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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos baltąją knygą dėl dirbtinio intelekto ir remia ES siekį būti 
viena iš pasaulinių lyderių dirbtinio intelekto srityje, kartu stiprinant bendradarbiavimą 
su panašiai mąstančiais subjektais;

2. pabrėžia, kad ES turėtų veikti kaip pasaulinio masto dirbtinio intelekto standartus 
nustatanti institucija naudojimo civiliniais ir kariniais tikslais bei valstybės valdžios 
institucijų, srityse, o taip pat turėti veiksmingą strategiją, kuria būtų siekiama stiprinti 
ES įtaką rengiant pasaulinius standartus; ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti 
platesnį bendradarbiavimą JT, EBPO, G7, G20 ir kituose tarptautiniuose forumuose 
siekiant propaguoti ES požiūrį į dirbtinį intelektą, pabrėžiant pagrindines teises, laisves 
ir vertybes, įtvirtintas ES sutartyse, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir 
tarptautinėje žmogaus teisių teisėje;

3. mano, kad dirbtinis intelektas keitėsi ir prisidėjo prie transporto sektoriaus plėtros, 
didindamas transporto tinklų automatizavimą ir didesnę integraciją bei junglumą; 
pabrėžia, kad dirbtinio intelekto automatizavimas ir integravimas skiriasi priklausomai 
nuo įvairių rūšių transporto priemonių;

4. ragina įvertinti Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) – vientisos 
automatinės traukinių apsaugos sistemos, pakeičiančios nesuderinamas nacionalines 
sistemas – naudą patikimumo, pajėgumo, sąnaudų, saugos, greičio ir techninės 
priežiūros požiūriu; remia jos, kaip pasaulinės automatinės traukinių apsaugos (ATP) 
sistemos, visapusišką įdiegimą ir nuolatinį įtvirtinimą;

5. remia traukinių veiklos automatizavimo plėtojimą ir tarptautinį standartizavimą; ragina 
plėtoti automatizuotą laiko tarpsnių paskirstymą įvairioms transporto rūšims ir naudoti 
dirbtinį intelektą logistikos bei kitose transporto srityse;

6. palankiai vertina Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų 
projekto (SESAR) darbą bepiločių orlaivių sistemų ir oro eismo valdymo sistemų, tiek 
civilinių, tiek ir karinių, srityje; pabrėžia, kad pasaulinė sąveika ir suderinimas yra 
būtina saugios, veiksmingos ir patikimos pasaulinės oro eismo valdymo sistemos 
sąlyga; ragina Komisiją ir valstybes nares tarptautiniu mastu propaguoti SESAR ir 
prisidėti prie tarptautinių organizacijų, pvz., Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos (ICAO) arba Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) darbo šioje 
srityje;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares dalyvauti tarptautinėje reguliavimo veikloje ir 
diskusijose dėl autonominių transporto priemonių, ypač saugos srityje, kartu užtikrinant 
reguliavimo institucijų ir transporto priemonių gamintojų, susijusių su automatizuotų 
transporto priemonių diegimu kelių eisme ES, bendradarbiavimą; ragina nustatyti 
standartizuotus geografinius įvesties duomenis ir pabrėžia, kad tokie duomenys turi būti 
tikslūs;
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8. primena šiuo metu Tarptautinėje jūrų organizacijoje vykstančias išsamias diskusijas dėl 
naujų ir besiformuojančių technologijų, pvz., autonominių laivų, integravimo į 
reguliavimo sistemą;

9. pabrėžia, kaip pažangiosios transporto sistemos mažina eismo spūstis ir padeda gerinti 
efektyvumą bei judumo sprendimus; atkreipia dėmesį į tai, kad tradiciniai transporto 
tinklai vis dažniau susiduria su kibernetinėmis grėsmėmis;

10. palankiai vertina pastangas įdiegti dirbtinio intelekto sistemas viešajame sektoriuje ir 
rems tolesnes diskusijas dėl dirbtinio intelekto diegimo transporto srityje; ragina 
Komisiją atlikti transporto sektoriaus vertinimą ir sudaryti nebaigtinį didelės rizikos 
segmentų, susijusių su dirbtinio intelekto sistemomis, sąrašą, kuo būtų pakeisti viešieji 
sprendimai šioje srityje;

11. pabrėžia, kad Europos gynybos fondas ir nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas 
turėtų skatinti valstybių narių ir Europos gynybos pramonės bendradarbiavimą siekiant 
plėtoti naujus Europos gynybos pajėgumus dirbtinio intelekto srityje ir užtikrinti 
tiekimo saugumą, atsižvelgiant ir į etinius aspektus; be to, primena, kad pagal kitą 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę, kuria taip pat skatinama pažangi 
infrastruktūra, bus numatytas civilinės ir (arba) karinės dvejopo naudojimo transporto 
infrastruktūros plėtros fondas, siekiant pagerinti karinį mobilumą Sąjungoje;


