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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par transportlīdzekļu autonomo vadīšanu Eiropas transportā
(2018/2089(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 17. maija paziņojumu “Pretim automatizēto 
transportlīdzekļu mobilitātei.”“ ”“ES nākamības mobilitātes stratēģija” 
(COM(2018) 283),

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 30. novembra paziņojumu “Eiropas sadarbīgo 
intelektisko transporta sistēmu stratēģija — liels solis ceļā uz sadarbīgu, satīklotu un 
automatizētu pārvietošanos” (COM(2016) 766),

– ņemot vērā 2018. gada 13. marta rezolūciju par Eiropas sadarbīgo intelektisko 
transporta sistēmu stratēģiju1,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas un Kultūras un izglītības komitejas atzinumus (A8-0000/2018),

A. tā kā ES stratēģija par satīklotu un automatizētu mobilitāti ir cieši saistīta ar Komisijas 
politiskajām prioritātēm, it īpaši tās programmām tādās jomās kā nodarbinātība, 
izaugsme un ieguldījumi, pētniecība un inovācija, mobilitāte un transports un digitālais 
vienotais tirgus;

B. tā kā lielākā daļa ceļu satiksmes negadījumu notiek cilvēku kļūdu dēļ un tādēļ ir ļoti 
būtiski samazināt šādu kļūdu iespējamību, vienlaikus saglabājot personu mobilitāti;

C. tā kā ES būtu jāatbalsta un jāturpina attīstīt digitālās tehnoloģijas, kas vajadzīgas 
automatizētai mobilitātei, lai samazinātu cilvēku kļūdas, ceļu satiksmes negadījumus un 
šādos negadījumos bojāgājušo skaitu;

D. tā kā vairākas valstis visā pasaulē (piemēram, ASV, Ķīna un Japāna) strauji virzās uz to, 
lai tirgū darītu pieejamus satīklotus un automatizētus transportlīdzekļus; tā kā Eiropai 
aktīvāk jāreaģē uz straujajām norisēm šajā nozarē un jāatbalsta iniciatīvas;

E. tā kā Amsterdamas deklarācija (2016. gads) paredz sadarbību starp dalībvalstīm, 
Komisiju un nozares pārstāvjiem satīklotu un automatizētu transportlīdzekļu vadīšanas 
jomā;

F. tā kā autonomais transports ietver visus iespējamos tālvadības, automatizētos un 
autonomos ceļa, dzelzceļa, ūdens un gaisa transportlīdzekļu veidus;

G. tā kā Komisijas paziņojums “Pretim automatizēto transportlīdzekļu mobilitātei.”“ ”“ES 
nākamības mobilitātes stratēģija” ir svarīgs pavērsiens ES stratēģijas izstrādē attiecībā 
uz satīklotu un automatizētu transportlīdzekļu izmantošanu; tā kā uzsvars jāliek uz 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0063.
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autonomu pārvietošanos, ņemot vērā to, ka pilnībā autonomi transportlīdzekļi būs 
darbināmi bez savienotām funkcijām,

Vispārīgie principi

1. atzinīgi vērtē paziņojumu “Pretim automatizēto transportlīdzekļu mobilitātei.“ ”ES 
nākamības mobilitātes stratēģija”, kurā izklāstīta pieeja, lai ES padarītu par pasaules 
līderi drošu automatizētas pārvietošanās sistēmu ieviešanā, uzlabojot ceļu satiksmes 
drošību un efektivitāti un samazinot sastrēgumus un emisijas;

2. atzīst sākotnējos pasākumus, ko veikusi Komisija un dalībvalstis nākamības 
automatizētas mobilitātes jomā, kā arī atzīst likumdošanas iniciatīvas saistībā ar ITS 
direktīvu1 un ierosināto direktīvas par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību2 un 
Regulas par motorizēto transportlīdzekļu vispārīgo drošību3 pārskatīšanu;

3. atzīst, ka automatizēto transportlīdzekļu izmantošana sniedz iespējas daudzās nozarēs, 
tostarp jaunas uzņēmējdarbības iespējas jaunizveidotiem uzņēmumiem, MVU un 
rūpniecības nozarei;

4. mudina Komisiju nākt klajā ar likumdošanas pasākumiem, it īpaši saistībā ar datu 
aizsardzību, datu pieejamību un kiberdrošību, atbilstīgi 2018. gada 13. marta rezolūcijai 
par Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģiju;

5. norāda, ka paziņojums neietver analīzi par priekšlikumiem attiecībā uz autonomiem 
transportlīdzekļiem citos transporta veidos; aicina Komisiju nodrošināt analīzi un 
stratēģijas pa transporta veidiem;

6. atzinīgi vērtē darbu, kas paveikts Padomes augsta līmeņa sanāksmēs par 
transportlīdzekļu autonomo vadīšanu, un vēlas, lai darbs tiktu paplašināts, pievēršoties 
arī citiem transporta veidiem, nevis tikai autotransportam;

7. uzsver, ka būtu jāizstrādā un starptautiskā, ES un valsts līmenī jāsaskaņo 
transportlīdzekļu un infrastruktūras (piemēram, satiksmes signāli un signalizācijas 
sistēmas) tehniskie standarti, izmantojot atvērtu un tehnoloģiju ziņā neitrālu pieeju un 
nodrošinot netraucētu pārrobežu sadarbspēju;

8. norāda, ka transportlīdzekļu un maršrutu dati ir pamatelementi, kas vajadzīgi, lai 
panāktu transportlīdzekļu autonomu vadīšanu; tādēļ aicina Komisiju nodrošināt, lai tiktu 
likvidēti šķēršļi šādu datu izmantošanai, un panākt, lai šajā jomā savlaicīgi tiktu ieviests 
stingra tiesiskā regulējuma sistēma;

9. uzsver, ka sagaidāms ievērojams tādu datu apjoma pieaugums, ko rada, vāc un pārraida 
autonomi transportlīdzekļi, un uzsver arī, ka, lai ieviestu autonomos transportlīdzekļus, 
jāizmanto bezpersoniski un anonimizēti dati;

10. uzsver, ka pilnībā autonomi transportlīdzekļi būs komerciāli pieejami līdz 2030. gadam 
un ka pēc iespējas drīzāk jāpieņem atbilstīgs tiesiskais regulējums, lai reaģētu uz 

                                               
1 OV L 207, 6.8.2010., 1. lpp.
2 COM(2018) 274.
3 COM(2018) 286.
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gaidāmajām pārmaiņām;

Autotransports

11. atgādina par jaunajiem drošības noteikumiem, kas iekļauti pamatprincipos cilvēka un 
mašīnas saskarnes jomā, kuri ierosināti augsta līmeņa grupas “GEAR 2030”
galaziņojumā;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis panākt kopēju nostāju un sadarboties, lai ES varētu 
uzņemties vadošo lomu automatizēto transportlīdzekļu tehnisko standartu starptautiskās 
saskaņošanas jomā atbilstīgi ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) 
satvaram un Vīnes konvencijai, it īpaši visās diskusijās, kas notiek ANO/EEK Pasaules 
foruma par transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanu (29. panta darba grupa) un Darba 
grupas jautājumos par automatizētiem/autonomiem un satīklotiem transportlīdzekļiem 
(GRVA) sanāksmēs;

13. uzsver, ka vajadzīgi skaidri tiesību akti, kas paredz pienākumu uzstādīt notikumu 
reģistrēšanas ierīces atbilstīgi eZvana regulai1, lai varētu noskaidrot un pēc iespējas 
drīzāk atrisināt jautājumus par atbildību;

14. uzsver jaunās problēmas saistībā ar lietotāju neapdomību, izmantojot transportlīdzekļus, 
kuru vadīšanā nepieciešama zināma vadītāja intervence; aicina turpināt pētījumus par 
3. līmeņa automatizēto transportlīdzekļu tehniskajiem aspektiem un drošību, it īpaši 
saistībā ar jautājumu par intervences nepieciešamības signalizēšanu vadītājam un 
apdraudējumiem, kas var rasties, ja intervence kavējas;

15. aicina Komisiju kopā ar ieinteresētajām personām izstrādāt ētikas pamatnostādnes 
mākslīgā intelekta un drošības sistēmu jomā, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju ētikas 
jautājumiem, kas saistīti ar autonomajām sistēmām, kuras ir būtiskas automatizētajiem 
transportlīdzekļiem;

16. uzsver gaidāmās problēmas saistībā ar sastrēgumiem pilsētu mobilitātes jomā, ko radīs 
autonomo transportlīdzekļu plaša ieviešana, un uzsver arī, ka vajadzīgi jauni risinājumi, 
kas ietver automobiļu koplietošanu, kopbraukšanu un citus modeļus;

Gaisa transports

17. uzsver nesen pieņemto EASA regulu par atjauninātajiem aviācijas drošības 
noteikumiem, kas cita starpā ietver noteikumus, kuri nodrošina pārdomātu tiesisko 
pamatu pirmajam visaptverošam ES noteikumu kopumam par visu veidu civilajiem 
bezpilota lidaparātiem; atgādina, ka EASA regulas pieņemšanai bija ļoti būtiska nozīme, 
ņemot vērā to, ka jaunās tehnoloģijas, piemēram, bezpilota lidaparāti (UAV), tiek arvien 
biežāk izmantoti arī Eiropas gaisa telpā un ka tādēļ bija jāpielāgo spēkā esošais ES 
tiesiskais regulējums un atšķirīgie valstu noteikumi;

18. mudina Komisiju nekavējoties nākt klajā arī ar sīki izstrādātiem noteikumiem par 
automatizētiem lidaparātiem, kuriem vajadzīgas konkrētas un īpaši pielāgotas 
specifikācijas, jo vienota darbības pieeja bezpilota lidaparātiem nav piemērota, lai 

                                               
1 OV L 123, 19.5.2015., 77. lpp.
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nodrošinātu automatizēto lidaparātu drošu integrēšanu gaisa telpā, ko izmanto arī pilotu 
vadīti gaisa kuģi; atgādina, ka bezpilota lidaparātiem būs vajadzīgas drošas un 
sertificētas intelekta sistēmas, kā arī īpaša gaisa telpa un pārvaldīta vide;

19. atgādina par 2016. gada Varšavas deklarāciju par bezpilota lidaparātiem, kas var būt 
instruments darbvietu un jaunu uzņēmējdarbības iespēju radīšanai; atkārto, ka, lai 
izveidotu ES bezpilota lidaparātu ekosistēmu, ko plānots pabeigt līdz 2019. gadam, 
būtiska nozīme ir plānotām darbībām, kā arī ir svarīgi balstīties uz Rīgas deklarācijā 
noteiktajiem pamatprincipiem;

Ūdens transports

20. uzsver iespējas un pievienoto vērtību, ko var nodrošināt autonomie kuģi, it īpaši 
iekšzemes ūdensceļu un tuvsatiksmes kuģošanā, veicinot kuģošanas negadījumu skaita 
samazināšanos, jo lielāko daļu šādu negadījumu izraisa cilvēku kļūdas;

21. aicina Komisiju ieskicēt un noteikt automatizācijas līmeņus iekšzemes un jūras 
kuģošanas jomā, kā arī kopīgus standartus, lai saskaņotu un veicinātu autonomo kuģu 
ieviešanu;

22. aicina īstenot vairāk tādu projektu kā “Kuģošana bez cilvēka klātbūtnes, izmantojot 
viedos tīklus” (MUNIN), ko līdzfinansē ES, īstenojot Septīto pamatprogrammu, lai 
turpinātu attīstīt autonomās kuģošanas tehnoloģijas ES;

Dzelzceļa pārvadājumi

23. aicina Komisiju kopā ar nozares pārstāvjiem izstrādāt kopīgus protokolus un standartus, 
kas nodrošinātu autonomo vilcienu un vieglā tipa sliežu sistēmu darbību;

24. uzsver arvien pieaugošās problēmas pilsētu mobilitātes jomā saistībā ar sastrēgumiem, 
kā arī iespējas, ko šādu problēmu risināšanā sniedz automatizētās sabiedriskā transporta 
sistēmas; aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt un atbalstīt projektus ar mērķi risināt 
minētās problēmas, izmantojot inovācijas automatizēta sabiedriskā transporta jomā;

Patērētāju tiesības

25. aicina Komisiju izstrādāt visaptverošus noteikumus par vadītāju vai pārvadātāju 
atbildību katrā automatizācijas līmenī visos pārvadājumu veidos; uzsver, ka šāda 
atbildība skaidri jādara zināma, izmantojot komerciālu marķējumu vai citas saziņas 
formas;

Pētniecības un izglītības nepieciešamība

26. uzsver, ka jāizstrādā autonomās pamattehnoloģijas (piemēram, tehnoloģijas, kas 
apstrādā un simulē cilvēka domāšanu un uztveri transportlīdzekļa vadīšanas laikā, kā arī 
vides uztveres sistēmas un mākslīgo intelektu) ES, lai nodrošinātu konkurētspēju un 
radītu darbvietas;

27. aicina īstenot iniciatīvas, lai, veicot izglītības pārkārtošanu, plānotu un risinātu 
jautājumus saistībā ar pieprasījuma izmaiņām nodarbinātības jomā, ņemot vērā to, ka 
vajadzīgas jaunas prasmes gan transportlīdzekļu ražošanas, gan arī profesionālas 
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izmantošanas nozarē;

28. mudina Komisiju kopā ar dalībvalstīm ierosināt iniciatīvas ar mērķi veicināt 
nepieciešamās prasmes un izglītību, lai ES varētu saglabāt vadošo pozīciju autonomo 
transportlīdzekļu nozarē;

29. atgādina, ka 300 000 000 EUR no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020 ”finansējuma 
2014.–2020. gadā ir atvēlēti pētniecības un inovācijas programmām automatizēto 
transportlīdzekļu jomā, un iesaka turpināt un paplašināt šīs programmas nākamajā 
daudzgadu finanšu periodā 2021.–2027. gadā (“Apvārsnis Eiropa”);

30. uzsver, ka visā ES ir vajadzīgas reālajiem apstākļiem atbilstīgas izmēģinājumu 
teritorijas, lai rūpīgi pārbaudītu un attīstītu jaunās tehnoloģijas; mudina visas 
dalībvalstis līdz 2020. gadam izraudzīties teritorijas pilsētās un ārpus tām, kur reālos 
satiksmes apstākļos iespējams izmēģināt autonomus izpētes procesā esošus 
transportlīdzekļus, vienlaikus šajās teritorijās garantējot satiksmes drošību;

31. aicina veikt vērienīgu izpēti par autonomo transportlīdzekļu ilgtermiņa ietekmi uz 
tādiem aspektiem kā patērētāju pielāgošanās, sabiedrības atbalsts, psiholoģiskā un 
fiziskā reakcija un sabiedrības mobilitāte, ko rada bezvadītāja transportlīdzekļi;

°

° °

32. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Mūsu mobilitātes sistēmā notiek vērienīgas pārmaiņas, lai to padarītu lielākā mērā 
digitalizētu, drošāku un videi draudzīgāku. Transportlīdzekļu lielāka automatizācija visos 
pārvadājumu veidos un, konkrētāk, saistībā ar satīklotiem un automatizētiem autotransporta 
līdzekļiem, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība sniedz lielas iespējas 
uzlabot satiksmes plūsmas, uzlabot drošību visiem lietotājiem un mazināt transporta ietekmi 
uz vidi. Vienlaikus automatizētiem transportlīdzekļiem piemīt liels potenciāls uzlabot Eiropas 
rūpniecības nozares un uzņēmumu konkurētspēju gan transporta, gan arī citos sektoros. 
Tiklīdz automatizēti transportlīdzekļi būs pieejami plašākai sabiedrībai ikdienas lietošanai, 
sagaidāms, ka tie sniegs ievērojamus ieguvumus mūsu sabiedrībai, nodrošinot inovatīvus 
mobilitātes pakalpojumus pilsētās un lauku apvidos, elastīgāku sabiedrisko transportu un 
labāk pielāgotas izvēles iespējas visiem iedzīvotājiem.

Lai gan tehnoloģiju attīstība ir strauja un tiek aktīvi veicināta visā pasaulē, joprojām nav 
atrisināti būtiski jautājumi, kas saistīti ar automatizēto transportlīdzekļu un ar tiem saistīto 
mobilitātes pakalpojumu attīstību un integrāciju, attiecībā uz transportlīdzekļu un 
infrastruktūras tehniskajiem standartiem, datu izmantošanu, drošību un privātumu, atbildību 
pārvadājumu jomā, kā arī atbildību, ētiku, sabiedrības atbalstu un automatizēto 
transportlīdzekļu un cilvēka vadītu transportlīdzekļu līdzāspastāvēšanu.

Satīkloto un automatizēto autotransporta līdzekļu jomā dalībvalstis, nozares pārstāvji un 
Komisija, īstenojot iniciatīvas, jau risina būtiskus integrētās politikas jautājumus šajā nozarē, 
tostarp gan saistībā ar transportlīdzekļiem (“GEAR 20290” ziņojums), gan arī ar transporta un 
komunikācijas infrastruktūru (Eiropas stratēģija par sadarbīgām intelektiskām transporta 
sistēmām (S-ITS). Pamatojoties uz 2016. gada Amsterdamas deklarāciju par sadarbību 
satīklotu un automatizētu transportlīdzekļu vadīšanas jomā turpinās darbs Padomes augsta 
līmeņa sanāksmēs par transportlīdzekļu autonomo vadīšanu. Eiropas Parlaments 2018. gada 
martā savā rezolūcijā par S-ITS cita starpā ieteica stiprināt ES tiesisko regulējumu, lai 
nodrošinātu ES mēroga pārrobežu sadarbspēju un noteikumus par atbildību attiecībā uz 
satīklotiem transportlīdzekļiem, kā arī noteikumus par piekļuvi transportlīdzeklī esošiem 
datiem.

Komisija savā paziņojumā par ES nākamības mobilitātes stratēģiju, uz ko attiecas šis 
ziņojums, nosaka Eiropai veicamo darbu sarakstu, tostarp kopīgu redzējumu un atbalsta 
pasākumus, lai izstrādātu un ieviestu pamattehnoloģijas, pakalpojumus un infrastruktūru, kas 
saistīti galvenokārt ar autonomo autotransporta līdzekļu vadīšanu. Paredzētās īsāka termiņa 
iniciatīvas ietver automatizētu transportlīdzekļu mobilitātes sniegto devumu, lai līdz 
2050. gadam īstenotu projektu Vision Zero (“mērķis — nulle”) nolūkā samazināt ceļu 
satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu, kā arī atbalsta infrastruktūras ieviešanu, izmantojot 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, 5G izmēģinājumus un tiesību aktu 
priekšlikumus ar mērķi droši īstenot automatizēto transportlīdzekļu mobilitāti. It īpaši 
direktīvas par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību un regulas par motorizēto 
transportlīdzekļu vispārīgo drošību ierosinātās pārskatīšanas mērķis ir ES tiesību aktos 
integrēt īpašus drošības apsvērumus, kas saistīti ar automatizētu transportlīdzekļu vadīšanu.

Referenta viedoklis
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Satīklots un automatizēts automobilis patlaban ir automatizētu transportlīdzekļu mobilitātes 
attīstības priekšgalā. Sagaidāms, ka vieglie automobiļi ar automatizētas vadīšanas funkcijām, 
kas pārsniedz pašreizējo 3. līmeni, ļoti drīz — sākot jau no 2020. gada — ienāks Eiropas 
autopārvadājumu nozarē, un tehnoloģijas turpinās attīstīties un aptvers visus autotransporta 
līdzekļu veidus, tostarp transportlīdzekļus, ko izmanto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā, un 
kravas automobiļus. Tādēļ ir ļoti svarīgi turpināt un pastiprināt attiecīgos centienus visos 
līmeņos, proti, gan saistībā ar tiesisko regulējumu, pētniecību un inovāciju, gan arī ar 
transportlīdzekļu un ceļu un komunikācijas infrastruktūras izmēģinājumiem un ieviešanu 
reālos apstākļos. Eiropai ir ļoti svarīgi saglabāt vadošo pozīciju šajā jomā, lai izmantotu 
ieguvumus, ko sniedz automatizēts autotransports, un veiksmīgi konkurētu ar ārkārtīgi 
vērienīgajiem centieniem ASV, Ķīnā vai Japānā. Referents īpaši ierosina savlaicīgi pievērsties 
neatrisinātajiem jautājumiem datu aizsardzības, transportlīdzekļu un maršrutu datu 
izmantošanas un kiberdrošības jomā. Turklāt jāturpina koordinēt standartizācijas pasākumi 
starptautiskā līmenī, proti, atbilstīgi ANO/EEK satvaram un Vīnes konvencijai, un jāpalīdz 
nodrošināt netraucēta transportlīdzekļu pārrobežu sadarbspēju. Pamatojoties uz arvien lielāku 
pieredzi, kas iegūta saistībā ar 3. līmeņa automatizētajiem automobiļiem, pētījumos būtu 
jāpievēršas jauniem aspektiem, tādiem kā transportlīdzekļu vadītāju neapdomība. Tā kā arvien 
nozīmīgākas kļūst mākslīgā intelekta sistēmas, ir arī svarīgi ātri izstrādāt pamatnostādnes par 
ētikas jautājumiem saistībā ar šādu sistēmu izmantošanu autonomos transportlīdzekļos.

Automatizēto transportlīdzekļu potenciālu izmanto ne tikai autopārvadājumu jomā — tos 
arvien biežāk izmanto arī loģistikā un sabiedriskā transporta jomā, kā arī citos pārvadājumu 
veidos, piemēram, autonomos kuģus izmanto pārvadājumu veikšanai par iekšzemes 
ūdensceļiem un tuvsatiksmes kuģošanā, bezpilota lidaparāti pārvadā preces (kā arī veic gaisa 
taksometru funkciju), un tiek izmantotas arī automatizētas vieglā tipa sliežu sistēmas, 
piemēram, pilsētu sabiedriskā transporta sistēmās. Diemžēl Komisija savā paziņojumā 
minētajām jomām nav pievērsusies.

Saistībā ar gaisa pārvadājumiem referents uzskata, ka nekavējoties jāizstrādā sīki izstrādāti 
noteikumi par automatizētiem lidaparātiem un to drošu integrāciju gaisa telpā, pamatojoties, 
piemēram, uz 2017. gada jūnija plānu “U-Space”un jauno EASA regulu.

Attiecībā uz ūdensceļu pārvadājumu nozari, kurā autonomi kuģi var mazināt cilvēku kļūdu 
izraisītus negadījumus, Komisijai jārīkojas aktīvi, veicinot autonomu kuģu ieviešanu, un 
jāizstrādā kopīga pieeja iekšzemes kuģošanas automatizācijai, nosakot attiecīgos tehniskos 
standartus.

Attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumiem referents uzsver, ka inovatīvām automatizētām 
sabiedriskā transporta sistēmām piemīt potenciāls mazināt ar pilsētu mobilitāti un 
sastrēgumiem saistītās problēmas, un aicina īstenot pasākumus, lai veicinātu un atbalstītu 
projektus minēto problēmu risināšanai.

Tā kā nākamības mobilitātes jomā vērojama virzība uz automatizāciju, ir ļoti svarīgi attīstīt 
autonomas pamattehnoloģijas un prasmes, īstenojot iniciatīvas, kas veicina pētniecību, 
izglītību un apmācību šajā jomā, kas būtu jāatbalsta, piemēram, no programmas “Apvārsnis 
Eiropa” līdzekļiem. Turklāt referents uzskata, ka jāveic turpmāki pētījumi par 
autonomu/bezvadītāja transportlīdzekļu iespējamo ilgtermiņa sociālo ietekmi.

Referents arī ir pārliecināts, ka ikvienā ES politikas pieejā autonomas pārvietošanās jomā ir 
jāiekļauj iniciatīvas, lai risinātu iespējamās problēmas saistībā ar nodarbinātības modeļiem un 
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jaunu prasmju pieprasījumu transportlīdzekļu ražošanas un izmantošanas nozarēs.
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