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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad reikia užtikrinti stabilų ir tinkamą Europos dirbtinio intelekto (DI) srities 
mokslinių tyrimų programų ir intelektinių transporto sistemų (ITS) infrastruktūros, 
įskaitant 5G tinklo plėtrą, kūrimo proceso finansavimą;

2. pabrėžia, kad transporto sektorius parodys, kaip Europos vartotojai įsisavina DI 
technologijas; todėl pritaria Komisijos nuomonei, kad aiški Europos sistema padidintų 
vartotojų ir įmonių pasitikėjimą dirbtiniu intelektu;

3. pabrėžia didžiulį sistemų, kurios DI naudoja transporto sektoriuje, potencialą kelių eismo 
saugumo ir visiškai saugaus eismo vizijoje nustatytų tikslų įgyvendinimo požiūriu;

4. pabrėžia, kad būtinybė nustatyti aiškias atsakomybės pasidalijimo taisykles gedimo ar 
avarijos atveju yra viena iš esminių kliūčių, trukdančių praktiškai įdiegti dirbtiniu 
intelektu grindžiamas technologijas transporto sektoriuje; ragina dalytis šia atsakomybe 
atsižvelgiant į autonominių transporto priemonių ir sistemų gamintojų, operatorių ir 
naudotojų pajėgumą kontroliuoti riziką;

5. pažymi, kad Komisijos tikslų, nustatytų baltojoje knygoje dėl dirbtinio intelekto, 
įgyvendinimas priklauso nuo plataus masto prieigos prie viešųjų ir neapdorotų duomenų, 
generuojamų transporto sektoriuje, ir pažangiosios infrastruktūros, taip pat pažangiųjų 
transporto priemonių, skirtų saugiam jų rinkimui ir tvarkymui, užtikrinimo;

6. pabrėžia, kad ES turėtų tapti pasauline lydere kuriant DI naudojimo transporto sektoriuje 
etikos ir teisės normas ir standartus;

7. atkreipia dėmesį į didelį Europos transporto ir turizmo mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), 
veikiančių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, galimybes; pabrėžia, kad reikia pakankamos 
finansinės ir organizacinės paramos inovacijoms ir šio sektoriaus darbuotojų 
skaitmeninių įgūdžių gerinimui.


