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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския 
транспорт
(2018/2089(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 17 май 2018 г., озаглавено „По 
пътя към автоматизираната мобилност: стратегия на ЕС за мобилността на 
бъдещето (COM(2018)0283),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 30 ноември 2016 г., озаглавено 
„Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи –
крайъгълен камък по пътя към съвместната, свързана и автоматизирана 
мобилност“ (COM(2016)0766),

– Като взе предвид своята резолюция от 13 март 2018 г. относно европейската 
стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи1,

– като взе предвид член 52 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по правни 
въпроси (A8-0000/2018),

А. като има предвид, че стратегията на ЕС за свързана и автоматизирана мобилност е 
тясно свързана с политическите приоритети на Комисията, по-специално тези в 
нейните програми за работни места, растеж и инвестиции, научни изследвания и 
иновации, мобилност и транспорт и цифровия единен пазар;

Б. като има предвид, че преобладаващата част от пътнотранспортните произшествия 
се дължат на човешка грешка и поради това е наложително да се намалят 
възможностите за такива грешки, като същевременно се поддържа личната 
мобилност;

В. като има предвид, че ЕС следва да насърчава и доразвива цифровите технологии 
за автоматизирана мобилност с цел намаляване на човешките грешки, пътните 
произшествия и смъртните случаи по пътищата;

Г. като има предвид, че няколко страни по света (напр. САЩ, Китай и Япония) 
вървят с бързи темпове към предоставянето на пазара едновременно на свързана и 
автоматизирана мобилност; като има предвид, че Европа трябва да реагира много 
по-проактивно на бързото развитие в този сектор и да насърчава инициативите;

Д. като има предвид, че Декларацията от Амстердам (2016 г.) очертава 
сътрудничеството между държавите членки, Комисията и промишлеността в 
областта на свързаното и автоматизираното управление на МПС;

                                               
1 Приети текстове, P8_TA(2018)0063.
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Е. като има предвид, че автономният транспорт обхваща всички форми на 
дистанционно управлявани, автоматизирани и автономни средства за сухопътен, 
железопътен, воден и въздушен транспорт;

Ж. като има предвид, че съобщението на Комисията, озаглавено „По пътя към 
автоматизираната мобилност: стратегия на ЕС за мобилността на бъдещето”, 
съставлява важен етап в стратегията на ЕС за свързана и автоматизирана 
мобилност; като има предвид, че трябва да се наблегне на автономната 
мобилност, предвид това, че напълно автономните превозни средства ще могат да 
работят без свързани функции;

Общи принципи

1. приветства съобщението, озаглавено „По пътя към автоматизираната мобилност: 
стратегия на ЕС за мобилността на бъдещето”, в което се посочва подход за 
превръщане на ЕС в световен лидер при въвеждането на безопасни системи за 
автоматизирана мобилност, повишавайки безопасността и ефективността на 
движението и противодействайки на задръстванията и емисиите;

2. признава първоначалните стъпки, предприети от Комисията и държавите членки 
относно автоматизираната мобилност на бъдещето, и признава законодателните 
инициативи относно Директивата за ИТС1 и предложените изменения на 
Директивата за управление на безопасността на пътните инфраструктури2 и 
Регламента за общата безопасност на моторните превозни средства3;

3. признава потенциала на автоматизираната мобилност за много сектори, 
включително нови бизнес възможности за стартиращите предприятия, МСП и 
промишлеността;

4. настоятелно призовава Комисията да представи законодателни действия, особено 
по отношение на защитата на данните, достъпа до данни и киберсигурността, 
съгласно резолюцията си от 13 март 2018 г. относно Европейска стратегия за 
сътрудничество в транспортните системи;

5. посочва, че в съобщението липсват анализ и предложения за автономни превозни 
средства в други видове транспорт; призовава Комисията да осигури специфични 
за вида-транспорт анализи и стратегии;

6. приветства работата, свършена по време на заседанията на високо равнище на 
Съвета за самостоятелно управление на МПС, и би искал тази работа да бъде 
разширена, така че да обхване и видовете транспорт, различни от автомобилния 
транспорт;

7. подчертава, че техническите стандарти за превозни средства и инфраструктура 
(например пътни знаци и системи за сигнализация) следва да бъдат разработени и 
приведени в съответствие на международно, европейско и национално равнище 

                                               
1 ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1
2 COM(2018)0274.
3 COM(2018)0286.
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въз основа на принципите на открит и технологично неутрален подход и като се 
гарантира непрекъсната трансгранична оперативна съвместимост;

8. отбелязва, че данните за превозните средства и маршрутите са основни градивни 
елементи за постигането на автономно управление на движение; поради това 
настоятелно призовава Комисията да гарантира, че пречките за използването на 
тези данни са премахнати и че в това отношение е въведена своевременно 
стабилна регулаторна система;

9. подчертава очакваното значително нарастване на данните, генерирани, събирани 
и предавани от автономни превозни средства, и подчертава необходимостта от 
използване на нелични, анонимизирани данни с цел разгръщането на 
самостоятелни превозни средства;

10. подчертава, че до 2030 г. напълно автономните превозни средства ще бъдат 
достъпни в търговската мрежа и че е необходимо във възможно най-кратък срок 
да бъдат създадени подходящи регулаторни рамки за справяне с произтичащите 
от това промени;

Автомобилен транспорт

11. припомня новите правила за безопасност, съдържащи се в ръководните принципи 
за интерфейса „човек – машина“, предложени в окончателния доклад на GEAR за 
2030 г.;

12. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да постигнат обща 
позиция и да си сътрудничат, за да може ЕС да играе водеща роля в 
международната техническа хармонизация на автоматизираните превозни 
средства в рамките на ИКЕ на ООН и на Виенската конвенция, по-специално във 
всички дискусии от Световния форум на ИКЕ на ООН за хармонизация на 
регулаторната уредба за превозните средства (работна група 29) и работната група 
по автоматизирани/автономни и свързани превозни средства (GRVA);

13. подчертава необходимостта от ясно законодателство, правещо задължително 
монтирането на устройства за записване на данни в съответствие с Регламента за 
системата eCall1 , за да се изясни и направи възможно най-бързо преодоляването 
на проблемите, свързани с отговорността;

14. подчертава възникващите опасения относно самонадеяността на ползвателите при 
ползването на превозни средства, които изискват определена степен на намеса от 
страна на водача; призовава за провеждането на допълнителни изследвания на 
осъществимостта и безопасността на автоматизираните превозни средства от ниво 
3, особено по отношение на въпроса за сигнализиране на необходимостта от 
намеса на водача и опасностите, които могат да възникнат от всяко забавяне на 
намесата;

15. призовава Комисията да разработи съвместно със заинтересованите страни етични 
насоки за създаване на системи за изкуствен интелект и защитни системи с цел 

                                               
1 OВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 77.
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осигуряване на съгласуван подход по етични въпроси на автономните системи, 
които са от значение за автоматизираните превозни средства;

16. подчертава очакваните предизвикателства по отношение на градската мобилност, 
свързани със задръстванията и дължащи се на широкото навлизане на автономни 
превозни средства, като подчертава необходимостта от нови решения, които да 
включват съвместно използване на автомобили, наемане на автомобили с водач и 
други модели;

Въздушен транспорт

17. подчертава наскоро приетия регламент за ЕААБ относно актуализираните 
правила за авиационна безопасност, който наред с другото включва разпоредби, 
предлагащи стабилна правна основа за първия по рода си набор от всеобхватни 
правила на ЕС за всички видове граждански безпилотни летателни апарати; 
припомня голямата необходимост да се приеме Регламента за ЕААБ, като се има 
предвид, че новите технологии, като безпилотните летателни апарати (БЛА), също 
са включени в европейското небе и че се изисква адаптиране на настоящата 
регулаторна рамка на ЕС и различаващите се национални правила;

18. настоятелно призовава също така Комисията да представи незабавно подробни 
правила за автоматичните въздухоплавателни средства, които изискват 
специфични и съобразени с конкретните нужди спецификации, предвид факта, че 
единен оперативен подход за БЛА не е подходящ, за да се гарантира безопасното 
интегриране на автоматичните въздухоплавателни средства във въздушното 
пространство, споделено с пилотирани въздухоплавателни средства; припомня, че 
безпилотните летателни апарати ще се нуждаят от безопасни и сертифицирани 
информационни системи, както и от специфични въздушно пространство и среда 
за управление;

19. Припомня декларацията от Варшава от 2016 г. относно безпилотните летателни 
апарати като лост за създаване на работни места и нови възможности за бизнес; 
отново изтъква значението на планираните действия за развитието на системата 
на ЕС за използване на безпилотни летателни апарати, които се очаква да 
започнат до 2019 г., стъпвайки на ръководните принципи на Декларацията от 
Рига;

Воден транспорт

20. подчертава потенциалната и добавената стойност на автономните кораби, особено 
по вътрешните водни пътища и в морския транспорт на къси разстояния, която 
може да доведе до намаляване на броя на морските произшествия, повечето от 
които произтичат от човешка грешка;

21. призовава Комисията да очертае и определи нивата на автоматизация както за 
корабоплаването по вътрешни водни пътища, така и по море, а също и общи 
стандарти с цел хармонизиране и стимулиране на използването на автономни 
кораби;

22. призовава за повече проекти, като например Maritime Unmanned Navigation 
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through Intelligence in Networks (MUNIN), съфинансиран от ЕС по Седмата 
рамкова програма, за да се постигне по-нататъшно развитие на автономните 
технологии в областта на морския транспорт в ЕС;

Железопътен транспорт

23. призовава Комисията, заедно с промишлеността, да създаде общи протоколи и 
стандарти, които да дадат възможност за автономни влакове и системите за леки 
железопътни возила;

24. подчертава нарастващите предизвикателства пред градската мобилност, свързани 
със задръстванията, както и възможностите, предоставяни от автоматизираните 
системи за обществен транспорт, за справяне с тези предизвикателства; призовава 
Комисията и държавите членки да насърчават и подкрепят проекти за справяне с 
тези предизвикателства чрез иновации в автоматизирания обществен транспорт;

Права на потребителите

25. призовава Комисията да създаде всеобхватни правила за отговорностите на 
водача или операторите на всяко равнище на автоматизация за всички видове 
транспорт; подчертава, че тези отговорности трябва да бъдат ясно съобщени чрез 
етикетиране с търговска цел или чрез други форми на комуникация;

Изследователски и образователни потребности

26. подчертава необходимостта от разработване на ключови автономни технологии 
(напр. формализиране и симулации на човешкия мозък и когнитивни функции 
при шофиране, системи за възприятие на околната среда и изкуствен интелект) в 
ЕС, за да се остане в крак с конкуренцията и да се създадат работни места;

27. призовава за инициативи за анализиране и разглеждане на въпросите, свързани с 
промените в търсенето на работа, с оглед на необходимостта от нови умения 
както за производството на автомобили, така и за професионалната им употреба 
чрез преориентиране в образованието;

28. настоятелно призовава Комисията, заедно с държавите членки, да предложи 
инициативи за насърчаване на уменията и образованието, необходими за 
запазване на водещата позиция на ЕС в сектора на автономните превозни 
средства;

29. припомня сумата от 300 000 000 EUR, предвидена по „Хоризонт 2020“ за 
програми за научни изследвания и иновации относно автоматизираните превозни 
средства в периода от 2014 г. до 2020 г., и препоръчва тези програми да бъдат 
продължени и разширени през следващия многогодишен финансов период 2021—
2027 г. („Хоризонт Европа“);

30. подчертава необходимостта от изграждане на полигони в целия ЕС с цел цялостно 
изпитване и разработване на нови технологии; настоятелно призовава всяка от 
държавите членки да определи до 2020 г. градски и извънградски зони, в които 
могат да се изпитват в реални условия на движение автономни изследователски 
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превозни средства, като същевременно се гарантира безопасността на движението 
по пътищата в тези зони;

31. призовава за всеобхватни изследвания на дългосрочните въздействия на 
автономния транспорт по въпроси като адаптацията на потребителите, 
общественото одобрение, физиологичните реакции, физически реакции и 
социалната мобилност в резултат на транспорт без водачи;

°

° °

32. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обща информация

Нашата система за мобилност е в процес на дълбоки промени, за да стане по-
цифровизирана, по-безопасна и по-чиста. По-нататъшната автоматизация на превозните 
средства във всички видове транспорт, а именно на свързаните и автоматизираните 
пътни превозни средства, заедно с напредъка в областта на информационните и 
комуникационните технологии, предоставят богати възможности за подобряване на 
транспортните потоци, за повишаване на безопасността за всички потребители и за 
намаляване на въздействието на транспорта върху околната среда. Същевременно те 
притежават голям потенциал за укрепване на конкурентоспособността на европейската 
промишленост и предприятия в транспортния сектор и извън него. След като стане 
достъпна в широк мащаб и в ежедневието, автоматизираната мобилност се очаква да 
донесе значителни ползи за нашето общество по отношение на иновативните услуги за 
мобилност в градовете и селските райони, по-гъвкавия обществен транспорт и по-
приспособените решения за всички граждани.

Макар технологичният напредък да е бърз и енергично да се осъществява на 
международно равнище, все още има значителни проблеми при развитието и 
интегрирането на автоматизираните превозни средства и свързаните с тях услуги за 
мобилност, по отношение на техническите стандарти за превозните средства и 
инфраструктурата, ползването, безопасността и неприкосновеността на данните, 
отговорностите при експлоатацията на превозните средства, отговорността, етиката, 
общественото одобрение и съвместното съществуване на автоматизирани преводни 
средства и превозни средства, управлявани от хора.

По отношение на свързания и автоматизиран автомобилен транспорт, инициативи на 
държавите членки, промишлеността и Комисията вече разглеждат важни елементи на 
една интегрирана политика в тази област, включително свързаните с превозното 
средство аспекти (а именно доклада GEAR 2030), както и транспортната и 
комуникационната инфраструктура (а именно европейската стратегия за СИТС). След 
Декларацията от Амстердам от 2016 г. относно сътрудничеството в областта на 
свързаното и автоматизираното управление на моторни превозни средства работата 
продължава в рамките на заседанията на високо равнище на Съвета относно 
самостоятелното управление на МПС. В своята резолюция относно стратегията за 
СИТС, Европейският парламент препоръча през март 2018 г., inter alia, укрепване на 
законодателната рамка на ЕС, за да се гарантират трансгранични правила за оперативна 
съвместимост и отговорност в целия ЕС по отношение на свързания транспорт, за да се 
осигурят правила за достъп до бордови данни.

Със своето Съобщение относно стратегия на ЕС за мобилност на бъдещето, за което се 
отнася настоящият доклад, Комисията определя европейски дневен ред, който включва 
обща визия и набелязва подпомагащи действия за разработването и внедряването на 
ключови технологии, услуги и инфраструктура, свързани основно със самостоятелното 
управление по пътищата. Предвижданите краткосрочни инициативи включват приноса 
на автоматизираната мобилност към проекта за „Нулева смъртност“ до 2050 г. за 
намаляване на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия, подкрепа за 
разгръщането на инфраструктурата чрез Механизма за свързване на Европа, изпитване 
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на 5G и законодателни предложения с оглед на безопасното осъществяване на 
автоматизирана мобилност. По-специално, предложените преразглеждания на 
Директивата за безопасността на пътната инфраструктура и на Общия регламент за 
безопасността на моторните превозни средства имат за цел да включат специфични 
съображения за безопасност, свързани с автоматичното управление на МПС в 
законодателството на ЕС.

Становище на докладчика

Понастоящем свързаните и автоматизирани превозни средства оглавяват развитието на 
автоматизираната мобилност. Леките автомобили с автоматично управление над 
сегашното ниво 3 трябва да навлязат в европейския пътен транспорт много скоро от 
2020 г. нататък, а технологиите ще продължат да се развиват и ще обхванат всички 
видове автомобилен транспорт, включително превозни средства за комунални цели и 
камиони. Следователно е наложително свързаните с това усилия да продължат и да се 
засилят на всички равнища: по отношение на регулаторната рамка, научните 
изследвания и иновациите, провеждането на реални изпитвания и внедряване на 
превозните средства и пътищата и комуникационната инфраструктура. От ключово 
значение е Европа да остане на преден план в тази област, за да може да се възползва от 
предимствата на автоматизирания автомобилен транспорт и успешно да се конкурира с 
огромните усилия, полагани в САЩ, Китай или Япония. По-конкретно, докладчикът 
предлага да бъдат разгледани по бърз начин проблемите, свързани със защитата на 
данните, използването на данни за превозните средства и маршрутите, както и 
киберсигурността. Освен това, усилията за стандартизация на международно равнище, 
а именно в рамките на Конвенцията на ИКЕ на ООН и на Виенската конвенция, трябва 
да бъдат допълнително координирани и да спомогнат за гарантиране на 
безпроблемната оперативна съвместимост на превозните средства през границите. Като 
се основават на нарастващия опит с автоматизирани леки автомобили на ниво 3, 
усилията в областта на научните изследвания следва да бъдат насочени към нови 
явления, като самонадеяността на водачите. Със системи за изкуствен интелект, които 
играят все по-нарастваща роля, също така е необходимо спешно да се разработят 
насоки по етични въпроси за такива системи в автономните превозни средства.

В допълнение към автомобилния транспорт, потенциалът на автоматизираните 
превозни средства се откроява все по-ясно в сектора на логистиката, обществения 
транспорт и други видове транспорт, т.е. автономните кораби в сектора на транспорта
по вътрешните водни пътища и морския транспорт на къси разстояния, безпилотни 
летателни апарати, превозващи стоки (и дори въздушни таксита), и автоматизираните 
леки железопътни системи, като например в градския обществен транспорт. За 
съжаление тези области останаха незасегнати от Комисията в нейното съобщение.

Що се отнася до въздушния транспорт, вашият докладчик счита, че е необходимо 
незабавно да бъдат представени подробни правила за автоматизираните 
въздухоплавателни средства и тяхната безопасна интеграция във въздушното 
пространство, като се използват например плана U-Space от юни 2017 г. и новия 
Регламент за ЕААБ.

По отношение на водния транспорт, където автономните кораби могат да намалят 
произшествията, произтичащи от човешка грешка, Комисията следва да бъде 
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проактивна, за да стимулира възприемането на автономни кораби и да разработи общ 
подход за автоматизиране на корабоплаването по вътрешните водни пътища, 
придружен от съответните технически стандарти.

Що се отнася до железопътния транспорт, докладчикът подчертава потенциала на 
иновативните автоматизирани системи за обществен транспорт за справяне с 
предизвикателствата на градската мобилност и задръстванията, като призовава за 
мерки за насърчаване и подкрепа на проекти, свързани с тези въпроси.

С преминаването към автоматизация на бъдещата мобилност е от съществено значение 
да се разработят ключови автономни технологии и научни познания посредством 
инициативи за насърчаване на научните изследвания, образованието и обучението в 
тази област, която следва да бъде подпомагана, например в рамките на програмата 
„Хоризонт Европа“. Освен това докладчикът счита, че заслужават да бъдат положени 
повече усилия в областта на научните изследвания на социалното въздействие на 
потенциалните дългосрочни последици от автономния/безпилотния транспорт.

Докладчикът е убеден също така, че всеки политически подход на ЕС относно 
самостоятелната мобилност трябва да включва инициативи за справяне с вероятните 
промени в моделите на трудова заетост и търсенето на нови умения в производството и 
използването на автомобили.
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