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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

1. Europaparlamentet betonar behovet av att säkerställa stabil och tillräcklig finansiering 
för europeiska forskningsprogram om artificiell intelligens (AI) och uppbyggnaden av 
infrastruktur för intelligenta transportsystem (ITS), inbegripet utbyggnaden av 5G-nätet.

2. Europaparlamentet framhåller att transportsektorn kommer att vara ett testfall för de 
europeiska konsumenterna när det gäller deras acceptans av AI-teknik. Parlamentet 
delar därför kommissionens åsikt att en tydlig europeisk ram skulle skapa förtroende för 
AI hos konsumenter och företag.

3. Europaparlamentet betonar den enorma potentialen hos system som använder AI inom 
transportsektorn när det gäller trafiksäkerhet och uppnåendet av de mål som anges 
i nollvisionen.

4. Europaparlamentet understryker att behovet av tydliga regler om ansvarsfördelningen 
vid eventuella funktionsfel eller olyckor är ett av de största hindren för införandet 
i praktiken av AI-baserad teknik inom transportsektorn. Parlamentet begär att detta 
ansvar delas i enlighet med förmågan hos tillverkare, operatörer och användare av 
autonoma fordon och system att kontrollera riskerna.

5. Europaparlamentet konstaterar att uppnåendet av de mål som kommissionen fastställt 
i sin vitbok om artificiell intelligens är beroende av en bred tillgång till offentliga data 
och rådata som genereras av transportsektorn och av att det finns intelligent 
infrastruktur för säker insamling och bearbetning av dessa data.

6. Europaparlamentet understryker att EU bör positionera sig som en global ledare för 
utarbetandet av etiska och rättsliga normer och standarder för användningen av AI inom 
transportsektorn.

7. Europaparlamentet noterar den stora potentialen hos de europeiska små och medelstora 
transport- och turistföretag som är verksamma på den digitala inre marknaden. 
Parlamentet betonar att det behövs tillräckligt ekonomiskt och organisatoriskt stöd till 
innovationer och förbättring av de anställdas digitala färdigheter inom denna sektor.


