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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.


