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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. evidențiază că trebuie să se asigure o finanțare stabilă și adecvată a programelor europene 
de cercetare în domeniul inteligenței artificiale (IA) și a procesului de construire a 
infrastructurilor pentru sistemele de transport inteligent (STI), inclusiv a dezvoltării 
rețelei 5G;

2. reliefează că sectorul transporturilor va fi o ocazie de a testa adoptarea tehnologiilor IA 
de consumatorii europeni; împărtășește, așadar, opinia Comisiei potrivit căreia un cadru 
european clar ar consolida încrederea consumatorilor și întreprinderilor în IA;

3. accentuează potențialul enorm al sistemelor care utilizează IA în sectorul transporturilor 
în ceea ce privește siguranța rutieră și realizarea obiectivelor enunțate în inițiativa 
„Viziunea zero”;

4. subliniază că faptul că sunt necesare norme clare privind partajarea responsabilității în 
cazul unei defecțiuni sau al unui accident este unul dintre obstacolele esențiale din calea 
implementării practice a tehnologiilor bazate pe IA în sectorul transporturilor; solicită ca 
această responsabilitate să fie împărțită în funcție de capacitatea producătorilor, a 
operatorilor și a utilizatorilor de vehicule și sisteme autonome de a controla riscurile;

5. observă că realizarea obiectivelor stabilite de Comisie în Cartea albă privind inteligența 
artificială depinde de accesul larg la volumul mare de date publice și primare generate de 
sectorul transporturilor și de punerea la dispoziție a infrastructurilor și vehiculelor 
inteligente necesare pentru colectarea și prelucrarea lor în condiții de siguranță;

6. evidențiază că UE ar trebui să devină lider mondial în conceperea unor norme și standarde 
etice și juridice pentru utilizarea IA în sectorul transporturilor;

7. observă potențialul considerabil al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din sectorul 
transporturilor și turismului din Europa care își desfășoară activitatea pe piața unică 
digitală; subliniază că trebuie să se acorde suficient sprijin financiar și organizațional 
pentru inovare și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale angajaților din acest 
sector.


