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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:

A. Artificiell intelligens (AI) är en strategisk teknik för transportsektorn och förväntas vara till 
nytta för medborgarna och samhället genom att förbättra livskvaliteten samt skapa nya 
sysselsättningsmöjligheter och mer hållbara affärsmodeller.

B. En europeisk strategi för AI måste inbegripa etiska aspekter på AI för att säkerställa att den 
är människocentrerad, stärker människors samt samhällets och miljöns välbefinnande och 
fullt ut respekterar EU:s grundläggande rättigheter och värden.  

C. Tillförlitlig AI måste baseras på fyra etiska principer: respekt för människors autonomi, 
skadeförebyggande, rättvisa och begriplighet. För att värna respekten för dessa etiska 
principer kommer det att behövas vissa specifika regler för EU:s transportsektor. 

D. EU har som mål att minska antalet dödsolyckor på vägarna i EU med 50 % fram till 2020 
jämfört med 2010 års nivåer, men med tanke på att framstegen stagnerat förnyade EU sina 
ansträngningar i sin ram för trafiksäkerhetspolitik 2021–2030 – nästa steg mot ”nollvision”. I 
detta avseende har automatisering och ny teknik stor potential att öka trafiksäkerheten genom 
att undvika mänskliga misstag.

1. Europaparlamentet framhåller AI:s potential för alla automatiserade transportmedel via 
väg, järnväg, vattenvägar och luft. 

2. För att EU:s transportsektor ska lyckas ta fram tillförlitlig AI krävs en tydlig ram. 
Europaparlamentet betonar att denna ram behöver inbegripa säkerhets- och ansvarsaspekter, 
något som kommer att vara avgörande för att främja investeringar i forskning och innovation, 
kompetensutveckling samt företagens användning av AI, inbegripet små och medelstora samt 
nystartade företag. I detta avseende framhålls följande:

a) Parlamentet uppmanar kommissionen att föreskriva en ansvarsmekanism som bygger på en 
riskbedömning, eftersom man noga behöver överväga de konsekvenser som valet av vem som 
ska vara strikt ansvarig för ett fordons AI-baserade funktioner har för utvecklingen och 
användningen av AI. Parlamentet anser i detta avseende att ansvaret alltid bör ligga hos 
fysiska eller juridiska personer.

b) Parlamentet rekommenderar att man fastställer riktlinjer för en harmoniserad 
riskklassificering för AI-baserade tekniker inom transportsektorn, vilka bör omfatta 
fordonsfunktioner som tilldelats människor respektive AI, samt tydliggöra ansvar och krav i 
fråga om säkerhet. 

c) Parlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett system för AI-försäkring för 
intelligenta transportsystem – i linje med den riskklassificering som tagits fram av 
högnivåexpertgruppen – för att bättre svara mot de framväxande behoven inom 
transportsektorn.

3. Europaparlamentet anser att utvecklingen av tillförlitlig, etiskt ansvarig och tekniskt robust 
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AI är en viktig drivkraft för hållbar och smart mobilitet. Parlamentet uppmanar i detta 
avseende kommissionen att främja användningen av AI inom transportsektorn och att, om så 
krävs för att upprätthålla EU:s grundläggande rättigheter, föreslå ändringar i 
EU-lagstiftningen utan dröjsmål och i nära samarbete med transportsektorn.

4. Europaparlamentet rekommenderar att man för fordonsindustrin utvecklar en 
EU-omfattande, tillförlitlig AI-märkning, som bör innehålla gemensamma och harmoniserade 
standarder för säkerhet, teknisk robusthet, integritet och öppenhet samt för provning av 
AI-baserade fordon och relaterade produkter och tjänster. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att anförtro den 
relevanta EU-byrån kontroll- och sanktionsmekanismer så att åtgärder kan vidtas om ett 
AI-system som används inom transport kränker grundläggande rättigheter eller den 
europeiska etiska och säkerhetspolitiska ramen, 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare stödja utvecklingen av pålitliga 
AI-system för att göra transporter mer effektiva, tillgängliga, ekonomiskt överkomliga och 
inkluderande, även för personer med nedsatt rörlighet. 


