civila och militära rörligheten inom 
unionen1a.

__________________
1a Europaparlamentets 
lagstiftningsresolution av den 17 april 
2019 om Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av Fonden för 
ett sammanlänkat Europa och om 
upphävande av förordningarna (EU) nr 
1316/2013 och (EU) nr 283/2014.

Or. es

Ändringsförslag 52
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Förslag till yttrande
Punkt 11a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet påpekar att 
effektiv transport av varor, ammunition, 
vapen och trupper är en grundläggande 
del av framgångsrika militära 
operationer. Parlamentet betonar att AI 
förväntas spela en avgörande roll när det 
gäller militärlogistik och militära 
transporter. Parlamentet påpekar att olika 
länder runt om i världen, däribland EU:s 
medlemsstater, nu integrerar AI-vapen 
och andra system som används på land-, 
sjö- och luftbaserade plattformar. 
Parlamentet påminner om att AI-
tillämpningar inom transportsektorn 
skulle kunna ge ny kapacitet och tillåta en 
ny slags taktik, t.ex. en kombination av 
många system såsom drönare, 
obemannade fartyg eller obemannade 
stridsvagnar vid en oberoende och 
samordnad insats.

Or. en
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Ändringsförslag 53
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 11a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet 
uppmärksammar den pågående 
internationella debatten om dödliga 
autonoma vapensystem 
(”mördarrobotar”). Parlamentet 
uppmanar EU att noggrant bedöma och 
analysera samspelet mellan dödliga 
autonoma vapensystem och 
transportinfrastruktur, bland annat med 
tanke på säkerhets- och 
integritetskonsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 54
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Förslag till yttrande
Punkt 11b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11b. Europaparlamentet påminner om 
att man hittills inte lyckats ingå något 
internationellt avtal om reglering av ny 
militär teknik, såsom dödliga autonoma 
vapensystem, och påpekar att EU som 
helhet först nyligen enats om att diskutera 
vilken inverkan AI-utveckling och 
digitalisering har på försvarssektorn. 
Parlamentet tror att EU kan spela en 
avgörande roll när det gäller att hjälpa 
medlemsstaterna att harmonisera sitt 
synsätt på militär användning av AI, och 
leda de internationella diskussionerna.

Or. en
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