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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 november 2016 En europeisk 

strategi för samverkande intelligenta transportsystem, en milstolpe mot samverkande, 

uppkopplad och automatiserad rörlighet (COM(2016)0766), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 

7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på 

vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag1, och förlängning av 

tidsfristen för befogenheten att anta delegerade akter, 

– med beaktande av Europeiska regionkommitténs yttrande av den 11 oktober 2017 om 

samverkande intelligenta transportsystem (CDR 2552/2017), 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 

31 maj 2017 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En europeisk strategi för 

samverkande intelligenta transportsystem, en milstolpe mot samverkande, uppkopplad 

och automatiserad rörlighet2, 

– med beaktande av rapporterna från plattformen för införande av samverkande ITS, i 

synnerhet certifikat- och säkerhetspolicyn för samverkande ITS, 

– med beaktande av sin resolution av den 14 november 2017 Att rädda liv: öka 

bilsäkerheten i EU3, 

– med beaktande av förklaringen från Amsterdam av den 14 april 2016 om samarbete på 

området för uppkopplad och automatiserad körning, 
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2  EUT C 288, 31.8.2017, s. 85. 
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– med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2017 Internetkonnektivitet för tillväxt, 

konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G1, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena 

från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för den inre 

marknaden och konsumentskydd och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 

samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0036/2018), och av följande skäl: 

A. Den europeiska strategin för samverkande intelligenta transportsystem (nedan kallad 

strategin) hänger nära samman med kommissionens politiska prioriteringar, i synnerhet 

dess agenda för sysselsättning, tillväxt och investeringar, målet att skapa ett gemensamt 

europeiskt transportområde, den digitala inre marknaden och strategin för 

energiunionen. 

B. Medlemsstaternas myndigheter och industrisektorn måste svara på det trängande 

behovet att göra transporter säkrare, renare, mer effektiva, hållbara, multimodala och 

tillgängliga för alla vägtrafikanter, också för de mest utsatta och för personer med 

nedsatt rörlighet. 

C. Den positiva trend som uppvisats inom trafiksäkerheten i EU under det senaste årtiondet 

har stannat av och 92 % av alla trafikolyckor beror delvis på den mänskliga faktorn, och 

det är viktigt att samverkande ITS‑ teknik används för att vissa förarassistenssystem ska 

fungera effektivt. Vägtransporter tar fortfarande upp mest utrymme i städerna och står 

för huvuddelen av olyckorna och transportutsläppen i form av buller, växthusgaser och 

luftföroreningar. 

D. Systemet med samverkande ITS kommer att ge trafikanter och trafikledare möjlighet att 

gemensamt utnyttja och använda information och att samordna sina åtgärder mer 

effektivt. 

E. It-säkerheten i samverkande ITS är en nyckelfaktor i genomförandet och fragmenterade 

säkerhetslösningar kan äventyra interoperabiliteten och säkerheten för slutanvändarna, 

det finns därför ett klart behov av åtgärder på EU-nivå. 

F. Algoritmisk ansvarsskyldighet och transparens innebär att det genomförs tekniska och 

operativa åtgärder som säkerställer transparensen och den icke-diskriminerande 

karaktären i ett automatiserat beslutsfattande och processen för beräkning av 

sannolikheten för ett enskilt beteende. Transparensen bör ge enskilda individer 

meningsfull information om den berörda logiken och om innebörden av processen och 

dess konsekvenser. Detta bör inbegripa information om de data som används för 

utbildning i analyser och göra det möjligt för enskilda individer att förstå och övervaka 

de beslut som påverkar dem. 

G. EU bör uppmuntra och vidareutveckla digital teknik inte bara för att minska misstag 

orsakade av den mänskliga faktorn och andra ineffektiviteter, utan även för att minska 

kostnaderna och optimera användningen av infrastruktur genom att avhjälpa 

trafikstockningarna och därmed minska koldioxidutsläppen. 

                                                 
1  Antagna texter, P8_TA(2017)0234. 



 

 

H. Den samverkande faktorn kommer tack vare digitala och mobila anslutningar att 

avsevärt förbättra trafiksäkerheten, trafikflödet, hållbarheten och multimodaliteten. 

Samtidigt kommer den att skapa en enorm ekonomisk potential och minska 

trafikolyckor och energiförbrukning. Samverkande ITS är av grundläggande betydelse 

för utvecklingen av autonoma fordon och styrsystem. 

I. Uppkopplad och automatiserad körning är en viktig digital utveckling inom sektorn, och 

samordning med all ny teknik som används inom sektorn, såsom de europeiska globala 

satellitbaserade navigationssystemen Galileo och Egnos, har nu nått en hög teknisk 

kapacitet. 

J. EU är skyldig att respektera Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, särskilt artiklarna 7 och 8 om rätten till respekt för privatlivet och skyddet 

av personuppgifter. 

K. I flera länder över hela världen (t.ex. Förenta staterna, Australien, Japan, Korea och 

Kina) kommer ny digital teknik snart att kunna tas i bruk, och fordon och tjänster med 

samverkande ITS finns redan på marknaden. 

Allmän ram 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om en europeisk strategi för 

samverkande intelligenta transportsystem och det intensiva arbete som kommissionen 

har utfört tillsammans med experter från såväl offentlig som privat sektor och som 

ligger till grund för meddelandet. Parlamentet stöder resultaten och vill därför att det 

snabbt ska införas interoperabla tjänster för samverkande ITS i hela Europa. 

2. Europaparlamentet betonar att det behövs ett tydligt rättsligt ramverk för att stödja 

införandet av samverkande ITS, och ser fram emot en kommande delegerad akt enligt 

ITS-direktivet (direktiv 2010/40/EU) för att stödja tjänstekontinuitet, säkerställa 

interoperabilitet och stödja bakåtkompatibilitet. 

3. Europaparlamentet noterar de stora möjligheter som samverkande ITS erbjuder för att 

förbättra bränsleeffektiviteten, sänka kostnaderna för individuella transporter och 

minska trafikens negativa effekt på miljön. 

4. Europaparlamentet poängterar att digital teknik och relaterade affärsmodeller inom 

vägtransportväsendet för med sig stora möjligheter och konstaterar att strategin är en 

viktig milstolpe på vägen mot utveckling av samverkande ITS och i förlängningen helt 

uppkopplad och automatiserad rörlighet. Parlamentet noterar att samverkande, 

uppkopplade och automatiserade fordon kan stärka den europeiska industrins 

konkurrenskraft, göra transporter sammanhängande och säkra, minska 

trafikstockningar, energiförbrukningen och utsläppen samt förbättra sammanlänkningen 

av de olika transportslagen. Parlamentet anser att infrastrukturkrav därför måste 

fastställas för att säkerställa att de berörda systemen fungerar på ett säkert och effektivt 

sätt. 

5. Europaparlamentet konstaterar att EU-företag bör dra nytta av sin fördelaktiga ställning 

på den globala arenan i utvecklingen och tillämpningen av teknik för samverkande ITS. 

Parlamentet understryker det brådskande behovet av att ta fram en ambitiös EU-strategi 

som samordnar nationella och regionala ansträngningar, förebygger fragmentering, 



 

 

påskyndar införandet av samverkande ITS-teknik som har visat sig ha säkerhetsfördelar 

och som maximerar samverkan mellan olika sektorer, såsom transport, energi och 

telekommunikation. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att presentera en 

särskild tidsplan med tydliga mål för vad EU behöver uppnå mellan 2019 och 2029, 

prioritera införandet av de samverkande ITS-tjänster som har den högsta 

säkerhetspotentialen enligt den förteckning över tjänster som har sammanställts av 

plattformen för samverkande ITS i dess rapport om den andra fasen senast 2019, och se 

till att dessa tjänster finns i alla nya fordon i hela Europa. 

6. Europaparlamentet betonar att man behöver införa en enhetlig ram med sociala, 

miljömässiga och säkerhetsmässiga regler i syfte att upprätthålla arbetstagarnas och 

konsumenternas rättigheter och säkerställa sund konkurrens i sektorn. 

7. Europaparlamentet välkomnar resultaten från den andra fasen av plattformen för 

samverkande ITS och understryker dessa resultats betydelse1. 

8. Europaparlamentet understryker att meddelandet visserligen utgör en viktig milstolpe på 

vägen mot en EU-strategi för samverkande, uppkopplade och automatiserade fordon, 

men att samverkande ITS och dessa olika begrepp inte bör blandas ihop. 

9. Europaparlamentet understryker att man måste se till att utvecklingen och införandet av 

uppkopplade och automatiserade fordon och samverkande ITS till fullo överensstämmer 

med och stöder målen för utfasning av fossila bränslen i transportsystemet och 

nollvision för trafiksäkerheten. 

10. Europaparlamentet påminner om att samverkande ITS är system som gör att olika ITS-

stationer (fordon, vägutrustning, trafikkontrollcentraler och mobil utrustning) kan 

kommunicera och dela information genom en standardiserad kommunikationsarkitektur 

och att det därför är absolut nödvändigt att de olika systemen är interoperabla. 

11. Europaparlamentet påminner om att uppkopplade fordon är fordon som använder 

samverkande ITS‑ teknik som gör det möjligt för vägfordon att kommunicera med 

andra fordon, med trafiksignaler och med såväl hållbar väginfrastruktur som horisontell 

infrastruktur, som bör stärkas och anpassas, men som också kan erbjuda innovativa 

system för laddning under färd samt kommunicera säkert med fordon och med andra 

trafikanter. Parlamentet påminner om att den mänskliga faktorn ligger bakom 92 % av 

alla trafikolyckor och att det är viktigt att använda samverkande ITS‑ teknik för att 

vissa förarassistenssystem ska fungera effektivt. 

12. Europaparlamentet påminner om att automatiserade fordon är fordon som kan köra och 

manövrera självständigt i verkliga trafiksituationer och där ett eller flera av de primära 

körreglagen (styrning, gas, broms) sköts automatiskt under en längre tid. 

13. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att införa skyddssystem under 

övergångsfasen när uppkopplade och automatiserade fordon och traditionella 

ouppkopplade fordon samexisterar, för att inte äventyra trafiksäkerheten. Vissa 

förarassistenssystem bör vidareutvecklas och göras obligatoriska. 

                                                 
1  Plattformen för samverkande ITS, slutfas II: 

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


 

 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga hur man ska hantera 

samexistensen på vägarna mellan samverkande, uppkopplade och automatiserade 

fordon och ouppkopplade fordon och förare, med tanke på fordonsparkens höga ålder 

och på att den återstående andelen människor som inte är uppkopplade innebär att man 

måste räkna med ett fortsatt stort antal fordon som inte hör till systemet. 

15. Europaparlamentet beklagar att det saknas en tydlig tidsplan för rekommenderade 

tjänster för dag 1,5 och framåt, samt att det saknas en fullständig konsekvensbedömning 

och exakta uppgifter om införandeinitiativen för utveckling av samverkande ITS-

tjänster och potentiella utvidgningar av tjänsterna. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att prioritera de samverkande ITS-tjänster 

som ger högsta möjliga säkerhet, och att utarbeta de definitioner och krav som behövs, 

samt att snarast uppdatera den europeiska principförklaringen om användargränssnitt för 

informations- och kommunikationssystem i fordon, eftersom samspelet mellan mänsklig 

förare och maskin är viktigt1. 

17. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som uppkopplade och automatiserade 

fordon, samverkande ITS och ny teknik spelar för uppnåendet av klimatmålen, och 

behovet av att säkerställa att utvecklingen och införandet av dem kommer att 

överensstämma helt med och stödja målet att utfasa fossila bränslen i transportsystem. 

Parlamentet välkomnar användningen av samverkande ITS som ett sätt att göra trafiken 

effektivare, minska bränsleförbrukningen och vägtransporternas påverkan på miljön 

(exempelvis i fråga om koldioxidutsläpp) och optimera användningen av infrastruktur i 

städerna. 

18. Europaparlamentet framhåller de möjligheter som erbjuds av innovativ teknik, såsom 

automatiserad körning och körning i fordonskolonner (gruppering av flera fordon), så 

att man i högre grad kan utnyttja de aerodynamiska effekterna och därmed minska 

bränsleförbrukningen och utsläppen. Parlamentet begär ytterligare stöd till forskning 

och utveckling på detta område, framför allt om nödvändig digital infrastruktur. 

19. Europaparlamentet understryker att vägtrafikanter behöver erbjudas fler valmöjligheter, 

mer användarvänliga och anpassade produkter till överkomliga priser och mer 

information. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att underlätta 

utbytet av bästa praxis som bland annat syftar till att uppnå ekonomisk effektivitet. 

Parlamentet uppmanar med kraft alla medlemsstater att gå med i plattformen C-Roads, 

eftersom den är avsedd att fylla en viktig samordnande funktion i genomförandet av 

strategin, förutsatt att den iakttar teknikneutralitet, som behövs för att främja 

innovationer, och understryker att man behöver se till att avancerade digitala verktyg 

införs i omfattande utsträckning och på ett samordnat sätt i medlemsstaterna, och att de 

också omfattar kollektivtrafik. Parlamentet uppmanar biltillverkare att inleda införandet 

av samverkande ITS för att genomföra strategin. 

20. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att ta fram statistik som 

kompletterar existerande sådan, för att på ett bättre sätt kunna utvärdera 

digitaliseringsframstegen inom olika områden i vägsektorn. Parlamentet framhåller att 

                                                 
1  Kommissionens rekommendation 2008/653/EC av den 26 maj 2008 om säkra och 

effektiva informations- och kommunikationssystem i fordon: uppdatering av den 
europeiska principförklaringen om användargränssnitt. (EUT L 216, 12.8.2008, s. 1). 



 

 

det behövs ytterligare investeringar i forskning om sensorsystem och betonar att man 

vid utvecklingen av samverkande ITS måste ägna särskild uppmärksamhet åt 

stadstrafiken, vars trafikflöden skiljer sig markant från trafiken utanför städerna. 

Parlamentet konstaterar att stadskörning särskilt kräver större samverkan med 

motorcyklister, cyklister, fotgängare och andra sårbara trafikanter, däribland personer 

med funktionsnedsättning.  

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att särskilt vinnlägga sig om att se till att 

yrkesutbildningen och den högre utbildningen tillgodoser den kunskap som kommer att 

behövas inom de näringsgrenar som kommer att utveckla ITS-strategin. Parlamentet 

efterlyser framtidsanalyser om nya yrken och arbetstillfällen som är knutna till detta nya 

rörlighetsparadigm, och utbytet av god praxis i utvecklingen av modeller för samarbete 

mellan näringsliv och utbildningssystem som är tänkta att skapa integrerade utrymmen 

för utbildning, innovation och produktion. 

22. Europaparlamentet anser att samverkande ITS-tjänster bör integreras i rymdstrategin för 

Europa eftersom användningen av samverkande ITS bör bygga på 

geolokaliseringsteknik, t.ex. satellitbaserad positionsbestämning. 

23. Europaparlamentet påpekar att medlemsstaterna bör beakta införandet av samverkande 

ITS-tjänster i ett bredare perspektiv med rörlighet som en tjänst (MaaS), och integrering 

med andra transportsätt, särskilt för att undvika bieffekter, dvs. en ökning av andelen av 

vägtransporter. 

Integritets- och uppgiftsskydd 

24. Europaparlamentet framhåller att EU-rätten måste tillämpas på integritets- och 

uppgiftsskydd för uppgifter inom samverkande ITS och uppkopplade ekosystem, och 

därför bör det prioriteras att dessa uppgifter endast används i syften som rör 

samverkande ITS och inte lagras eller används i andra syften. Parlamentet betonar att 

smarta fordon till fullo bör uppfylla alla krav i den allmänna dataskyddsförordningen 

och relevanta bestämmelser, och att leverantörer av samverkande ITS-tjänster måste 

meddela förare lättillgänglig information och tydliga villkor och bestämmelser, så att 

förarna kan ge ett fritt och informerat samtycke till all behandling av deras 

personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser och 

begränsningar. 

25. Europaparlamentet betonar att det behövs en mycket större öppenhet och insyn samt 

algoritmisk ansvarsskyldighet i databehandling och dataanalyser som görs av företagen. 

Parlamentet erinrar om att den allmänna dataskyddsförordningen redan nu föreskriver 

en rätt att informeras om logiken i databehandlingen. Parlamentet betonar dessutom att 

det inte får finnas några ”körspärrar” i bilarna, vilket skulle innebära att användarna inte 

kan köra sina egna smarta bilar om de vägrar ge sitt samtycke, och uppmanar att man 

möjliggör ett ”offlineläge” i smarta bilar, som gör det möjligt för användarna att stänga 

av överföringen av personuppgifter till andra enheter utan att hindra körning av bilen. 

26. Europaparlamentet uppmärksammar att uppgiftsskydd och sekretess måste beaktas 

under hela behandlingen av uppgifter. Parlamentet betonar att genomförandet av 

inbyggt integritetsskydd och integritetsskydd som standard bör vara utgångspunkten när 

ITS-tillämpningar och -system utformas. Parlamentet påminner om att 

anonymiseringsteknik kan öka användarnas förtroende för de tjänster de använder. 



 

 

It-säkerhet 

27. Europaparlamentet framhåller vikten av att höga standarder för it-säkerhet tillämpas i 

arbetet med att förebygga hackande och it-angrepp i alla medlemsstater, särskilt med 

tanke på den avgörande betydelsen av säkra kommunikationer inom samverkande ITS. 

Parlamentet konstaterar att it-säkerhet är en ytterst viktig utmaning att ta itu med när 

transportsystem blir alltmer digitaliserade och uppkopplade. Parlamentet framhäver att 

automatiserade och uppkopplade fordon och databaser där uppgifterna behandlas 

och/eller lagras riskerar att hackas eller utsättas för it-angrepp och att alla svaga punkter 

och risker som är tänkbara och kan fastställas mot bakgrund av utvecklingsnivån bör 

uteslutas genom utarbetande av en gemensam politik för säkerhet med strikta 

säkerhetsstandarder samt en politik för certifikat för införandet av samverkande ITS. 

28. Europaparlamentet understryker att lika höga och harmoniserade säkerhetskrav bör 

gälla i EU och alla medlemsstater och vid alla tänkbara samarbetsarrangemang med 

tredjeländer. Parlamentet påpekar dock att dessa standarder inte ska hindra tredje parters 

reparatörer tillgång till inbyggda system, för att säkerställa att fordonsägare inte är 

beroende av biltillverkarna för att utföra nödvändiga kontroller och/eller reparationer av 

inbyggd programvara. 

Kommunikationsteknik och kommunikationsfrekvenser 

29. Europaparlamentet anser att en teknikneutral hybridkommunikationsmetod som 

säkerställer interoperabilitet och bakåtkompatibilitet som kombinerar kompletterande 

kommunikationsteknik är den lämpligaste metoden, och att den mest lovande 

hybridkommunikationen verkar vara en kombination av trådlös korthållskommunikation 

och cellulär teknik och satellitteknik, som garanterar bästa möjliga stöd för införandet 

av grundläggande samverkande ITS-tjänster. 

30. Europaparlamentet noterar att sambandet mellan uppkopplade personbilar och de 

europeiska satellitnavigeringssystemen Egnos och Galileo tas upp i strategin. 

Parlamentet föreslår därför att strategier som är inriktade på uppkopplade bilar ska tas 

med i rymdteknik. Parlamentet anser att interoperabilitet är avgörande för både säkerhet 

och konsumenternas val och understryker att fordonens förmåga att kommunicera med 

5 G och satellitnavigeringssystem måste tas med i hybridkommunikationen i framtiden, 

i enlighet med vad som anges i kommissionens handlingsplan för 5G. 

31. Europaparlamentet uppmuntrar biltillverkare och telekomföretag som stöder 

samverkande ITS-tjänster att samarbeta bland annat för ett smidigt införande av 

kommunikationsteknik, vägavgifter och smarta digitala färdskrivartjänster för 

samverkande ITS-tjänster, utan hinder mellan dessa tjänster. 

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta att 

tillhandahålla finansiering för forskning och innovation (Horisont 2020), särskilt för att 

bana väg för långsiktig utveckling av infrastruktur som är lämplig för utbyggnad av 

samverkande ITS. 

33. Europaparlamentet betonar betydelsen av sensorsystem för att tillhandahålla uppgifter 

om exempelvis fordonets dynamik, trafikstockningar och luftkvalitet. Parlamentet 

efterlyser ökade och ordentligt samordnade investeringar i medlemsstaterna för att 

säkerställa fullständig driftskompatibilitet för de sensorer som används och undersöka 



 

 

hur de eventuellt kan användas för andra användningsområden än säkerhet, till exempel 

fjärranalys av utsläpp. 

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att se till att 

information om förorenande utsläpp från sensorer i fordon samlas in och görs tillgänglig 

för de behöriga myndigheterna. 

Gemensam europeisk strategi 

35. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna och lokala myndigheter, 

fordonstillverkare, väghållare och ITS-industrin att genomföra samverkande ITS senast 

2019, och rekommenderar att kommissionen, lokala myndigheter och medlemsstaterna 

fastställer ordentlig finansiering inom Fonden för ett sammanlänkat Europa, de 

europeiska struktur- och investeringsfonderna och Europeiska fonden för strategiska 

investeringar för uppgradering och underhåll av den framtida väginfrastrukturen genom 

ett övergripande tematiskt tillvägagångssätt. Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att fortsätta att tillhandahålla finansiering för forskning och innovation 

(Horisont 2020) i full överensstämmelse med öppenhetsprincipen och att tillhandahålla 

regelbunden information om EU:s medfinansiering. 

36. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna och kommissionen att stödja initiativ 

och åtgärder som främjar mer forskning och undersökningar om utvecklingen av 

samverkande ITS i EU:s transportpolitik. Parlamentet anser att om inga betydande 

framsteg görs innan 2022 kan det komma att krävas lagstiftningsåtgärder som inför 

”minimiregler” och verkställer integration i detta sammanhang. 

37. Europaparlamentet betonar att den fysiska väginfrastrukturen måste vara av god 

kvalitet, och att den successivt bör kompletteras med digital infrastruktur. Parlamentet 

framhåller att den framtida väginfrastrukturen bör uppgraderas och underhållas. 

38. Europaparlamentet betonar att det bör skapas ett verkligt kombinerat transportsystem, 

där alla slags transportmedel integreras i en enda rörlighetstjänst som använder 

realtidsinformation, där man beaktar tjänster för ett integrerat biljettsystem och delad 

rörlighet samt gång och cykling, som gör det möjligt för människor och gods att färdas 

smidigt från dörr till dörr och som ökar den övergripande effektiviteten för transporter 

liksom deras hållbarhet och varaktighet. I detta sammanhang uppmanas kommissionen 

att säkerställa och främja samarbete och investeringar på EU-nivå avseende 

digitalisering av transportindustrin, med befintliga och nya medel, för att integrera 

intelligenta transportsystem i de olika transportslagen (samverkande ITS, ERTMS, 

Sesar, RIS1). Parlamentet understryker att informations-, boknings- och biljettsystem 

måste integreras så att man kan skapa attraktiva transportkedjor från dörr till dörr. 

39. Europaparlamentet förespråkar att man i denna planeringsprocess ska utnyttja den 

vision som användarna av passagerar- och varutransporter, har som en grundläggande 

källa till information för att utvidga tillämpningen av samverkande ITS-system och 

skapa affärsmodeller som är knutna till detta nya koncept med hållbar integrerad 

rörlighet. 

                                                 
1  Det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS), det europeiska systemet för 

flygledningstjänsten (Sesar), flodinformationstjänster (RIS). 



 

 

40. Europaparlamentet uppmuntrar EU och medlemsstaterna att på ett korrekt sätt tillämpa 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt det 

kommande direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, i syfte att få till 

stånd obehindrad tillgång till samverkande ITS för alla medborgare. 

41. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen snabbt upprättar en lämplig 

rättslig ram för att uppnå EU-omfattande gränsöverskridande interoperabilitet samt en 

ram som fastställer bestämmelser om ansvar för användningen av olika former av 

uppkopplade transporter. Parlamentet uppmanar kommissionen att senast vid utgången 

av året offentliggöra ett lagstiftningsförslag om tillgång till uppgifter och resurser i 

fordon. Parlamentet rekommenderar att detta förslag ska möjliggöra för bilindustrins 

hela värdekedja och slutanvändare att dra nytta av digitalisering och garantera lika 

villkor och maximal säkerhet med avseende på lagring av uppgifter i fordon och rättvis, 

snabb och obegränsad tillgång för alla tredje parter till dessa uppgifter för att skydda 

konsumenters rättigheter, främja innovation och säkerställa rättvis och icke-

diskriminerande konkurrens på denna marknad i överensstämmelse med principen om 

teknikneutralitet. Parlamentet betonar behovet att bidra till modernisering av all 

infrastruktur i städer och på landsbygden som är knuten till kollektivtrafiken. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att det i samtliga fall råder full 

överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen och att årligen informera 

parlamentet om sin övervakning. 

42. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta en övergripande strategi för 

teknisk harmonisering och standardisering av data, för att säkerställa kompabiliteten 

mellan samverkande ITS, stordriftsfördelar för tillverkare och bättre konsumentkomfort. 

43. Europaparlamentet understryker vikten av att inleda en dialog med arbetsmarknadens 

parter och konsumentrepresentanter i ett tidigt skede för att skapa en anda av öppenhet 

och förtroende i syfte att hitta en bra balans mellan positiva och negativa effekter för 

sociala villkor och anställningsvillkor och konsumenters rättigheter. Parlamentet 

konstaterar att en färdplan för införande av samverkande ITS måste fastställas av 

forumet för e-säkerhet, på samma sätt som för eCall-systemet. 

44. Europaparlamentet anser att det behövs ett genomgripande skifte i riktning mot en 

koldioxidsnål ekonomi för att man ska kunna fullgöra de internationella 

klimatåtagandena och uppnå EU:s interna mål. Parlamentet understryker därför att man 

behöver förnya fördelningskriterierna för olika EU-fonder i syfte att främja minskade 

koldioxidutsläpp och energieffektiva åtgärder, också inom samverkande ITS. 

Parlamentet anser att EU-medel inte på några villkor får anslås till projekt som inte är 

förenliga med målen och strategierna för att minska koldioxidutsläppen. 

45. Europaparlamentet uppmanar biltillverkarna att förse konsumenterna med tillräcklig 

och klar information om deras rättigheter, samt om säkerhetsfördelarna och 

säkerhetsbegränsningarna med ny C-ITS-teknik Parlamentet uppmuntrar användning av 

informationskampanjer för att nuvarande förare ska bekanta sig med ny C-ITS-teknik 

och för att bygga upp det nödvändiga förtroendet bland slutanvändare och nå acceptans 

hos allmänheten. Parlamentet anser att användningen av samverkande ITS kan förbättra 

transportsystemets säkerhet och effektivitet och samtidigt säkerställa efterlevnaden av 

bestämmelserna för uppgiftsskydd och personlig integritet. 

o 



 

 

o     o 

46. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 

 

 


