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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság MI-ről szóló fehér könyvét, és támogatja az EU arra irányuló 
ambícióját, hogy az MI területén a világ egyik vezető tényezőjévé váljon, ugyanakkor 
erősítve együttműködését a hasonló törekvésű szereplőkkel;

2. hangsúlyozza, hogy az EU-nak az MI terén globális normatív szereplőként kell fellépnie 
a polgári és katonai felhasználást, valamint az állami szerepvállalást illetően, és 
hatékony stratégiával kell rendelkeznie ahhoz, hogy erősítse befolyását a globális 
szabványok kialakítása tekintetében; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az 
MI uniós megközelítésének előmozdítása érdekében lépjenek fel a szélesebb körű 
együttműködés mellett az ENSZ-ben, az OECD-ben, a G7- és a G20-csoportban, 
valamint más nemzetközi fórumokon, rámutatva az uniós szerződésekben, az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában és a nemzetközi emberi jogi jogszabályokban rögzített 
alapvető jogok, szabadságok és értékek fontosságára;

3. véleménye szerint az MI megváltoztatja és támogatja a közlekedési ágazatot a 
közlekedési hálózatok növekvő automatizáltsága, nagyobb integrációja és 
összekapcsolása jóvoltából; hangsúlyozza, hogy az MI automatizáltsága és integrációja 
a közlekedési módoktól függően változó fokú;

4. emlékeztet rá, hogy az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS), amely 
mint folyamatos működésű automatikus vonatvédelmi rendszer felváltotta az egymással 
nem kompatibilis nemzeti rendszereket, előnyöket hozott magával a megbízhatóság, 
kapacitás, költségek, biztonság, sebesség és karbantartás terén; támogatja teljes körű 
felhasználását és globális automatikus vonatvédelmi rendszerként (ATP) folyamatos 
telepítését;

5. támogatja a vonatokkal végzett műveletek automatizálásának fejlesztését és nemzetközi 
szabványosítását; ösztönzi a résidők automatizált kiosztásának fejlesztését a különböző 
közlekedési módok tekintetében, valamint az MI felhasználását a logisztikában és a 
közlekedés más területein;

6. üdvözli az „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatási projekt 
(SESAR) tevékenységét a pilóta nélküli légijármű-rendszerek és a légiforgalmi 
szolgáltatási rendszerek vonatkozásában, mind polgári, mind katonai területen; 
hangsúlyozza, hogy a globális interoperabilitás és harmonizáció elengedhetetlen 
feltétele a biztonságos, funkcionális és védett globális légiforgalom-irányítási 
rendszernek; ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a SESAR-ral 
kapcsolatos hazai munkákat, valamint járuljanak hozzá a nemzetközi szervezetek – mint 
az ICAO vagy a IATA – tevékenységéhez e tekintetben;

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyenek részt az önvezető járművekkel 
kapcsolatos nemzetközi szabályozási tevékenységben és vitákban, különösen a 
biztonságra vonatkozóan, egyszersmind gondot fordítva a szabályozók és a 
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járműgyártók közötti együttműködésre az önvezető járművek uniós közúti forgalomba 
való bevezetése terén; felhív a betáplált földrajzi adatok szabványosítására, és rámutat 
ezen adatok pontosságának fontosságára;

8. emlékeztet a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetben az új és felemelkedő technológiák 
– például önjáró hajók – szabályozási környezetbe való illesztéséről jelenleg folytatott 
átfogó megbeszélésekre;

9. hangsúlyozza, hogy a intelligens közlekedési rendszerek csökkentik a forgalom 
zsúfoltságát és hozzájárulnak a hatékonyságot és mobilitást érintő megoldások 
javításához; felhívja a figyelmet a hagyományos közlekedési hálózatok növekvő 
kitettségére a kiberfenyegetésekkel szemben;

10. üdvözli az MI-rendszerek közszférába való bevezetésére irányuló erőfeszítéseket, és támogatni fogja az MI közlekedési 

felhasználásáról szóló további vitákat; felhívja a Bizottságot, hogy végezze el a közlekedési ágazat 
értékelését, és állítsa össze azon területek nem kimerítő listáját, amelyek magas fokú 
kockázatoknak vannak kitéve, amennyiben az ágazatot érintő közpolitikai döntéseket 
MI-rendszerekre bíznák;

11. hangsúlyozza, hogy az Európai Védelmi Alapnak és az állandó strukturált 
együttműködésnek (PESCO) ösztönözniük kellene a tagállamok közötti 
együttműködést, illetve az európai védelmi iparágakat arra, hogy új európai védelmi 
képességeket fejlesszenek ki az MI terén, gondot fordítva az utánpótlás biztonságára is, 
továbbá figyelembe véve az etikai megfontolásokat; emlékeztet ezenfelül arra, hogy a 
következő Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz – amely szintén támogatja az 
intelligens infrastruktúrát – finanszírozást fog biztosítani a polgári-katonai kettős 
felhasználású infrastruktúra kiépítésére, célul tűzve ki az Unió katonai mobilitásának 
javítását.


