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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnustab komisjoni valget raamatut tehisintellekti (TI) kohta ja toetab ELi püüet olla 
üks ülemaailmsetest liidritest TI valdkonnas ja samal ajal tugevdada koostööd 
samameelsete toimijatega;

2. rõhutab, et EL peaks tegutsema ülemaailmses ulatuses tehisintellekti normide loojana 
tsiviil- ja sõjalise kasutuse ning riigi pädevuse valdkonnas ja looma tõhusa strateegia 
eesmärgiga tugevdada liidu mõju ülemaailmsete normide kujundamisel; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles toetama laiemat koostööd ÜRO, OECD, G7, G20 ja 
muude rahvusvaheliste foorumite raames, et levitada ELi käsitust tehisintellektist, 
rõhutades põhiõigusi, -vabadusi ja -väärtusi, mis on sätestatud ELi aluslepingutes, 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja rahvusvahelises inimõigustealases õiguses;

3. on veendunud, et tehisintellekt on muutunud ja on kaasa aidanud transpordisektori 
arengule, suurendades automatiseeritust ning transpordivõrkude integratsiooni ja 
ühenduvust; rõhutab, et automatiseerimine ja tehisintellekti integreerimine on eri 
transpordiliikides erinev;

4. tuletab meelde Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) eeliseid, kuna selle 
näol on tegemist rongide ühtse automaatse kaitsesüsteemiga 
(automaatblokeerimissüsteem), mis ületab töökindluse, läbilaskevõime, kulude, 
ohutuse, kiiruse ja hoolduse osas omavahel kokkusobimatud riikide süsteemid; toetab 
selle täielikku kasutuselevõttu ja järjepidevat sisseseadmist ülemaailmse rongide 
automaatse kaitsesüsteemina;

5. pooldab rongiliikluse automatiseerimise arendamist ja rahvusvahelist standardimist; 
soovitab eri transpordiliikidele välja töötada teenindusaegade automatiseeritud 
jaotamise ning kasutada tehisintellekti logistikas ja muudes transpordivaldkondades;

6. tunnustab ühtse Euroopa taeva lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) 
projekti tööd nii tsiviil- kui ka sõjaliste mehitamata õhusõidukite süsteemide ja 
lennuliikluse korraldamise süsteemide valdkonnas; rõhutab, et ülemaailmne 
koostalitlusvõime ja ühtlustamine on ohutu, toimiva ja turvalise ülemaailmse 
lennuliikluse juhtimissüsteemi vältimatu eeltingimus; kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles edendama SESARit rahvusvahelisel tasandil ja aitama kaasa selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonide tööle nagu ICAO ja IATA;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles osalema autonoomseid sõidukeid käsitlevates 
rahvusvahelistes reguleerimismeetmetes ja -aruteludes, eelkõige ohutuse valdkonnas, 
tagades samal ajal koostöö reguleerimisasutuste ja sõidukitootjate vahel seoses 
automatiseeritud sõidukite kasutuselevõtuga ELi maanteeliikluses; nõuab standardseid 
geograafilisi sisendandmeid ja rõhutab, et need andmed peavad olema täpsed;

8. tuletab meelde Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis praegu toimuvaid põhjalikke 
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arutelusid uute ja kujunemisjärgus tehnoloogiate, näiteks autonoomsete laevade 
õigusraamistikku integreerimise üle;

9. rõhutab, et arukad transpordisüsteemid leevendavad liiklusummikuid ning aitavad 
parandada tõhusust ja liikuvuslahendusi; juhib tähelepanu sellele, et traditsioonilised 
transpordivõrgud puutuvad üha enam kokku küberohtudega;

10. tunnustab pingutusi tehisintellekti süsteemide kasutuselevõtuks avalikus sektoris ning toetab edasisi arutelusid tehisintellekti 

kasutuselevõtu üle transpordis; kutsub komisjoni üles korraldama transpordisektori hindamise ja 
koostama kõrge riskitasemega segmentide mittetäieliku loetelu seoses TI-süsteemidega, 
mis asendavad avaliku sektori otsuseid selles valdkonnas;

11. toonitab, et Euroopa Kaitsefond ja alaline struktureeritud koostöö peaksid stimuleerima 
liikmesriikide ja Euroopa kaitsetööstuse koostööd, et arendada uusi Euroopa 
kaitsevõimeid tehisintellekti valdkonnas ja tagada varustuskindlus, võttes sealjuures 
arvesse eetilisi kaalutlusi; tuletab lisaks meelde, et järgmise Euroopa ühendamise 
rahastuga, mis samuti soodustab arukat taristut, nähakse ette fond kahesuguse 
kasutusega tsiviil- ja sõjalise transporditaristu arendamiseks, et parandada sõjaväelist 
liikuvust liidus.


