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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:

A. mając na uwadze, że sztuczna inteligencja (SI) jest technologią strategiczną dla sektora 
transportowego, i oczekuje się, że przez poprawę jakości życia, tworzenie nowych miejsc 
pracy i rozwijanie bardziej zrównoważonych modeli biznesowych przyniesie korzyści 
obywatelom i społeczeństwu;

B. mając na uwadze, że europejskie podejście do SI musi zawierać aspekty etyczne SI, aby 
mieć pewność, że jej wykorzystanie jest ukierunkowane na człowieka, podnosi jego 
dobrostan, jakość życia społeczeństwa i środowiska, a także wykazuje pełne poszanowanie 
dla podstawowych praw i wartości europejskich;

C. mając na uwadze, że wiarygodna SI musi opierać się na czterech zasadach etycznych: 
poszanowania anatomii człowieka, wykrywania zagrożeń, sprawiedliwości 
i wytłumaczalności; mając na uwadze, że poszanowanie tych zasad etycznych rodzi potrzebę 
ustanowienia pewnych szczególnych przepisów dla sektora transportowego UE;

D. mając na uwadze, że celem UE było zmniejszenie do 2020 r. liczby śmiertelnych ofiar 
wypadków drogowych na jej terenie o 50% rocznie w porównaniu z 2010 r., ale w związku ze 
stagnacją postępów musiała ona wznowić wysiłki w ramach polityki bezpieczeństwa ruchu 
drogowego UE na lata 2021–2030 – Kolejne kroki w kierunku „wizji zero”; mając na 
uwadze, że w związku z tym automatyzacja i nowe technologie mają ogromny potencjał 
w zakresie zwiększania bezpieczeństwa drogowego dzięki eliminowaniu błędów ludzkich;

1. podkreśla potencjał SI we wszystkich autonomicznych środkach transportu drogowego, 
kolejowego, wodnego i lotniczego;

2. podkreśla, że należy ustanowić jasne ramy dla sektora transportowego UE w celu 
osiągnięcia wiarygodnej SI, w tym dla aspektów związanych z bezpieczeństwem 
i odpowiedzialnością, które będą miały kluczowe znaczenie dla wspierania inwestycji 
w zakresie badań i innowacji, rozwoju umiejętności i wykorzystania SI przez MŚP, 
przedsiębiorstwa typu start-up i inne przedsiębiorstwa; i w związku z tym:

a) wzywa Komisję do zagwarantowania mechanizmu odpowiedzialności w oparciu o ocenę 
ryzyka, ponieważ należy uważnie przeanalizować wpływ, jaki na rozwój i wykorzystanie SI 
ma wybór osoby ściśle odpowiedzialnej za operacje wykonywane przez pojazd przy użyciu 
SI; podkreśla, że odpowiedzialność w tym zakresie powinna zawsze spoczywać na osobach 
fizycznych lub prawnych;

b) zaleca ustanowienie wytycznych dotyczących zharmonizowanej klasyfikacji ryzyka 
związanego z technologiami wspieranymi przez SI w transporcie, obejmujących funkcje 
pojazdów przypisane człowiekowi i SI oraz wyjaśniających obowiązki i wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa; 

c) wzywa Komisję do stworzenia systemu ubezpieczeń SI dla inteligentnych systemów 
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transportowych, zgodnie z klasyfikacją ryzyka opracowaną przez grupę ekspertów wysokiego 
szczebla, aby lepiej reagować na pojawiające się potrzeby w tym sektorze;

3. uważa rozwój wiarygodnej, etycznie odpowiedzialnej i solidnej pod względem 
technicznym SI za istotny czynnik wspomagający zrównoważoną i inteligentną mobilność; 
w związku z tym wzywa Komisję, aby promowała działania sprzyjające wykorzystywaniu SI 
w sektorze transportowym i – niezwłocznie i w ścisłej współpracy z sektorem transportowym 
– zaproponowała, jeśli jest to niezbędne w celu przestrzegania podstawowych praw UE, 
odpowiednie zmiany w prawodawstwie UE;

4. zaleca stworzenie ogólnoeuropejskiego, wiarygodnego oznakowania SI dla przemysłu 
motoryzacyjnego, aby zapewnić wspólne i zharmonizowane normy w zakresie 
bezpieczeństwa, technicznej solidności, prywatności i przejrzystości oraz testowania 
pojazdów wykorzystujących SI i powiązanych produktów i usług; 

5. wzywa Komisję do zbadania możliwości powierzenia właściwej agencji UE mechanizmów 
egzekwowania i sankcji w przypadkach, gdy w wyniku używania systemu SI w sektorze 
transportowym naruszone zostaną prawa podstawowe lub europejskie ramy etyczne 
i bezpieczeństwa;

6. wzywa Komisję do dalszego wspierania rozwoju wiarygodnych systemów SI w celu 
zwiększenia wydajności, dostępności, przystępności cenowej i inkluzywności transportu, 
w tym dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.


