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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et tehisintellekt on transpordisektori jaoks strateegiline tehnoloogia ning peaks 
tooma kasu kodanikele ja ühiskonnale, parandades elukvaliteeti, luues uusi töövõimalusi ja 
jätkusuutlikumaid ärimudeleid;

B. arvestades, et Euroopa lähenemisviis tehisintellektile peab hõlmama tehisintellekti eetilisi 
aspekte, tagamaks, et see on inimkeskne, suurendab inimeste, ühiskonna ja keskkonna heaolu 
ning austab täielikult ELi põhiõigusi ja -väärtusi; 

C. arvestades, et usaldusväärne tehisintellekt peab põhinema neljal eetilisel põhimõttel: 
inimeste sõltumatuse austamine, kahju tegemisest hoidumine, õiglus ja selgitatavus; 
arvestades, et nende eetiliste põhimõtete järgimine tekitab vajaduse teatavate erieeskirjade 
järele ELi transpordisektoris; 

D. arvestades, et ELi eesmärk oli vähendada 2020. aastaks liiklussurmade arvu ELis 50 % 
võrra, võrreldes 2010. aastaga, kuid võttes arvesse seiskunud edusamme, uuendas EL oma 
jõupingutusi liiklusohutuse poliitikaraamistikus aastateks 2021–2030, töötades välja 
järgmised sammud liiklussurmade nulltaseme suunas; arvestades, et sellega seoses on 
automatiseerimisel ja uutel tehnoloogiatel suur potentsiaal suurendada liiklusohutust, vältides 
inimlikke eksimusi;

1. rõhutab tehisintellekti potentsiaali kõigi autonoomsete maantee-, raudtee-, vee- ja 
lennutranspordi liikide suhtes; 

2. rõhutab, et ELi transpordisektor vajab selget raamistikku, et saavutada usaldusväärne 
tehisintellekt, koos selle juurde kuuluvate ohutus- ja vastutusaspektidega, mis on 
võtmetähtsusega, et suurendada investeeringuid teadusuuringutesse ja innovatsiooni, oskuste 
arendamist ning tehisintellekti kasutuselevõttu VKEdes, idufirmades ja ettevõtetes; sellega 
seoses:

a) kutsub komisjoni üles sätestama riskihindamisel põhineva vastutusmehhanismi, kuna tuleb 
hoolikalt uurida, kuidas mõjutab tehisintellekti arengut ja kasutuselevõttu see, kes 
otsustatakse jätta otseselt vastutavaks tehisintellektil põhineva sõiduki tegevuse eest; rõhutab 
sellega seoses, et vastutus peaks alati jääma füüsilistele või juriidilistele isikutele;

b) soovitab kehtestada suunised tehisintellektil põhinevate transporditehnoloogiate ühtlustatud 
riskiastme liigituse kohta, mis hõlmaks inimestele ja tehisintellektile määratud funktsioone 
sõidukis ning selgitaks ohutusega seotud kohustusi ja nõudeid; 

c) kutsub komisjoni üles looma tehisintellekti kindlustussüsteemi intelligentsete 
transpordisüsteemide jaoks, mis on kooskõlas kõrgetasemelise eksperdirühma riskitaseme 
hindamisega, et reageerida paremini transpordisektori tekkivatele vajadustele;

3. on seisukohal, et usaldusväärse, eetiliselt vastutustundliku ja tehniliselt töökindla 
tehisintellekti arendamine võimaldab olulisel määral saavutada säästvat ja arukat liikuvust; 
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kutsub sellega seoses komisjoni üles edendama tehisintellekti kasutuselevõttu 
transpordisektoris ja esitama ettepanekuid vastavate muudatuste tegemiseks ELi õigusaktides, 
viivitamata ning tihedas koostöös transpordisektoriga, kui see on vajalik ELi põhiõiguste 
tagamiseks;

4. soovitab autotööstuse jaoks välja töötada kogu ELi hõlmava usaldusväärse tehisintellekti 
märgise, mis peaks tagama ühised ja ühtlustatud standardid ohutuse, tehnilise töökindluse, 
eraelu puutumatuse ja läbipaistvuse ning tehisintellekti kasutavate sõidukite ning nendega 
seotud toodete ja teenuste katsetamise kohta; 

5. kutsub komisjoni üles uurima võimalust usaldada mõnele asjaomasele ELi ametile 
jõustamis- ja karistusmehhanismid, et oleks võimalik võtta meetmeid, kui transpordis 
kasutatav tehisintellektisüsteem rikub põhiõigusi või Euroopa eetilise ja julgeolekuraamistiku 
nõudeid; 

6. kutsub komisjoni üles jätkuvalt toetama usaldusväärsete tehisintellektisüsteemide 
väljaarendamist, et muuta transport tõhusamaks, kättesaadavamaks, taskukohasemaks ja 
kaasavamaks, sealhulgas piiratud liikumisvõimega isikute jaoks. 


