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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse komisjoni 19. veebruari 2020. aasta teatist Euroopa andmestrateegia 
kohta (COM(2020)0066),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiivi 
2010/40/EL, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide 
kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega1 
(intelligentsete transpordisüsteemide direktiiv), ning selle delegeeritud õigusakte,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 
nr 1315/2013 üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste 
kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 
2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta3,

– võttes arvesse komisjoni 27. mai 2016. aasta määrust (EL) 2016/919 Euroopa Liidu 
raudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemide koostalitluse tehnilise 
kirjelduse kohta4,

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2018. aasta resolutsiooni koostoimelisi intelligentseid 
transpordisüsteeme käsitleva Euroopa strateegia kohta5,

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni isejuhtivate autode kohta 
Euroopa transpordisektoris6,

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni Euroopa rohelise kokkuleppe 
kohta7,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 8. oktoobril 2020. aastal esitatud seisukohta 
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa kliimaseadus8,

A. arvestades, et Euroopa ühine andmestrateegia peaks tooma kasu Euroopa transpordi- ja 
turismisektorile ning toetama üleminekut turvalisele, kestlikule ja tõhusale 
transpordisüsteemile, tagades samal ajal piisava koostalitlusvõime teiste sektoritega 
ning ergutades eelkõige tehisintellektil põhinevate tehnoloogiate arendamist; arvestades, 
et Euroopa majanduse ja ettevõtjate, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEd), jaoks tuleks turul luua ja edendada õiglasi tingimusi ning tagada turuosaliste ja 

1 ELT L 207, 6.8.2010, lk 1.
2 ELT C 348, 20.12.2013, lk 1.
3 ELT L 191, 18.7.2008, lk 1.
4 ELT L 158, 27.5.2016, lk 1.
5 ELT C 162, 10.5.2019, lk 2.
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0005.
7 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0005.
8 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0253.
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kõigi transpordiliikide vahel aus konkurents;

B. arvestades, et Euroopa andmestrateegia peaks aitama kaasa ELi transpordisektori 
vastavusse viimisele Euroopa rohelise kokkuleppega ning ELi kliimaeesmärkide 
saavutamisele; arvestades, et see peaks hõlbustama üleminekut ühtsele kestlikule 
heitmeteta ja sujuvale mitmeliigilisele Euroopa transpordipiirkonnale;

C. arvestades, et transpordi- ja turismisektoris tegutsevad VKEd ei saa oma loodud 
andmetest täielikku kasu; arvestades, et paljud väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad ei tea oma andmete väärtust, neil puuduvad vahendid nende töötlemiseks ja 
nad ei ole piisavalt valmis digimajanduses tegutsemiseks;

D. arvestades, et privaatsuse ning tarbijate ja reisijate õiguste tagamise põhimõtted peaksid 
olema kõigi Euroopa transpordialaste, eelkõige digiüleminekut käsitlevate, õigusaktide 
keskmes;

E. arvestades, et Euroopa andmestrateegia rakendamise eesmärk peaks olema parandada 
Euroopa digitaalset konkurentsivõimet, saavutada transpordi turvalisus, 
koostalitlusvõime, ühilduvus, järjepidevus, andmekasutuse turvalisus, transpordi 
süsinikuheite ja keskkonnamõju vähendamine, transpordi mitmeliigilisus ning 
digiteerimise, eelkõige elektrooniliste dokumentide, edasiarendamine, et vähendada 
ettevõtjate ja kodanike tarbetut halduskoormust ja kulusid ning luua samal ajal ka 
kvaliteetseid töökohti;

F. arvestades, et transpordisektori andmete jagamise eesmärk on parandada 
liikluskorraldust ja seega nii reisijate- kui ka kaubaveo turvalisust, kestlikkust, 
võimalikult väheste andmete kogumist ja tõhusust; arvestades, et äärmiselt oluline on 
keskenduda tundlikele küsimustele, nagu näiteks andmekaitse, privaatsus, 
tarbijaõigused ning tundlike andmete ja isikuandmete turvalisus;

G. arvestades, et Euroopa transpordisektori andmevaldkond on edukas ainult juhul, kui 
ELil õnnestub piisaval määral investeerida tehnoloogiatesse ja taristurajatistesse, mis 
omakorda tugevdab Euroopa tehnoloogilist sõltumatust andmepõhises majanduses;

H. arvestades, et liit on juba hakanud astuma samme andmete transpordis kasutamise ja 
säilitamise reguleerimiseks, muu hulgas määrus (EL) 2020/1056 elektroonilise 
kaubaveoteabe kohta9, direktiiv (EL) 2019/1936 teetaristu ohutuse korraldamise 
kohta10, määrus (EL) 2019/1239, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete 
kontaktpunktide keskkond11 ning ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2015/757, et võtta asjakohaselt arvesse 
laevade kütusekulu käsitlevat üleilmset andmekogumissüsteemi (COM(2019)0038);

I. arvestades, et Euroopa andmestrateegia peaks parandama Euroopa transpordi ohutust, 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2020. aasta määrus (EL) 2020/1056 elektroonilise kaubaveoteabe 
kohta (ELT L 249, 31.7.2020, lk 33).
10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1936, millega muudetakse 
direktiivi 2008/96/EÜ teetaristu ohutuse korraldamise kohta, ELT L 305, 26.11.2019, lk 1.
11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1239, millega luuakse Euroopa 
merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/65/EL, ELT L 198, 
25.7.2019, lk 64.
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kestlikkust ja tõhusust; andmed tuleks teha kättesaadavaks vastavalt põhimõttele „nii 
avatud kui võimalik, nii suletud kui vajalik“; arvestades, et andmete kogumisel, 
jagamisel ja kasutamisel tuleb järgida ELi põhiõigusi ja tagada isikuandmete kaitse, eriti 
seoses eesmärkide piiritlemise ja nende kasutamise välistamisega, mh reklaamisektoris, 
samuti tagades tundlike andmete kaitse ja küberturvalisuse kõrgeimad standardid;

1. tunnustab komisjoni kavatsust luua Euroopa ühtne turg andmete jaoks, sh liikuvuse 
Euroopa ühtne andmeruum, ja tunnistab selle tohutut majanduslikku potentsiaali; 
rõhutab, et selline andmeruum peaks tooma kasu Euroopa transpordi kestlikkusele, 
pakkudes samas eeliseid Euroopa kodanikele, tarbijatele, tervishoiutöötajatele, 
teadlastele ja ettevõtetele, nii neile, kes andmeid loovad, kui ka neile, kes andmeid 
koondavad ja töötlevad, võttes arvesse nende konkurentsivõimet, ärimudeleid ja -
saladusi, vältides samal ajal lubamatut juurdepääsu tundlikele andmetele ja tagades 
küberturvalisuse ning täieliku vastavuse ELi privaatsuse ja andmekaitse seadustele;

2. seab eesmärgiks tagada ELile maailmas juhtroll digitaalses innovatsioonis, ettevõtete 
digiteerimises ja arukas andmekasutuses transpordi, liikuvuse ja turismi valdkonnas;

3. rõhutab, et tulevased õigusaktid peavad tehnoloogia arengut, innovatsiooni ja andmete 
ülekantavust pigem hõlbustama kui takistama, samuti suurendama tarbijate ja reisijate 
õigusi ning suurendama nende teadlikkust oma õigustest ja digitaalsetest kohustustest, 
et neist saaksid liikuvuse andmeruumi täisväärtuslikud osalejad;

4. rõhutab, et Euroopa andmeruum pakuks erilist huvi Euroopa transpordi- ja 
logistikasektorile, kuna sellel on potentsiaal suurendada kauba- ja reisijatevoogude 
korraldamise ja haldamise tõhusust ning kasutada paremini ja tõhusamalt kogu 
üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) taristut ja ressursse;

5. rõhutab veel, et Euroopa andmeruum tagab ka parema nähtavuse tarneahelas, liiklus- ja 
kaubavoogude reaalajas haldamise, koostalitlusvõime ja mitmeliigilisuse ning 
halduskoormuse lihtsustamise ja vähendamise kogu TEN-Tis, eelkõige piiriülestel 
lõikudel;

6. ergutab komisjoni võimaldama vabatahtlikke andmete jagamise süsteeme; nõuab 
tungivalt, et komisjon võtaks meetmeid, et ärgitada ettevõtteid oma asjakohaseid 
andmeid jagama näiteks preemiapõhise süsteemi kaudu, eesmärgiga koondada 
ulatuslikud transpordiandmed ja muuta need võrdselt kättesaadavaks kõigile ELi 
ettevõtjatele, eelkõige sellistele ettevõtjatele, kes on ressursside vähesuse tõttu vaeva 
näinud oma andmete kogumise, salvestamise ja kasutamisega, ning juurdepääsuga 
andmetele, mis on vajalikud tehnoloogia arengu eeliste ärakasutamiseks; rõhutab, et 
andmetele juurdepääsu ning nende salvestamise, jagamise ja töötlemise osas tuleb 
lepingutes kehtestada andmete kogujatele selged kohustused ja vastutus, et takistada 
selliste andmete väärkasutust;

7. rõhutab vajadust vältida avalikult kogutud andmete blokeerumist teenuseosutaja või 
tehnoloogilise kinnistumise tõttu; rõhutab vajadust riiklike rahastamisprogrammide ja 
riigihangete järele, et piisavalt arendada liikmesriikide ametiasutuste andmete 
salvestamise ja töötlemise suutlikkust, hõlbustades veelgi andmete jagamist ettevõtjalt 
riigile, riigilt riigile ja riigilt ettevõtjale;
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8. märgib asjaolu, et vaid vähesed kolmandate riikide digitaalsed platvormid on 
saavutanud ELi turul tugeva positsiooni ja suutnud koguda suuri andmehulki, töötades 
oma päritoluriigi vähem formaalse ja struktureeritud valitsuse järelevalve all ning 
püüdes toetuda vastuolulistele privaatsust käsitlevatele seadustele ja tööstusharu 
isereguleerimisele; kinnitab sellisest olukorrast lähtudes, et tuleb välja töötada Euroopa 
õigusaktid, mis hõlbustaksid digitaalsete platvormide rajamist ja kasvu ELis, 
vähendades sõltuvust välisplatvormidest ja suurendades Euroopa konkurentsivõimet; 
peab esmatähtsaks, et juhtudel, kui esineb nõuetekohaselt määratletud süsteemne turu 
tasakaalustamatus ja kui see on põhjendatud ülekaaluka avaliku huviga, kehtestaks EL 
kohustusliku andmete jagamise ettevõtjalt ettevõtjale ja ettevõtjalt riigile ning 
andmetele juurdepääsu, austades täielikult liidu intellektuaalomandi õigusi ja ärisaladusi 
käsitlevaid õigusakte ning tagades võrdsed võimalused, et toetada ELi ettevõtjate ja 
VKEde kasvu transpordisektoris, kaitstes samas ka kodanike eraelu puutumatuse õigusi; 
nõuab, et nõuetekohaselt rakendataks avaliku ruumi direktiivi12, mis esitas uued 
eeskirjad andmete jagamise kohta riigi osalusega äriühingutele transpordisektoris;

9. juhib tähelepanu asjaolule, et transpordisektori loodud andmete osas tuleb selgitada 
omandi- ja kasutusõigust, et tagada avaliku ja erasektori osalejate isikustamata ning 
anonüümitud andmete vahetamise ja töötlemise vabadus; rõhutab seadusandlike 
meetmete vajadust andmete vahetamise ja taaskasutuse tõkete kõrvaldamiseks;

10. võtab teadmiseks Euroopa Andmekaitsenõukogu13 ühendatud sõidukite isikuandmete 
töötlemise suunised, mis rõhutavad vajadust tegeleda selliste sõidukite isikuandmete ja 
isikustamata andmete eristamise probleemiga ning järgida e-privaatsuse direktiivi artikli 
5 lõikes 3 sätestatud reeglit, mille kohaselt on lõppseadmesse salvestatud andmetele 
juurdepääsuks, salvestamiseks ja töötlemiseks vajalik andmesubjekti eelnev nõusolek; 
rõhutab õiguskindluse saavutamiseks isikuandmete ja isikustamata andmete õigusliku 
eristamise tähtsust; kutsub komisjoni üles välja töötama konkreetsed suunised selle 
kohta, kuidas tuleks määruse 2016/679 reegleid rakendada transpordisektori 
segaandmekogumite suhtes, tagades andmete privaatsuse täieliku austamise;

11. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa transpordisektor, sealhulgas selle ELi logistika 
väärtusahel, ning turismisektor toodavad koos palju strateegilise ja majandusliku 
tähtsusega andmeid; rõhutab, et nende sektorite edasine digiteerimine, mis loob 
täiendavaid ärimudeleid ja uusi töövõimalusi, suurendaks Euroopa transpordi- ja 
turismisektori kasvu, konkurentsivõimet ja jõukust; rõhutab, et andmete kogumise, 
jagamise ja kasutamise eesmärk peaks olema transpordi ohutuse ja tõhususe 
suurendamine ning heitkoguste vähendamine ning et andmevahetust tuleks edendada, 
võttes samal ajal arvesse asjakohaseid privaatsuse ja turvalisuse tagatisi;

12. juhib tähelepanu asjaolule, et avalik ja erasektor ning digitaalsed platvormid loovad 
tohutul hulgal toorandmeid, st andmeid, mida pole kasutamiseks töödeldud, ja 
isikustamata andmeid, mis võivad teenida avalikku hüve nii transpordisektoris kui ka 
väljaspool seda; kutsub komisjoni üles ergutama selliste andmete avaldamist avalike 

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1024 avaandmete ja avaliku sektori 
valduses oleva teabe taaskasutamise kohta, ELT L 172, 26.6.2019, lk 56.
13 Euroopa Andmekaitsenõukogu suunised 1/2020 isikuandmete töötlemise kohta ühendatud sõidukite ja 
liikumisega seotud rakenduste kontekstis.
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andmetena ja töötama välja sidusrühmade koostöömudelit;

13. tunnistab andmete jagamise eeliseid transpordi ohutuse ning kestliku ja tõhusa 
transpordikorralduse jaoks; rõhutab siiski tugevate ja tõhusate isikuandmete kaitse ja 
küberturvalisuse meetmete võtmise tähtsust, et vältida andmete töötlemisel ja jagamisel 
kuritarvitamist;

14. rõhutab, et tehisintellekti tehnoloogia õige rakendamine transpordivaldkonnas võib 
pakkuda häid võimalusi koostalitlusvõimelise, tõhusa, ohutu ja heitmeteta liikuvuse 
saavutamiseks, eelkõige seoses reisijate ohutuse, liikluskorralduse, heitkoguste 
vähendamise ja valdkondlike kulude vähendamisega;

15. märgib, et tehisintellekti praegused arengud, nagu näiteks autonoomne juhtimine, 
ühendatud sõidukid ja kasutajate tuvastamise tehnoloogiad transpordisektoris, toovad 
kaasa suuri riske, mida tuleb käsitleda ja tõhusalt hallata, et vältida kahjulikke tagajärgi 
Euroopa reisijatele ja tarbijatele; rõhutab sellega seoses eraelu puutumatuse õiguste 
võimalikke riske ja rikkumisi biomeetrilise tehnoloogia kasutamise kontekstis; rõhutab, 
et kodanikud peavad saama kasutada ühis- ja erasõidukite ning transporditaristut ja 
turismiteenuseid ilma kohustusliku biomeetrilise tuvastamiseta, välja arvatud juhtumid, 
mil biomeetrilise tuvastamise tehnoloogia kasutamine on vajalik ülekaalukast avalikust 
huvist lähtuvalt, mis on selgelt määratletud ELi või liikmesriigi õigusaktides;

16. rõhutab, et inimteguril on ülitähtis roll ning et on oluline tagada, et tehisintellekt, 
robootika ja nendega seotud tehnoloogiad püsiksid kindlalt inimkesksena ning 
suurendaksid inimeste heaolu ja ohutust ning ühiskonna ja keskkonna heaolu, samas 
tuleb vähendada automatiseeritud protsessidele omaseid riske; kutsub komisjoni üles 
oma tulevases tehisintellekti ja selle rakendamist käsitlevas algatuses kaaluma 
transpordi- ja turismisektori ning nende mitmesuguste transpordiliikide erivajadusi;

17. rõhutab, et konkurentsivõimeline juurdepääs andmetele on tehisintellekti arengu jaoks 
ülitähtis, eriti üha enam transpordi- ja turismisektoris, ning et tehisintellekti tehnoloogia 
eeliseid saab nautida ainult juhul, kui ELi teadlastele ja ettevõtjatele on saadaval tohutul 
hulgal kvaliteetseid andmekogumeid ilma liigse regulatiivse koormuseta, eriti kui 
tehisintellekti rakendus, mille jaoks andmeid kasutatakse, ei too kaasa suuri riske;

18. rõhutab, et ilma sektoripõhise transpordiandmete strateegiata, mis käsitleb andmete 
töötlemist ja salvestamist ning nende kvaliteedi parandamist, jääb EL maha 
tehisintellekti tehnoloogia juurutamisest kogu sektoris ning kaotab seeläbi 
konkurentsivõime;

19. rõhutab, et kõrge ja madala riskiga tehisintellekti on vaja regulatiivselt eraldada 
andmete kasutusviiside põhjal; märgib, et sellist eraldamist ei tohi teha sektoripõhiselt, 
mis võib takistada kogu sektori tehnoloogilist arengut, vaid selle asemel tulenevalt 
rakendusviisist, et tagada kohaldamisala täpsus ja vältida tarbetut halduskoormust;

20. juhib tähelepanu käegakatsutavale õiguslikule ebakindlusele, millega ettevõtjad ja 
teadlased isikuandmeid kasutades kokku puutuvad, ja selle negatiivset mõjule 
innovatsioonile; palub komisjonil esitada suunised eelnevalt heakskiidetud 
andmekasutustoimingute, kuid samuti pseudonüümimise ja anonüümimise kohta, et 
suurendada andmekasutusest sõltuvate sidusrühmade õiguskindlust transpordi- ja 
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turismisektoris; on seisukohal, et riiklikud ametid peaksid neid ELi suuniseid järgima 
oma volituste kasutamisel, et tagada õigusloome sidusus ja sujuv andmevoog 
liikmesriikide vahel;

21. rõhutab, et õiguskindlus ning õiglane võimalus jälgida andmekaitse eeskirjade 
väljatöötamist ja mõistmist on põhitegurid Euroopa ettevõtjate ja teadlaste 
innovatsioonipotentsiaali vabastamiseks;

22. rõhutab, et koostalitlusvõime ja ühtsete standardite puudumine takistab 
märkimisväärselt erinevatest allikatest pärit transpordi- ja liikumisandmete vahetamist 
ja kombineerimist; juhib tähelepanu asjaolule, et transpordi ja turismi jaoks mõeldud 
kaasaegsete digilahenduste (sh autonoomsed sõidukid ja intelligentsed 
transpordisüsteemid) kiire areng on võimatu ilma ühiste, ühtsete ja struktureeritud 
masinloetavate andmevormingute kehtestamiseta Euroopa tasandil, mis peaks põhinema 
avatud salvestamise standarditel; juhib sellega seoses tähelepanu IKT standardimise 
Euroopa sidusrühmade platvormi olulisele rollile; kutsub komisjoni üles tagama 
transpordisektori ühiste andmestandardite väljatöötamine, et optimeerida 
transpordisüsteemi andmete koostalitlusvõimet, ühilduvust ja järjepidevust;

23. märgib, et ELi andmestrateegia edu tugineb eelkõige transpordi valdkonnas 
usaldusväärsele tööstuspoliitikale, kus nii avaliku kui ka erasektori investeeringud uude 
andmete infrastruktuuri ja andmepõhisesse majandusse on suunatud vastupidava ELi 
võrgu loomisele, mis soodustab kiiret andmete tarbimist ja jagamist, parandades 
koostalitlusvõimet kõigi sidusrühmade kasuks, saavutades samal ajal paremini Euroopa 
juhtpositsiooni digitaalvaldkonnas;

24. kiidab heaks Euroopa andmestrateegia ettepaneku ühilduvate rakendusliideste ja 
andmevormingute kohta, kuna vormingute koostalitlusvõime tagab samuti ausa 
konkurentsi ja võrdsed võimalused;

25. rõhutab transpordi keskset rolli muude sektorite (nt tervishoiu-, toiduaine- ja 
tootmissektor) katkematu tegevuse tagamisel; rõhutab seetõttu vajadust luua sünergia 
erinevate andmeruumide vahel, mille komisjon kavatseb välja töötada, et kõrvaldada 
kitsaskohad, suurendada tootlikkust ning hõlbustada kaupade ja inimeste vaba liikumist; 
nõuab paremat kooskõlastamist liikmesriikide vahel, et hõlbustada valitsuste ja 
sidusrühmade dialoogi kaudu piiriülest andmete liikumist sektorite vahel eesmärgiga 
luua ühine viis andmete kogumiseks, mis põhineb leitavuse, juurdepääsetavuse, 
koostalitlusvõime ja korduvkasutamise põhimõtetel;

26. kutsub komisjoni üles propageerima raskeveoste ülemaailmset 
satelliitnavigatsioonisüsteemi kui tõhusat vahendit veoautode jälgimiseks ja kaupade 
jälgitavuse tagamiseks reaalajas; rõhutab, et see vähendaks liiklusõnnetustega 
kaasnevaid ravi- ja haiglaravi kulusid ning pakuks suuremaid liiklusohutuse tagatisi, 
tagades samal ajal andmete reaalajas töötlemise (näiteks andmed olemasolevate 
parkimisalade kohta); märgib, et ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem võiks aidata 
õiguskaitseasutusti ebaseaduslike toimingute ennetamisel;

27. märgib, et mõnes kolmandas riigis tegutsevad Euroopa ettevõtted puutuvad üha enam 
kokku põhjendamatute tõkete ja digitaalsete piirangutega; tunneb heameelt komisjoni 
kohustuse üle tegeleda rahvusvaheliste andmevoogude selliste põhjendamatute 
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takistustega kahepoolsetel aruteludel ja rahvusvahelistel foorumitel, sealhulgas WTOga;

28. palub komisjonil uurida võimalusi strateegiliselt oluliste kolmandate riikidega 
andmevoogude hõlbustamiseks täielikus kooskõlas liidu andmekaitse õigustikuga; 
märgib sellega seoses, et andmete lokaliseerimise nõudeid tuleks võimaluse korral 
vältida, et andmed peavad olema hõlmatud ELi vabakaubanduslepingutega ning et tuleb 
kiirendada jõupingutusi kaitse piisavuse otsuste sõlmimiseks kolmandate riikidega;

29. rõhutab, et andmete jagamine võiks parandada kõigi transpordiliikide liikluskorralduse 
tõhusust ja liiklusohutust; rõhutab andmete jagamise (nt liiklusohu vältimise reaalajas 
navigeerimine ja hilinenud ühistranspordi reaalajas teatamine) võimalikku kasu 
lisatööaja säästmisel, tõhususe parandamisel ja kitsaskohtade vältimisel; rõhutab siiski, 
kui oluline on võtta ulatuslikke ja tõhusaid küberturvalisuse meetmeid, et vältida 
väärkasutamist andmete töötlemisel ja jagamisel, ning leida ühised seisukohad 
asjakohaste tehniliste ja õiguslike küsimuste käsitlemiseks, eelkõige piiriüleste lõikudel;

30. juhib tähelepanu asjaolule, et transpordisektori eraettevõtjad loovad märkimisväärse 
hulga andmeid, mis on saadud üldhuviteenuste osutamise või riiklike vahendite 
kaasfinantseeritavate ülesannete täitmise käigus, nagu näiteks ühistranspordiga seoses; 
rõhutab, et arvestades selliste andmete tähtsust ja suurt väärtust ühiskonna jaoks, tuleks 
need teha üldsuse huvides taaskasutamiseks kättesaadavaks, tagades samas 
isikuandmete kaitse kõrge taseme; palub komisjonil tagada transpordi ja turismiga 
seotud rakendustest ja teenustest kogutud isikuandmete nõuetekohane kasutamine ja 
kaitse, mis hõlmab nende rakenduste kasutajate, reisijate ja tarbijate jälgitavust;

31. võtab teadmiseks Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) töö transpordi jaoks 
olulise taristu kindlustamisel; rõhutab asjade interneti tohutut potentsiaali transpordi 
valdkonnas parema tulemuslikkuse, suurema turvalisuse ja tõhusa reaalajateenuse 
tagamisel; rõhutab, et transpordi järgmise põlvkonna tehnoloogiad hoiavad andmeid 
andmete loomiskoha lähedal (servtöötlus), suurendades küberriske; nõuab 
kooskõlastatud ELi lähenemisviisi, et kehtestada ühised protokollid andmetele 
turvaliseks juurdepääsuks, nende säilitamiseks ja töötlemiseks kogu transpordisektoris;

32. rõhutab, et andmete jagamine Euroopa transpordisektoris võib hõlbustada piiriüleseid 
TEN-T taristuprojekte, mis puutuvad sageli kokku loa andmise menetluste 
kooskõlastamisega seotud konkreetsete probleemidega; rõhutab, et Euroopa 
andmevaldkond, mis näeb ette andmete jagamise ja digiteerimise kasvu, võib avaldada 
positiivset mõju aruka TEN-T direktiivi rakendamisele ja sellest tulenevalt ka lubade 
andmise menetluste, piiriüleste hangete menetluste ja muude haldusmenetluste ELi 
ühtlustamismeetmete rakendamisele; rõhutab, et selline menetluste lihtsustamine on 
oluline üleeuroopalise transpordivõrgu tõhusama teostamise edendamiseks, vähendades 
tehnilisi takistusi ja halduskoormust ning vähendades sellega TEN-T transporditaristu 
projektide viivituste ja suuremate kulude võimalust;

33. toonitab, et Euroopa partnerlustel võiks olla oluline roll transpordisektori 
tulemuslikkuse ja ohutuse valdkonnas innovatsiooni ja teadusuuringute edendamisel; 
rõhutab, et andmete jagamine võib olla eriti oluline Euroopa partnerluste rolli 
tugevdamiseks; rõhutab, et Euroopa partnerlused eri transpordiliikide vallas võivad 
avaldada väga positiivset mõju TEN-T turvalisele, kestlikule ja arukale 
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kasutuselevõtule;

34. rõhutab vajadust reguleerida piiriüleste tehingute korral avalike osalejate (riigilt riigile) 
vahelist andmevahetust, eelkõige seoses näiteks kasutatud sõidukite kasutusajaloo 
teabega; märgib, et ühtse piiriülese sõidukiteabe vahetamise süsteemi puudumine 
mõjutab negatiivselt liiklusohutust ja tarbijate kaitset pettuste eest;

35. rõhutab andmevahetuse tähtsust koostalitlusvõimeliste mitmeliigiliste piletisüsteemide 
loomisel; toonitab otsepiletite erilist vajadust raudteesektoris ja kutsub komisjoni üles 
võimaldama andmete jagamist eri raudtee-ettevõtjate vahel, et hõlbustada 
rahvusvahelist raudteetransporti;

36. rõhutab andmevahetuse tähtsust uute turule tulijate ja innovatsiooni jaoks; rõhutab 
andmete jagamise eeliseid transpordisektoris, eelkõige seoses piletisüsteemidega nii 
ettevõtjate kui ka tarbijate jaoks;

37. märgib, et tähtis on andmevahetus sõidukilt sõidukile, transporditaristult 
transporditaristule ja sõidukilt transporditaristule, samuti liikmesriikide vahel; kutsub 
komisjoni üles tagama sõidukite ja transporditaristu koostalitlusvõime;

38. kutsub komisjoni üles viima kiiresti lõpule Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi 
(ERTMS) kasutuselevõtu Euroopa raudteevõrgus, et kasutada ära koostalitlusvõimelise 
signaalimissüsteemi eeliseid;

39. nõuab sellise andmestrateegia väljatöötamist, mille eesmärk on saavutada kõigi 
transpordiliikide kestlikkus; rõhutab raudteede kui transpordiliigi tähtsust, mis on 
üldiselt nii reisijate kui ka kaubaveo jaoks kõige väiksema CO2 jalajäljega;

40. nõuab, et jälgitaks transpordialaste õigusaktide rakendamist (eelkõige elektroonilist 
kaubaveoteavet käsitlev määrus (EL) 2020/1056, teetaristu ohutuse korraldamist 
käsitlev direktiiv (EL) 2019/193614 ja määrus (EL) 2019/1239, millega luuakse Euroopa 
merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond), et tagada ettevõtjate toetamine, 
edendada digiteerimist ja parandada andmevahetust ettevõtjalt haldusasutusele, 
ettevõtjalt tarbijale, ettevõtjalt ettevõtjale, ettevõtjalt riigile ja riigilt ettevõtjale;

41. rõhutab, et on vaja koostada ELi seadusandlik ettepanek, mis näeks ette avaliku sektori 
asutuste ja ettevõtjate andmetele juurdepääsu haldusraamistiku, mis oleks kättesaadav 
ka tehnoloogiaarendajatele; on veendunud, et andmete taaskasutamine ettevõtjate ja 
avalikkuse poolt võib aidata lahendada suuri ühiskondlikke probleeme ja hoogustada 
Euroopa majandusarengut;

42. teeb ettepaneku, et raudteetranspordi koostalitlusvõimelise andmevahetuse reguleeriva 
raamistiku loomise käigus vaataks komisjon läbi komisjoni 5. mai 2011. aasta määruse 
(EL) nr 454/2011 üleeuroopalise raudteesüsteemi allsüsteemi „reisijateveoteenuste 
telemaatilised rakendused“ koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta15 ning komisjoni 
11. detsembri 2014. aasta määruse (EL) nr 1305/2014, milles käsitletakse Euroopa 
Liidu raudteesüsteemi kaubaveoteenuste telemaatiliste seadmete koostalitluse tehnilist 

14 ELT L 305, 26.11.2019, lk 1.
15 ELT L 123, 12.5.2011, lk 11.
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kirjeldust16;

43. rõhutab vajadust välja töötada intelligentsed, kestlikud ja taskukohased lahendused 
kodanikele ja ametiasutustele linnalise ja linnadevahelise liikuvuse valdkonnas, näiteks 
integreeritud piletisüsteemid, luues samal ajal laialdaselt kättesaadava, taskukohase, 
kaasava, aruka, kestliku ja tõhusa ühistranspordisüsteemi, mis ei diskrimineeri rassi, 
identiteedi või seksuaalse sättumuse alusel; märgib sellega seoses liikuvuse kui teenuse 
ja logistika kui teenuse tähtsust ning nende võimalikke eeliseid, mis on kooskõlas 
Pariisi lepingu ja Euroopa rohelise kokkuleppe kliimaeesmärkidega; nõuab tungivalt, et 
komisjon järgiks põhimõtet „andmed avalikkuse huvides”, võtaks täiel määral arvesse 
aktiivsete transpordiliikide abil loodud andmeid ja hõlbustaks andmekogumite jagamist, 
et soodustada teadusuuringuid ja edendada poliitikate rakendamist kõigi ELi kodanike 
liikuvuse edendamiseks; kutsub ka komisjoni üles aitama digitaalsete platvormide abil 
alternatiivseid transpordivahendeid kasutada, et suurendada nende vahendite jagamist, 
muu hulgas ühisautode ja jalgrattaringluse kasutamist;

44. rõhutab, et kauba- ja reisijateveo dokumentide digiteerimise eesmärk peaks olema 
vähendada ettevõtjate, riigiasutuste ja kasutajate kulusid ja halduskoormust, aidates 
sellega muuta nende toiminguid tõhusamaks ja kestlikumaks, tagades samal ajal 
töökohtade kaitse regulaarsete koolituste, ümberõppe ja täienduskoolituse abil 
andmepädeva tööjõu loomiseks, ergutades majanduskasvu ja töökohtade loomist; 
rõhutab digioskuste ja uuenduslike tehnoloogiate tähtsust Euroopa transpordisektori 
tõhususe ja kasutajasõbralikkuse suurendamisel; nõuab, et kõigi liikmesriikide 
ettevõtjad, eriti VKEd, saaksid osutada ühtsel turul vabalt transporditeenuseid, 
tõendades hõlpsalt oma isikut ja volitusi;

45. rõhutab, et praeguses transpordisektoris väheneb suurel määral traditsiooniline tööhõive 
või areneb edasi uuteks rollideks, millel on vaja uusi oskusi; rõhutab vajadust selliste 
programmide järele, mille eesmärk on pakkuda transpordisektori töötajatele 
täienduskoolitusi ja ümberõpet, luues sellega andmepädeva tööjõu ja tagades samas 
töötajate õiguste kaitse;

46. kutsub komisjoni üles pöörama erilist tähelepanu idufirmade ja VKEde olukorrale ja 
kavandama tulevasi õigusakte viisil, mis parandaks selliste ettevõtjate tingimusi;

47. rõhutab vajadust vältida digitaalsektori idufirmasid ja VKEsid takistavate nõuete 
kehtestamist, et säilitada osalejate mitmekesisus, tagada rahuldav konkurents ja vältida 
monopolide tekkimist;

48. juhib tähelepanu sellele, et olemasolevaid direktiive (sh intelligentsete 
transpordisüsteemide direktiiv) ei tohiks üldiste eeskirjade kogumiga nõrgendada ja et 
andmete jagamise keskkonna võimaldamine on ELile lähiaastatel ülioluline; kutsub 
komisjoni üles lisama andmete jagamise intelligentsete transpordisüsteemide direktiivi 
eelseisvasse läbivaatamisse, eelkõige piletimüügi ja broneerimissüsteemide valdkonnas;

49. märgib, kui oluline on turismitööstuse jaoks koguda ja analüüsida majanduslikke, 
keskkonnaalaseid ja sotsiaal-kultuurilisi andmeid vahendina, mis toetab avaliku ja 
erasektori esindajate otsuste tegemist ning võimaldab seda ametliku statistika ning 

16 ELT L 356, 12.12.2014, lk 438.
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reaalaja andmete ja/või suurandmete kombineerimise kaudu, et kohandada tooteid ja 
teenuseid kogu turismitööstuse keskkonnas;

50. nõuab Euroopa andmeruumi loomist turismisektoris eesmärgiga aidata kõigil sektori 
osalejatel, eelkõige VKEdel, saada piirkondlikul ja kohalikul tasandil poliitika ja 
projektide elluviimisel kasutada tohutut andmehulka, mis hõlbustaks taastumist ja 
edendaks digiteerimist;

51. rõhutab, et turismisektor saab andmetest märkimisväärset kasu, mis hõlbustab oluliselt 
riiklike, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste tööd turismi sotsiaalse, majandusliku ja 
keskkonnaalase kestlikkuse tagamise poliitika väljatöötamisel; märgib andmekogumite 
kasutamise eeliseid ringmajanduse, rahvahulga ohjamise, kliendisuhete ja turismile 
suunatud keeleteenuste programmide osas;

52. kritiseerib asjaolu, et komisjon ei ole turismisektori Euroopa andmestrateegiasse 
kaasanud, kuna see sektor tugineb tänapäeval suuresti digitaalsete platvormide 
kasutajatele; kutsub komisjoni üles lisama turismisektorit ühtsete andmeruumide 
haldusraamistikku, võimaldades kogu turismitööstusel täielikult pühenduda 
uuendustele, digiteerimisele ja kestlikkusele;

53. juhib tähelepanu asjaolule, et andmed võivad olla soolise kallutatuse vastases võitluses 
tõhusad elemendid, ja julgustab erapooletute andmekogumite kasutamist naiste 
turvalisuse parandamiseks transpordi valdkonnas;

54. nõuab tungivalt, et komisjon koostaks koostöös liikmesriikidega poliitika teaduse, 
tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkonna hariduse edendamiseks eesmärgiga 
arendada nendes valdkondades talente; rõhutab vajadust selliseid talente säilitada, luues 
karjäärivõimalusi näiteks tarkvara projekteerimise ja andmeteaduse valdkonnas, 
pöörates erilist tähelepanu sektori soolisele võrdõiguslikkusele, rahastades samal ajal 
teadusuuringuid, mis panevad aluse Euroopa oskusteabe loomisele, mis on omakorda 
vajalik järgmise põlvkonna tehnoloogiate arendamiseks.
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