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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje białą księgę Komisji w sprawie sztucznej inteligencji (AI) i 
popiera dążenie UE do bycia jednym ze światowych liderów w dziedzinie AI przy 
jednoczesnym zacieśnianiu współpracy z podmiotami o podobnych poglądach;

2. podkreśla, że UE powinna wyznaczać globalne standardy w dziedzinie AI w obszarach 
zastosowania cywilnego i wojskowego oraz władzy państwowej i realizować skuteczną 
strategię ukierunkowaną na wzmocnienie jej wpływu na kształtowanie globalnych 
standardów; wzywa Komisję i państwa członkowskie do opowiedzenia się za szerszą 
współpracą w ramach ONZ, OECD, G7, G20 i innych forów międzynarodowych, aby 
promować podejście UE do AI, kładąc nacisk na podstawowe prawa, wolności i 
wartości zapisane w traktatach UE, Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz 
w międzynarodowym prawie dotyczącym praw człowieka;

3. uważa, że AI zmieniła się i przyczyniła się do rozwoju sektora transportu dzięki 
zwiększeniu automatyzacji oraz nasileniu integracji i łączności sieci transportowych; 
podkreśla, że automatyzacja i integracja AI różnią się w zależności od rodzaju 
transportu;

4. przypomina o korzyściach płynących z europejskiego systemu zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS), płynnego automatycznego systemu kontroli pociągu 
zastępującego niekompatybilne systemy krajowe, w odniesieniu do niezawodności, 
zdolności, kosztów, bezpieczeństwa, prędkości i konserwacji; popiera pełne wdrożenie 
systemu i jego ciągłe stosowanie jako globalnego automatycznego systemu kontroli 
pociągu (ATP);

5. wspiera rozwój i międzynarodową normalizację automatyzacji ruchu pociągów; zachęca 
do rozwijania zautomatyzowanego przydzielania czasu na start lub lądowanie 
(odjazd/przyjazd) w różnych rodzajach transportu oraz do wykorzystywania AI w 
logistyce i innych obszarach transportu;

6. z zadowoleniem przyjmuje prace nad projektem badawczym dotyczącym europejskiego 
systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) w dziedzinie 
bezzałogowych systemów powietrznych oraz systemów zarządzania ruchem lotniczym, 
zarówno cywilnych, jak i wojskowych; podkreśla, że globalna interoperacyjność i 
harmonizacja stanowią warunek sine qua non bezpiecznego, funkcjonalnego i 
zabezpieczonego globalnego systemu zarządzania ruchem lotniczym; zachęca Komisję i 
państwa członkowskie do promowania SESAR na arenie międzynarodowej oraz do 
uczestnictwa w poświęconych temu pracach organizacji międzynarodowych, takich jak 
ICAO lub IATA;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uczestnictwa w międzynarodowych 
działaniach regulacyjnych i dyskusjach na temat pojazdów autonomicznych, zwłaszcza 
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w dziedzinie bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zapewnieniu współpracy między 
organami regulacyjnymi i producentami pojazdów w zakresie wdrażania pojazdów 
zautomatyzowanych w ruchu drogowym w UE; apeluje o znormalizowane dane 
geograficzne i podkreśla potrzebę dokładności takich danych;

8. przypomina obecne, szeroko zakrojone dyskusje w ramach Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej na temat włączenia nowych i powstających technologii, takich jak 
autonomiczne statki, do ram regulacyjnych;

9. podkreśla, że inteligentne systemy transportowe łagodzą zatory w ruchu i przyczyniają 
się do poprawy wydajności i rozwiązań w zakresie mobilności; zwraca uwagę na 
większe narażenie tradycyjnych sieci transportowych na cyberzagrożenia;

10. z zadowoleniem przyjmuje starania na rzecz wprowadzenia systemów AI w sektorze publicznym i będzie wspierać dalsze dyskusje 

na temat wdrażania AI w transporcie; wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny sektora transportu 
i sporządzenia niewyczerpującego wykazu segmentów wysokiego ryzyka w kontekście 
systemów AI zastępujących decyzje publiczne w tej dziedzinie;

11. podkreśla, że Europejski Fundusz Obronny i stała współpraca strukturalna powinny 
stymulować współpracę między państwami członkowskimi a europejskim przemysłem 
obronnym w celu rozwijania nowych europejskich zdolności obronnych w dziedzinie 
AI i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, z uwzględnieniem kwestii etycznych; 
przypomina ponadto, że kolejny instrument „Łącząc Europę”, który również wspiera 
inteligentną infrastrukturę, będzie obejmował fundusz na rozwój cywilnej/wojskowej 
infrastruktury transportowej podwójnego zastosowania w celu poprawy mobilności 
wojskowej w Unii.


