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Parlamentul European, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 noiembrie 2016 intitulată „O strategie 

europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative, o etapă către 

mobilitatea cooperativă, conectată și automatizată” (COM(2016)0766), 

– având în vedere Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 

iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în 

domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport1 și 

prelungirea perioadei mandatului pentru adoptarea de acte delegate, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 11 octombrie 2017 referitor la 

sistemele de transport inteligente cooperative (CDR 2552/2017), 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 2017 

referitor la „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie europeană privind 

sistemele de transport inteligente cooperative, o etapă către mobilitatea cooperativă, 

conectată și automatizată”2, 

– având în vedere rapoartele Platformei pentru introducerea sistemelor de transport 

inteligente cooperative (STI cooperative), în special referitoare la certificatul STI 

cooperativ și politica de securitate, 

– având în vedere Rezoluția sa din 14 noiembrie 2017 referitoare la salvarea de vieți 

omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE3, 

– având în vedere Declarația de la Amsterdam din 14 aprilie 2016 privind cooperarea în 

materie de sisteme de conducere automată și conectată, 

                                                 
1  JO L 207, 6.8.2010, p. 1. 
2  JO C 288, 31.8.2017, p. 85. 
3  Texte adoptate, P8_TA(2017)0423. 



 

 

– având în vedere Rezoluția sa din 1 iunie 2017 intitulată „Conectivitatea la internet 

pentru creștere, competitivitate și coeziune: societatea europeană a gigabiților și 

tehnologia 5G”1, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru 

mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, cel al Comisiei pentru piața internă și 

protecția consumatorilor și cel al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne (A8-0036/2018), 

A. întrucât Strategia europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative 

(Strategia) este strâns legată de prioritățile politice ale Comisiei, în special de agenda sa 

pentru susținerea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, de 

crearea unui spațiu european unic al transporturilor, de piața unică digitală și de 

strategia privind uniunea energetică; 

B. întrucât autoritățile din statele membre și sectorul industriei trebuie să răspundă la 

necesitatea stringentă de a asigura un transport mai sigur, mai curat, mai eficient, mai 

durabil, multimodal și accesibil pentru toți utilizatorii drumurilor, inclusiv pentru 

persoanele cele mai vulnerabile și cele cu mobilitate redusă; 

C. întrucât tendința pozitivă în domeniul siguranței rutiere înregistrată în UE în cursul 

ultimului deceniu a încetinit, întrucât 92 % dintre accidentele rutiere sunt cauzate de 

erori umane și întrucât utilizarea tehnologiilor STI cooperative este importantă pentru 

funcționarea eficientă a anumitor sisteme de asistență la conducere; întrucât cea mai 

mare parte a spațiului în orașe este în continuare utilizat de transportul rutier, care este 

și cauza accidentelor și a emisiilor din sectorul transportului, fie că este vorba de 

zgomot, gaze cu efect de seră sau poluanți atmosferici; 

D. întrucât, cu ajutorul STI cooperative, participanții la trafic și managerii de trafic vor 

putea partaja și utiliza informații și își vor putea coordona acțiunile într-un mod mai 

eficient; 

E. întrucât securitatea cibernetică a STI cooperative este un element-cheie al implementării 

lor, întrucât soluțiile de securitate fragmentată ar pune în pericol interoperabilitatea și 

siguranța utilizatorilor finali și întrucât, prin urmare, există o nevoie clară pentru măsuri 

la nivelul UE; 

F. întrucât responsabilitatea și transparența în materie de algoritmi înseamnă punerea în 

aplicare a măsurilor tehnice și operaționale care asigură transparența și caracterul 

nediscriminatoriu ale procesului decizional automatizat și ale procesului de calculare a 

probabilităților legate de comportamentul individual; întrucât transparența ar trebui să le 

ofere persoanelor informații pertinente privind logica utilizată și semnificația procesului 

și consecințele acestuia; întrucât aceasta ar trebui să includă informații cu privire la 

datele utilizate pentru formarea în materie de analiză și să le permită cetățenilor să 

înțeleagă și să monitorizeze deciziile care îi afectează; 

G. întrucât Uniunea ar trebui să încurajeze și să dezvolte în continuare tehnologiile digitale, 
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nu doar pentru a reduce erorile umane și alte deficiențe, ci și pentru a scădea costurile și 

pentru a optimiza utilizarea infrastructurilor, decongestionând traficul și reducând astfel 

emisiile de CO2; 

H. întrucât, cu ajutorul conectivității digitale și mobile, elementul de cooperare va crește în 

mod semnificativ siguranța rutieră, eficiența traficului, sustenabilitatea și caracterul 

multimodal; întrucât aceasta va genera totodată un potențial economic enorm și va 

reduce numărul accidentelor rutiere și consumul de energie; întrucât STI cooperative 

reprezintă elementul fundamental al dezvoltării vehiculelor autonome și sistemelor de 

conducere automate; 

I. întrucât sistemele de conducere conectată și automatizată reprezintă o evoluție digitală 

importantă în acest sector și întrucât coordonarea cu toate noile tehnologii utilizate în 

acest sector, cum ar fi sistemele europene globale de navigație prin satelit GALILEO și 

EGNOS, a atins în prezent un nivel ridicat de capacitate tehnologică; 

J. întrucât UE este obligată să respecte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, în special articolele 7 și 8 referitoare la dreptul la viață privată și protecția 

datelor cu caracter personal; 

K. întrucât o serie de țări din întreaga lume (de exemplu, SUA, Australia, Japonia, Coreea 

și China) fac progrese rapide în vederea introducerii unor noi tehnologii și vehicule 

digitale, iar vehiculele și serviciile STI cooperative sunt deja disponibile pe piață; 

Cadrul general 

1. salută Comunicarea Comisiei privind o strategie europeană privind sistemele de 

transport inteligente cooperative și activitatea intensă întreprinsă împreună cu 

specialiștii din sectorul public și privat, care reprezintă temelia comunicării; sprijină 

rezultatele și solicită, prin urmare, introducerea neîntârziată a serviciilor STI 

cooperative interoperabile în întreaga Europă; 

2. subliniază necesitatea unui cadru juridic clar pentru a sprijini implementarea STI 

cooperative și salută adoptarea unui viitor act delegat în temeiul Directivei STI 

(Directiva 2010/40/UE) pentru a asigura continuitatea serviciilor și interoperabilitatea și 

pentru a sprijini compatibilitatea inversă; 

3. ia act de potențialul STI cooperative de a îmbunătăți eficiența consumului de 

combustibil, de a reduce costul transportului individual și de a atenua impactul negativ 

al traficului asupra mediului; 

4. subliniază potențialul tehnologiilor digitale și al modelelor de afaceri aferente în 

transportul rutier și recunoaște că strategia este un pas important în dezvoltarea STI 

cooperative și, ulterior, a mobilității complet conectate și automate; constată că 

vehiculele cooperative, conectate și automatizate pot stimula competitivitatea industriei 

europene, pot face transportul mai fluid și mai sigur, pot reduce congestionarea, 

consumul de energie și emisiile și pot îmbunătăți interconectivitatea între diferitele 

moduri de transport; în acest context, subliniază că cerințele în materie de infrastructură 

trebuie să fie stabilite pentru a se asigura că sistemele vizate pot funcționa în mod sigur 

și eficient; 

5. ia act de faptul că industriile UE ar trebui să își valorifice poziția avantajoasă în 



 

 

contextul global în ceea ce privește dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor STI 

cooperative; subliniază necesitatea urgentă de a stabili o strategie ambițioasă a UE care 

să coordoneze eforturile naționale și regionale, să evite fragmentarea, să accelereze 

dezvoltarea tehnologiilor STI cooperative care au demonstrat că aduc beneficii în 

materie de siguranță și să stimuleze cât mai mult posibil cooperarea între diferitele 

sectoare, precum transportul, energia și telecomunicațiile; îndeamnă Comisia să prezinte 

un calendar specific cu obiective clare privind ceea ce trebuie să realizeze UE în 

perioada 2019-2029, să acorde prioritate introducerii, până în 2019, a serviciilor STI 

cooperative care au cel mai înalt grad de siguranță potențial, astfel cum figurează pe 

lista serviciilor pregătite de platforma STI cooperative în raportul său privind a doua 

fază, și să se asigure că serviciile în cauză sunt disponibile în toate vehiculele noi din 

întreaga Europă; 

6. subliniază necesitatea introducerii unui cadru coerent de norme sociale, de mediu și de 

siguranță pentru a asigura respectarea drepturilor lucrătorilor și ale consumatorilor și 

pentru a garanta o concurență loială în acest sector; 

7. salută rezultatele celei de a doua faze a platformei STI cooperative și subliniază 

importanța lor1; 

8. subliniază că, deși comunicarea constituie un pas important către o strategie a UE 

privind vehiculele cooperative, conectate și automatizate, nu ar trebui să existe nicio 

confuzie între STI cooperative și aceste concepte diferite; 

9. subliniază necesitatea de a se asigura că dezvoltarea și implementarea vehiculelor 

conectate și automatizate și a STI cooperative respectă și sprijină pe deplin obiectivele 

de decarbonizare a sistemului de transport și obiectivul „zero decese” în ceea ce privește 

siguranța rutieră; 

10. reamintește că STI cooperative sunt sisteme care permit diferitelor stații STI (vehicule, 

echipamente rutiere, centre de control al traficului și dispozitive nomade) să comunice 

și să facă schimb de informații utilizând o structură standardizată de comunicare și că 

interoperabilitatea sistemelor individuale este, prin urmare, esențială; 

11. reamintește că vehiculele conectate sunt vehicule care utilizează tehnologiile STI 

cooperative care le permit tuturor vehiculelor să comunice cu alte vehicule, cu 

dispozitivele de semnalizare rutieră și cu infrastructurile rutiere și orizontale 

sustenabile, care ar trebui consolidate și adaptate, dar care pot oferi, de asemenea, 

sisteme inovatoare de reîncărcare în exploatare și pot comunica în condiții de siguranță 

cu vehiculele și cu alți utilizatori ai drumurilor; reamintește că 92 % dintre accidentele 

rutiere sunt cauzate de erori umane și că utilizarea tehnologiilor STI cooperative este 

importantă pentru funcționarea eficientă a anumitor sisteme de asistență la conducere; 

12. reamintește că vehiculele automatizate sunt vehicule care pot funcționa și pot face 

manevre în mod independent în situații reale de trafic și în cazul cărora una sau mai 

multe dintre comenzile principale de conducere (direcție, accelerație, frână) sunt 

automatizate pentru o perioadă lungă de timp; 

                                                 
1  Raportul final al celei de a doua faze a platformei STI cooperative: 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-
report.pdf. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf.
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf.


 

 

13. subliniază necesitatea introducerii unor sisteme de protecție în timpul fazei de tranziție 

în care vehiculele conectate și automatizate coexistă cu vehiculele tradiționale 

neconectate, pentru a nu pune în pericol siguranța rutieră; atrage atenția asupra faptului 

că anumite sisteme de asistență la conducere ar trebui să fie în continuare dezvoltate și 

instalate în mod obligatoriu; 

14. invită Comisia Europeană să examineze modurile de a trata problema coexistenței pe 

drumurile rutiere a vehiculelor cooperative, conectate și automatizate cu vehiculele și 

șoferii neconectați, ținând seama de faptul că vechimea parcului de vehicule și 

procentajul rezidual de persoane neconectate obligă la prevederea unei rate care rămâne 

semnificativă de vehicule neintegrate în sistem; 

15. regretă că nu a fost stabilit un calendar clar pentru introducerea serviciilor recomandate 

„Ziua 1,5” și a viitoarelor seturi de servicii, că nu a fost efectuată o evaluare completă a 

impactului și că nu există informații precise privind inițiativele de introducere a 

serviciilor STI cooperative și de eventuală extindere a serviciilor; 

16. invită Comisia să considere o prioritate asigurarea celui mai înalt grad de siguranță a 

serviciilor STI cooperative și elaborarea definițiilor și cerințelor necesare și să 

actualizeze, fără întârzieri suplimentare, declarația europeană de principii privind 

interfața om-mașină (HMI) pentru sistemele de informații și comunicații instalate la 

bord, deoarece interacțiunea dintre conducătorul auto și mașină este importantă1; 

17. reiterează rolul esențial pe care îl joacă vehiculele conectate și automatizate, STI 

cooperative și noile tehnologii în îndeplinirea obiectivelor privind clima, precum și 

necesitatea de a se asigura că dezvoltarea și implementarea acestora vor respecta pe 

deplin și vor sprijini obiectivele de decarbonizare a sistemului de transport; salută 

utilizarea STI cooperative ca mijloc de îmbunătățire a eficienței traficului și de reducere 

a consumului de carburanți și a impactului negativ al transportului rutier asupra 

mediului (de exemplu, în ceea ce privește emisiile de CO2) și pentru a optimiza 

utilizarea infrastructurii urbane; 

18. insistă asupra potențialului tehnologiilor inovatoare, cum sunt conducerea automată și 

„formarea de convoaie” (gruparea diferitelor vehicule) în transportul rutier de mărfuri, 

întrucât acestea permit o mai bună utilizare a curenților de aer în deplasare și, prin 

urmare, reduc consumul de combustibili și emisiile; solicită sprijin suplimentar pentru 

activitățile de cercetare și dezvoltare în acest domeniu, în special pentru infrastructura 

digitală necesară; 

19. subliniază necesitatea de a oferi utilizatorilor drumurilor mai multe posibilități de a 

alege, mai multe produse ușor de utilizat, accesibile ca preț și personalizate, precum și 

mai multe informații; în acest sens, încurajează Comisia să faciliteze schimbul de bune 

practici menite să asigure, printre altele, eficiența economică; îndeamnă toate statele 

membre să se alăture platformei C-Roads, întrucât se intenționează ca aceasta să joace 

un rol important de coordonare în punerea în aplicare a strategiei, cu condiția să 

respecte neutralitatea tehnologică necesară pentru încurajarea inovațiilor; subliniază 

                                                 
  Recomandarea Comisiei 2008/653/CE din 26 mai 2008 privind Folosirea sigură și 

eficientă a sistemelor informatice și de comunicație încorporate la bordul vehiculelor: 
actualizarea Declarației europene de principii privind interfața om-mașină (JO L 216, 
12.8.2008, p. 1). 



 

 

necesitatea de a se asigura că instrumentele digitale avansate sunt implementate la scară 

largă și în mod coordonat în statele membre, acoperind și transportul public; invită 

producătorii de automobile să inițieze implementarea STI cooperative pentru a pune în 

aplicare strategia; 

20. îndeamnă Comisia să elaboreze statistici care să le completeze pe cele existente, pentru 

a evalua mai bine progresele în materie de digitalizare din diferitele domenii ale 

sectorului transportului rutier; subliniază importanța continuării investițiilor în 

cercetarea sistemelor de senzori și evidențiază că, la dezvoltarea STI cooperative, ar 

trebui să se acorde o atenție deosebită conducerii în mediul urban, care este foarte 

diferită de conducerea în afara orașului; ia act de faptul că conducerea în mediu urban, 

în special, implică o mai mare interacțiune cu motocicliștii, cicliștii, pietonii și alți 

utilizatori vulnerabili ai drumurilor, inclusiv persoanele cu handicap;  

21. îndeamnă statele membre să depună toate eforturile posibile pentru a se asigura că 

învățământul profesional și superior corespunde nevoilor de cunoștințe ale industriei 

care va dezvolta strategia privind STI; încurajează realizarea de analize prospective 

privind noile meserii și locuri de muncă asociate acestei noi abordării în materie de 

mobilitate și schimburile de bune practici în dezvoltarea modelelor de cooperare între 

întreprinderi și sistemul de învățământ, pentru a crea spații integrate de formare, inovare 

și producție; 

22. consideră că serviciile STI cooperative ar trebui integrate în Strategia spațială pentru 

Europa, întrucât implementarea STI cooperative se va baza pe tehnologiile de 

geolocalizare, precum poziționarea prin satelit; 

23. subliniază că statele membre ar trebui să ia în considerare implementarea serviciilor STI 

cooperative într-o perspectivă mai largă a mobilității ca serviciu (MaaS) și a integrării 

celorlalte mijloace de transport, în special pentru a evita eventualele efecte de recul, și 

anume o creștere a ponderii modale a transportului rutier; 

Protecția vieții private și a datelor 

24. atrage atenția asupra importanței aplicării legislației UE privind protecția vieții private 

și a datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele legate de STI cooperative și 

ecosistemele conectate, care ar trebui să fie utilizate în mod prioritar doar pentru scopuri 

legate de STI cooperative și care nu pot fi păstrate sau utilizate în alte scopuri; 

subliniază că vehiculele inteligente ar trebui să respecte pe deplin Regulamentul general 

privind protecția datelor (RGPD) și normele aferente, iar furnizorii de servicii STI 

cooperative trebuie să ofere informații ușor accesibile, precum și termeni și condiții 

clare șoferilor, pentru ca aceștia să își exprime liber și în cunoștință de cauză 

consimțământul pentru prelucrarea datelor, în conformitate cu dispozițiile și restricțiile 

prevăzute în RGPD; 

25. subliniază necesitatea ca responsabilitatea și transparența în materie de algoritmi să fie 

mult mai mare în ceea ce privește prelucrarea și analiza datelor de către întreprinderi; 

reamintește că Regulamentul general privind protecția datelor prevede deja dreptul de a 

fi informat în privința logicii implicate în prelucrarea datelor; subliniază, în plus, 

necesitatea de a preveni crearea unor „obstacole la conducere”, ceea ce ar însemna că 

utilizatorii nu și-ar putea conduce propriile autoturisme inteligente în cazul în care 

refuză să-și dea acordul în acest sens; solicită punerea la dispoziție a unei opțiuni „mod 



 

 

offline” la bordul autovehiculelor inteligente, care să le permită utilizatorilor să 

dezactiveze transferurile de date cu caracter personal către alte dispozitive, fără ca 

utilizarea autovehiculului de către aceștia să aibă de suferit; 

26. atrage atenția asupra faptului că protecția datelor și confidențialitatea trebuie să fie luate 

în considerare pe întreaga durată a prelucrării datelor; subliniază că aplicarea 

principiului „protecției datelor începând cu momentul conceperii și cel al protecției 

implicite a datelor” ar trebui să constituie punctul de plecare la proiectarea aplicațiilor și 

sistemelor STI; amintește că tehnicile de anonimizare pot spori încrederea utilizatorilor 

în serviciile folosite; 

Securitatea cibernetică 

27. subliniază că este important să se asigure aplicarea unor standarde înalte de securitate 

cibernetică pentru a preveni pirateria și atacurile cibernetice în toate statele membre, în 

special având în vedere natura critică a securității comunicațiilor STI cooperative; ia act 

de faptul că securitatea cibernetică este una dintre provocările majore cu care va trebui 

să se confrunte sistemul de transport pe măsură ce devine mai conectat și digitalizat; 

subliniază că vehiculele automatizate și conectate și bazele de date în care datele sunt 

prelucrate și/sau stocate sunt vulnerabile la atacuri cibernetice, motiv pentru care este 

necesar să se evite toate deficiențele și riscurile identificabile posibile în funcție de 

stadiul de dezvoltare, prin elaborarea unei politici comune de securitate, inclusiv a unor 

standarde de securitate stricte, și a unei politici privind certificatele pentru introducerea 

STI cooperative; 

28. subliniază că ar trebui să se aplice standarde de siguranță la fel de ridicate și armonizate 

în UE și în toate statele membre și în toate eventualele acorduri de cooperare cu țările 

terțe; subliniază că aceste standarde nu ar trebui totuși să împiedice accesul reparatorilor 

terți la sistemele integrate la bord, pentru ca proprietarii de vehicule să nu fie dependenți 

de producătorii de automobile pentru efectuarea controalelor și/sau a reparațiilor 

necesare pentru programele integrate la bord; 

Tehnologiile comunicațiilor și frecvențele 

29. consideră că abordarea comunicării hibride caracterizate de neutralitatea tehnologică 

care asigură interoperabilitatea și compatibilitatea inversă și care combină tehnologii de 

comunicare complementare este cea adecvată, iar cel mai promițător ansamblu de 

comunicare hibridă este o combinație între comunicațiile cu rază scurtă fără fir și 

tehnologiile celulare și prin satelit, care vor asigura cel mai bun sprijin posibil pentru 

introducerea serviciilor STI cooperative de bază; 

30. ia act de referirea la legătura dintre autovehiculele conectate și sistemele europene de 

radionavigație prin satelit, EGNOS și GALILEO; prin urmare, sugerează ca strategiile 

axate pe autovehiculele conectate să fie incluse în tehnologiile spațiale; consideră că 

interoperabilitatea este esențială atât pentru siguranța, cât și pentru alegerile 

consumatorului și subliniază că capacitatea vehiculelor de a comunica cu sistemele de 

navigație prin satelit și 5G trebuie să fie integrată în ansamblul de comunicare hibridă în 

viitor, astfel cum se menționează în planul de acțiune privind 5G al Comisiei; 

31. încurajează cooperarea între producătorii de automobile și operatorii de telecomunicații 

care sprijină serviciile STI cooperative pentru, printre altele, a implementa fără 



 

 

probleme tehnologiile de comunicații STI cooperative, taxele de drum și serviciile de 

tahografe digitale inteligente, evitând interferențele între diferitele servicii; 

32. invită Comisia și statele membre să își continue eforturile de finanțare a cercetării și 

inovării (Orizont 2020), în special pentru a permite pe termen lung dezvoltarea 

infrastructurii adecvate pentru implementarea STI cooperative; 

33. subliniază că sistemele cu senzori sunt importante pentru a furniza date privind, de 

exemplu, dinamica vehiculului, congestionarea traficului și calitatea aerului; solicită 

mai multe investiții coordonate în mod adecvat la nivelul statelor membre pentru a 

asigura deplina interoperabilitate a senzorilor utilizați și pentru a studia posibilele lor 

utilizări pentru alte aplicații decât cele în materie de siguranță, de exemplu, pentru 

detectarea la distanță a emisiilor; 

34. solicită Comisiei să prezinte propuneri pentru a se asigura că informațiile privind 

emisiile de poluanți disponibile prin intermediul senzorilor instalați în vehicule sunt 

colectate și puse la dispoziția autorităților competente; 

O abordare europeană comună 

35. încurajează statele membre și autoritățile locale, producătorii de vehicule, operatorii 

rutieri și industria STI să introducă STI cooperative până în 2019 și recomandă 

Comisiei, autorităților locale și statelor membre să aloce fondurile necesare în cadrul 

Mecanismului pentru interconectarea Europei, al fondurilor structurale și de investiții 

europene și al Fondului european pentru investiții strategice pentru modernizarea și 

întreținerea viitoarei infrastructuri rutiere, utilizând o abordare tematică orizontală; 

invită Comisia și statele membre să își continue eforturile de finanțare a cercetării și 

inovării (Orizont 2020), cu respectarea deplină a principiului transparenței și furnizând 

informații periodice privind cofinanțarea UE; 

36. încurajează statele membre și Comisia să sprijine inițiative și acțiuni care să promoveze 

mai mult activitățile de cercetare și de informare privind dezvoltarea și impactul STI 

cooperative asupra politicii în domeniul transporturilor a UE; este de părere că, în cazul 

în care nu se înregistrează niciun progres semnificativ până în 2022, ar putea fi necesare 

măsuri legislative cu scopul de a introduce „norme minime” și de a garanta integrarea în 

această privință; 

37. subliniază importanța calității infrastructurii rutiere fizice, care ar trebui să fie 

completată treptat de infrastructura digitală; solicită modernizarea și întreținerea 

infrastructurii rutiere în viitor; 

38. subliniază că ar trebui creat un sistem de transport cu adevărat multimodal, care să 

integreze toate modurile de transport în cadrul unui serviciu de mobilitate unic, cu 

informații în timp real, care să țină seama de sistemele integrate de emitere a biletelor și 

de serviciile de mobilitate partajată, precum și de plimbări și ciclism, cu ajutorul căruia 

transportul cetățenilor și al bunurilor dintr-un punct precis în altul să se desfășoare fără 

probleme și care să crească eficiența transporturilor în general, precum și 

sustenabilitatea și durabilitatea acestora; în acest sens, invită Comisia să asigure și să 

promoveze cooperarea și investițiile la nivel european în domeniul digitalizării 

industriei transporturilor, prin fonduri existente și noi, pentru a integra sistemele de 

transport inteligente în diferitele moduri de transport (STI cooperative, ERTMS, 



 

 

SESAR, RIS1); subliniază importanța unei abordări integrate privind instrumentele de 

informare, rezervare și eliberare de bilete, pentru a obține lanțuri atractive de mobilitate 

dintr-un punct precis în altul; 

39. solicită ca procesul de planificare să exploateze viziunea utilizatorilor transportului de 

călători și de marfă ca sursă principală de informații pentru a extinde domeniul de 

aplicare al STI cooperative și a crea modele de afaceri legate de acest nou concept de 

mobilitate integrată sustenabilă; 

40. încurajează UE și statele membre să pună în aplicare în mod corespunzător Convenția 

Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD), precum și 

viitoarea Directivă privind cerințele în materie de accesibilitate a produselor și 

serviciilor, pentru a asigura accesibilitatea fără bariere la STI cooperative pentru toți 

cetățenii; 

41. recomandă Comisiei să instituie neîntârziat un cadru juridic adecvat pentru a realiza 

interoperabilitatea transfrontalieră la nivelul UE, precum și un cadru care să ia în 

considerare regulile referitoare la responsabilitatea pentru utilizarea diferitelor tipuri de 

transport conectate; invită Comisia să publice o propunere legislativă privind accesul la 

datele și resursele din interiorul vehiculului până cel târziu la sfârșitul anului; 

recomandă ca această propunere să facă posibil ca întregul lanț valoric pentru 

automobile și utilizatorii finali să beneficieze de digitalizare și să garanteze condiții de 

concurență echitabile și o securitate maximă în ceea ce privește stocarea datelor din 

interiorul vehiculului și accesul echitabil, în timp util și nerestricționat la acestea pentru 

toate părțile terțe, cu scopul de a proteja drepturile consumatorilor, de a promova 

inovarea și de a asigura concurența echitabilă și nediscriminatorie pe această piață, în 

conformitate cu principiul neutralității tehnologice; subliniază necesitatea de a contribui 

la modernizarea tuturor infrastructurilor urbane și rurale legate de serviciile de transport 

public; invită Comisia să garanteze că va asigura, în toate cazurile, respectarea în 

totalitate a RGPD și să prezinte anual rapoarte Parlamentului cu privire la monitorizarea 

conformității; 

42. invită Comisia să adopte o abordare globală în domeniul armonizării tehnice și 

standardizării datelor, pentru a asigura compatibilitatea STI cooperative, economii de 

scară pentru producători și îmbunătățirea confortului consumatorilor; 

43. subliniază importanța inițierii unui dialog cu partenerii sociali și reprezentanții 

consumatorilor într-un stadiu incipient, pentru a crea o atmosferă de încredere și 

transparență și pentru a găsi un echilibru adecvat între efectele pozitive și efectele 

negative asupra condițiilor sociale și de muncă și a drepturilor consumatorilor; remarcă 

faptul că Forumul eSafety trebuie să elaboreze o foaie de parcurs pentru implementarea 

STI cooperative, la fel cum a fost cazul și pentru sistemul eCall; 

44. subliniază că, pentru a îndeplini angajamentele internaționale privind clima și 

obiectivele interne ale UE, este necesar să se depună eforturi pentru a asigura o 

orientare globală către o economie cu emisii reduse de carbon; subliniază, prin urmare, 

necesitatea reînnoirii criteriilor de alocare a diferitelor fonduri ale UE pentru a promova 

                                                 
1  Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS); Programul de 

cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR); 
serviciile de informații fluviale (RIS). 



 

 

decarbonizarea și măsurile de eficiență energetică, inclusiv în contextul STI; 

cooperative; consideră că fondurile Uniunii nu ar trebui în niciun caz să fie alocate unor 

proiecte care nu respectă obiectivele și politicile de reducere a emisiilor de CO2; 

45. solicită producătorilor de automobile să informeze în mod corespunzător și cu claritate 

consumatorii în legătură cu drepturile lor, precum și în legătură cu beneficiile și limitele 

noilor tehnologii STI cooperative în ceea ce privește siguranța; încurajează utilizarea 

campaniilor de informare pentru a familiariza conducătorii auto actuali cu noile 

tehnologii STI cooperative, pentru a crea încrederea necesară în rândul utilizatorilor 

finali și pentru a fi acceptate de public; consideră că utilizarea STI cooperative poate 

crește siguranța și eficiența sistemului de transport, asigurând totodată respectarea 

normelor de protecție a datelor și a vieții private; 

° 

° ° 

46. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 


