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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de aanpak die de Commissie voornemens is te hanteren met 
betrekking tot de digitale transitie, waarin de heldere doelstellingen die in het komende 
decennium moeten worden bereikt, duidelijk worden uiteengezet; is van mening dat een 
dergelijke gestructureerde visie voordelen zal opleveren voor de sector vervoer en 
toerisme en zal helpen om van de Europese Unie een digitale leider te maken op het 
wereldtoneel; waarschuwt dat verschillende landen over de hele wereld snel werk 
maken van het op de markt aanbieden van geautomatiseerde mobiliteit; verzoekt de EU 
dan ook veel proactiever te reageren op de snelle ontwikkelingen in deze sector, met 
behulp van een op maat gesneden rechts- en financieel kader voor Europese startende 
ondernemingen en technologische ontwikkelaars; beklemtoont dat de strategische 
autonomie van de EU hiervan afhangt; benadrukt de enorme wereldwijde 
groeimogelijkheden van AI-toepassingen, waarvan de EU een groot marktaandeel zou 
moeten verwerven op basis van een intelligente beleidsmix die gericht is op het tot 
stand brengen van een vruchtbaar en aantrekkelijk bedrijfsklimaat voor AI-projecten;

2. verzoekt de lidstaten met klem om in hun herstelplannen projecten voor de 
digitalisering van het vervoer op te nemen; benadrukt dat moet worden gezorgd voor 
stabiele en toereikende financiering voor Europese onderzoeksprogramma’s, voor 
investeringen in AI, blockchain en het internet der dingen (IoT) en voor de aanleg van 
vervoers- en ICT-infrastructuur voor intelligente vervoerssystemen (ITS), met inbegrip 
van de veilige uitrol van 5G, de ontwikkeling van de 6G-netwerken en toekomstige 
draadloze netwerken, zodat het potentieel van gedigitaliseerd vervoer ten volle kan 
worden ontplooid en tegelijk hoge vervoersveiligheidsnormen worden gewaarborgd; 
merkt op dat de mate waarin AI wordt toegepast in de vervoerssector, zal afhangen van 
moderne gedigitaliseerde infrastructuur;

3. benadrukt dat de inzet van AI in de vervoerssector zowel de ontwikkeling van nieuwe 
infrastructuur als de verbetering van bestaande infrastructuur zal vereisen; onderstreept 
dat de in het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 toegewezen middelen, 
ondanks talrijke oproepen, ontoereikend zijn voor de behoeften van de vervoerssector; 
waarschuwt voor de aanzienlijke kloof die bestaat tussen de levensduur van digitale en 
fysieke vervoersinfrastructuur; verzoekt de lidstaten te voorzien in veilige, 
veerkrachtige en hoogwaardige vervoersinfrastructuur die de uitrol van geconnecteerde 
en geautomatiseerde mobiliteitsdiensten vergemakkelijkt;

4. wijst erop dat het moderniseren van relevante vervoers- en digitale infrastructuur in het 
trans-Europees vervoersnet (TEN-T) sneller moet verlopen; verzoekt de Commissie 
derhalve in haar herziening van de TEN-T-verordening1 en de verordening inzake 
corridors voor goederenvervoer per spoor2 mechanismen voor te stellen om deze 

1 Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende 
richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van 
Besluit nr. 661/2010/EU (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 1).
2 Verordening (EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 inzake het 
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versnelling te garanderen; betreurt in dit verband de beslissing van de Europese Raad 
om te bezuinigen op het budget van de digitale enveloppe van de Connecting Europe 
Facility; verzoekt de lidstaten te zorgen voor toereikende ondersteuning voor de 
digitalisering van de sector in het kader van hun nationale plannen voor herstel en 
veerkracht; vindt het goed dat de EU-financieringsprogramma’s ook particuliere 
investeringen kunnen aantrekken die van essentieel belang zijn voor de financiering van 
disruptieve technologieën en de invoering van geautomatiseerde mobiliteit op grote 
schaal;

5. benadrukt dat de vervoerssector een van de sectoren is en zal blijven waar consumenten 
en burgers dagelijks interactie met AI ervaren; is het dan ook eens met de Commissie 
dat een duidelijk, transparant en coherent EU-kader dat de ontwikkeling van 
mensgerichte AI bevordert, aspecten omvat in verband met veiligheid, privacy en 
beveiliging die in overeenstemming zijn met het relevante rechtskader van de EU, en 
tegelijk de menselijke autonomie, toezicht en aansprakelijkheid respecteert, niet alleen 
bij consumenten en bedrijven vertrouwen in AI-technologie zou wekken – en aldus het 
gebruik van verdere opkomende technologieën in de vervoerssector zou aanmoedigen – 
en voor voorspelbaarheid en rechtszekerheid zou zorgen, maar dat het ook de sociale, 
economische en milieucomponenten van het vervoer zou verbeteren; wijst op de risico’s 
die voortvloeien uit het uitblijven van een akkoord over een EU-aanpak van de 
regelgeving;

6. benadrukt het enorme potentieel van AI in de vervoersector en het vermogen ervan om 
de automatisering in het weg-, spoor-, water- en luchtvervoer op te voeren; beklemtoont 
de rol die AI kan spelen bij het bevorderen van multimodaliteit en de modal shift, 
alsook de ontwikkeling van slimme steden, wat de reiservaring van alle burgers 
verbetert door vervoer, logistiek en verkeersstromen efficiënter, veiliger en 
milieuvriendelijker te maken;

7. wijst erop dat er behoefte is aan een regelgevend kader voor AI in de vervoerssector, 
zoals regels voor proefprojecten die, indien ze succesvol zijn, een verdere ontwikkeling 
naar de massamarkt mogelijk maken (met behulp van een “regelgevingszandbak”); 
benadrukt dat elke regulering op het gebied van AI een technologisch neutrale aanpak 
moet hebben en het evenredigheidsbeginsel in acht moet nemen; wijst op de belangrijke 
rol die technologieclusters en digitale-innovatiecentra kunnen spelen om de 
vervoerssector te helpen innoveren en de samenwerking tussen ondernemingen, 
academische instellingen en de publieke sector te bevorderen; beklemtoont dat 
gegevens vlot leesbaar en interoperabel moeten zijn, volgens de FAIR-beginselen, om 
synergieën tussen landen en sectoren tot stand te brengen, kennis te bundelen en 
technologieclusters te creëren;

8. benadrukt het enorme potentieel van systemen die gebruikmaken van AI in de 
vervoerssector voor de verkeersveiligheid, ook voor voetgangers en fietsers, en voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van Vision Zero; merkt op dat bij gebrek aan 
uitgebreide, hoogwaardige en interoperabele gegevens de ingebruikname van AI in 
vervoersinfrastructuur en voertuigen beperkt zal zijn, hetgeen mogelijk schadelijk is 
voor de veiligheid van het vervoer en het concurrentievermogen van de EU; pleit voor 

Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer (PB L 276 van 20.10.2010, blz. 22).
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meer onderzoek en ontwikkeling om de productveiligheid te verbeteren, en beklemtoont 
dat er een nieuw geharmoniseerd regelgevingskader voor geautomatiseerd rijden nodig 
is;

9. benadrukt het grote potentieel voor het verhogen van de efficiëntie van het 
vervoerssysteem door het gebruik van AI-technologie in voertuigen en 
verkeersbeheersystemen, die onder andere reistijden kunnen verkorten, opstoppingen en 
schadelijke emissies kunnen verminderen en kosten kunnen verlagen; beklemtoont dat 
AI zal bijdragen tot de verdere ontwikkeling van naadloze multimodaliteit, volgens het 
concept “mobiliteit als dienst” (MaaS); is van mening dat de integratie van 
vervoersdiensten kansen biedt om beter in te spelen op de mobiliteitsbehoeften van de 
Europese burgers, en het gebruik van het openbaar vervoer te optimaliseren en 
tegelijkertijd het aantal particuliere voertuigen op de weg te beperken; verzoekt de 
Commissie na te gaan hoe de evenwichtige ontwikkeling van MaaS, met name in 
stedelijke gebieden, kan worden bevorderd;

10. merkt op dat het gebruik van AI in de luchtvaartsector momenteel is gericht op het 
luchtverkeersbeheer en op de planning en inrichting van het luchtruim; is ingenomen 
met de resultaten die werden bereikt met de gemeenschappelijke onderneming SESAR 
(ATM-onderzoek voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim), die ondersteuning 
heeft geboden voor een aantal onderzoeksprojecten in verband met AI en 
luchtverkeersbeheer; pleit voor een intensivering van onderzoek en investeringen om 
het potentieel van AI in de luchtvaartsector ten aanzien van de consument te 
maximaliseren door verbeteringen in de marketing, de verkoop, de distributie en de 
prijsstelling van luchtvaartmaatschappijen, alsook in de grondafhandeling 
(veiligheidscontroles enz.); merkt op dat AI geautomatiseerde navigatie kan 
ontwikkelen voor de grote vaart, de korte vaart en de binnenvaart en in een context van 
toegenomen scheepsverkeer het maritiem toezicht kan verbeteren; merkt voorts op dat 
AI kan helpen om de energie-efficiëntie en de verbinding tussen havens en het 
achterland te verbeteren; beklemtoont dat havens essentiële actoren zullen zijn voor de 
uitrol van AI in de scheepvaartsector; pleit voor de uitrol van AI en meer digitalisering 
op grote schaal in alle Europese havens met het oog op een verbetering van de 
efficiëntie en het mededingingsvermogen;

11. benadrukt dat de behoefte aan duidelijke en samenhangende regels voor het bepalen en 
delen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in geval van een storing of 
ongeval een van de cruciale hinderpalen is voor de praktische toepassing van op AI 
gebaseerde technologieën in de vervoerssector, zoals verwoord in zijn verslag van 5 
oktober 2020 met aanbevelingen aan de Commissie over de wettelijke 
aansprakelijkheidsregeling voor kunstmatige intelligentie3; benadrukt dat er een 
duidelijke en eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen fabrikanten, 
exploitanten en gebruikers van autonome voertuigen moet worden vastgesteld op basis 
van de capaciteit om risico’s te beheersen, teneinde onder meer te zorgen voor een 
optimale productveiligheid, een passende toewijzing van risico’s, verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid; beklemtoont derhalve dat de Europese Unie zo goed mogelijk 
gebruik moet maken van de instrumenten die tot haar beschikking staan om zowel de 
veiligheid van AI-vervoerssystemen als de mogelijkheid om indien nodig 

3 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0276.
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aansprakelijkheid te bepalen, te maximaliseren; pleit ervoor dat 
verzekeringsmaatschappijen de manier waarop zij nieuwe risico’s die voortvloeien uit 
geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit opnemen in hun acceptatiebeleid, 
verbeteren;

12. onderstreept dat de nadruk moet worden gelegd op de kansen die AI biedt, en dat 
beleidsmakers ernaar moeten streven burgers en bedrijven te informeren, zodat zij het 
potentieel en de implicaties van AI kunnen beoordelen; wijst in dit verband op het 
belang van doeltreffende voorlichtings- en communicatiecampagnes om ervoor te 
zorgen dat de mensen het begrijpen en zich ervan bewust zijn; beklemtoont dat 
juridische duidelijkheid het consumentenvertrouwen zal vergroten, wat positief zal 
uitpakken voor bedrijven en kmo’s in de EU die dergelijke technologieën ontwikkelen, 
en de uitbreiding van een sterke EU-markt zal bevorderen;

13. merkt op dat de doelstellingen die de Commissie in haar Witboek over kunstmatige 
intelligentie (COM(2020)0065) heeft vastgesteld, alleen kunnen worden verwezenlijkt 
als burgers en bedrijven ruime toegang krijgen tot hoogwaardige openbare en 
industriële gegevens, die niet alleen uit de vervoerssector, maar uit alle daarmee 
verbonden sectoren worden gegenereerd, en als wordt gezorgd voor intelligente 
infrastructuur en voertuigen voor de veilige verzameling en verwerking van die 
gegevens; is van oordeel dat de toegang tot de gegevens die momenteel in de 
particuliere sector opgesloten zitten, dringend moet worden gestimuleerd, en benadrukt 
dat de vrijheid van uitwisseling en verwerking van ruwe, niet-persoonlijke en 
geanonimiseerde gegevens door openbare en particuliere entiteiten moet worden 
gewaarborgd, met volledige inachtneming van het EU-acquis inzake gegevens en 
privacy; benadrukt dat wetgevingsmaatregelen nodig zijn om de belemmeringen voor 
de uitwisseling en het hergebruik van gegevens weg te nemen, maar wijst erop dat een 
toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens en van de persoonlijke 
levenssfeer moet worden gewaarborgd; verzoekt de Commissie na te gaan welke 
gevolgen de grootschalige inzet van energie-intensieve data-infrastructuur (d.w.z. 
datacentra en serverparken) kan hebben voor het milieu, met als doel de duurzame inzet 
ervan te bevorderen in overeenstemming met de Green Deal;

14. verwelkomt de mededeling van de Commissie van 19 februari 2020 over een Europese 
datastrategie (COM(2020)0066) en haar voorstel voor een verordening over Europese 
datagovernance (COM/2020/0767); benadrukt dat er een echte interne markt voor 
gegevens moet komen, en met name een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte 
voor mobiliteit, die door het mogelijk te maken B2B-, B2G- en G2B-gegevens uit te 
wisselen, onder meer de toegang voor en het gebruik van gegevens door micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen en startende ondernemingen op het gebied van vervoer 
en reizen kan vergemakkelijken, zonder afbreuk te doen aan de wetgeving inzake 
gegevensbescherming; benadrukt dat toegang tot gegevens van cruciaal belang is voor 
de ontwikkeling van AI-technologie, hetgeen steeds belangrijker zal worden in de 
sectoren vervoer en toerisme; benadrukt daarom dat onderzoekers en bedrijven, met 
name kmo’s, meer vrijheid moeten krijgen om toegang te krijgen tot en gebruik te 
maken van gegevens voor de ontwikkeling van AI, zodat zij hoogwaardige AI-
technologieën kunnen ontwikkelen en inzetten; benadrukt dat Europa behoefte heeft aan 
een hoogwaardige en cyberveilige digitale infrastructuur, alsook aan een betere 
kwaliteit van en toegang tot gegevens, hetgeen in overeenstemming is met de 
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bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de 
algemene verordening gegevensbescherming4 (AVG);

15. benadrukt dat vrijwillige gegevensuitwisseling en -toegang moeten worden 
gestimuleerd aangezien deze voordelen zullen bieden voor de ontwikkeling van AI-
datacentra met een open en transparante Europese cloudinfrastructuur (bijv. Gaia-X) en 
de verwerking van gegevens die in het netwerkverkeer worden gegenereerd; merkt op 
dat deze infrastructuur gebaseerd moet zijn op de beginselen van portabiliteit, 
interoperabiliteit en versleuteling; dringt aan op een betere coördinatie met en tussen 
Europese bedrijven om marktrelevante technische normen te ontwikkelen die 
interoperabiliteit en technologieoverdracht bevorderen en tegelijkertijd de concurrentie 
stimuleren; is van mening dat de Europese normalisatieorganisaties daarbij het 
voortouw moeten nemen en moeten helpen bij het vaststellen van hiaten in de 
internationale normen; benadrukt dat de vrijheden van de interne markt het belangrijkste 
potentieel vormen voor meer digitaal concurrentievermogen en innovatie in Europa en 
dat derhalve onmiddellijk een einde moet worden gemaakt aan alle versnippering en 
alle ongerechtvaardigde grensbelemmeringen voor gegevensstromen, onderzoek in 
samenwerkingsverband en de uitvoer van digitale goederen en diensten tussen de 
lidstaten, zodat de samenleving ten volle de vruchten van de interne markt kan plukken;

16. merkt op dat de toegenomen connectiviteit en automatisering van het vervoer de sector 
in toenemende mate zal blootstellen aan cyberdreigingen en -criminaliteit; wijst er in dit 
verband op dat vervoer een kritieke infrastructuur vormt en dat bij de digitalisering van 
deze sector een solide cultuur moet worden ontwikkeld die gericht is op 
cyberbeveiliging; benadrukt dat in een dergelijke cultuur, onder toezicht van het 
Agentschap voor cyberbeveiliging van de Europese Unie, cyberbeveiligingssystemen 
moeten worden geïntegreerd die specifiek zijn voor elke sector maar die alle hetzelfde 
overkoepelende kader hebben, in een poging om informatie beter te delen en de 
gecoördineerde preventie van en reactie op gemeenschappelijke dreigingen te 
verbeteren; benadrukt dat cybervaardigheden in de EU moeten worden ontwikkeld en 
dat de aanpak van ingebouwde cyberbeveiliging moet worden gehandhaafd, om ervoor 
te zorgen dat veilige, veerkrachtige en robuuste AI-gebaseerde en geautomatiseerde 
systemen worden ingezet voor zowel infrastructuur als voor voertuigen;

17. verzoekt de lidstaten richtlijn cyberbeveiliging5 correct uit te voeren, en vraagt dat de 
Commissie toezicht houdt op dit proces; is ingenomen met de aanstaande herziening 
van de richtlijn, aangezien deze bedoeld is om de cyberbestendigheid van de 
vervoersinfrastructuur te verbeteren en doeltreffender te reageren op cyberaanvallen; 
benadrukt dat gemachtigde inspectie- en goedkeuringsorganisaties volledige toegang 
moeten hebben tot voertuigspecifieke gegevens en software-informatie, om geknoei of 
manipulatie op te sporen en de cyberbeveiliging van voertuigen te waarborgen; dringt 
aan op de volledige naleving van de regels die in het EU-kader voor 
gegevensbescherming en privacy zijn vastgesteld, met inbegrip van de 

4 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
5 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor 
een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (PB L 194 
van 19.7.2016, blz. 1).
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e-privacyrichtlijn6 en de AVG;

18. beklemtoont dat de dynamische ontwikkeling van innovatieve digitale diensten en 
bedrijfsmodellen in de vervoers- en toeristische sector niet mogelijk zal zijn zonder 
kosteloze en onbeperkte toegang tot publieke data die binnen het toepassingsgebied 
vallen van de infrastructuur voor ruimtelijke informatie, zoals geodetische en 
cartografische gegevens, terreinmodellen, orthofotografische kaarten, gegevens over de 
geometrie van gebouwen en topografische objecten die worden gebruikt voor kaarten; 
benadrukt dat de vrijgave van een dergelijke grote hoeveelheid ruimtelijke gegevens een 
zeer positief effect zal hebben op het gebruik van deze gegevens door Europese 
ondernemers die actief zijn in de sector van nieuwe technologie; verzoekt de Commissie 
een stelsel van stimuleringsmaatregelen voor de lidstaten op te zetten om het proces van 
het openen van geodetische gegevensbronnen te bevorderen zodat deze gratis 
beschikbaar kunnen worden gesteld;

19. erkent de ambitie om van de EU een wereldleider in de ontwikkeling en toepassing van 
AI in de sectoren vervoer en toerisme te maken, en onderstreept het feit dat de EU zich 
moet positioneren als wereldleider bij de ontwikkeling van duidelijke, doeltreffende, 
mensgerichte, uniforme ethische en wettelijke normen en standaarden voor 
gegevensuitwisseling en het gebruik van AI in de vervoersector, en eventueel normen 
moet vaststellen voor de rest van de wereld; merkt op dat een gefragmenteerde markt 
voor digitale vervoersgegevens in de EU moet worden vermeden, aangezien dat een 
belemmering zou vormen voor digitale innovatie;

20. vestigt de aandacht op de juridische onvoorspelbaarheid waarmee ontwikkelaars van 
AI-technologie te maken krijgen als gevolg van het evoluerende regelgevings- en 
institutionele kader voor AI-kwesties op EU-niveau; verzoekt het Europees Comité voor 
gegevensbescherming daarom richtsnoeren voor te leggen voor gestandaardiseerde 
procedures voor gegevensgebruik, met inbegrip van een lijst van criteria voor effectieve 
anonimisering, teneinde de juridische voorspelbaarheid voor ontwikkelaars van AI-
technologie in de sectoren vervoer en toerisme te vergroten in overeenstemming met de 
voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens; is van mening dat de 
nationale autoriteiten zich bij de uitoefening van hun overheidsgezag aan deze EU-
richtsnoeren moeten houden om ervoor te zorgen dat de regelgeving consequent wordt 
nageleefd en dat belemmeringen voor de werking van de digitale eengemaakte markt uit 
de weg worden geruimd;

21. beklemtoont dat de digitalisering van het vervoer een essentiële stimulans zal zijn om de 
sector koolstofvrij te maken en zo zal bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de EU om tegen 2050 de netto-uitstoot tot nul te herleiden; 
beklemtoont dat het toepassen van digitale oplossingen op alle vervoerswijzen en 
infrastructuur de uitstoot kan verminderen door middel van de implementatie van 
geconnecteerde mobiliteit, de elektrificering van wagenparken, efficiënt logistiek beheer 
en snelheidsbeheersing;

22. benadrukt dat er een risico is voor hernieuwde vooringenomenheid en discriminatie 

6 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie 
(richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).



AD\1225410NL.docx 9/13 PE660.188v02-00

NL

indien AI wordt gevoed met ruwe en ongezuiverde gegevens; wijst erop dat elke 
beslissing over een dienstverlening door mensen moet worden gevalideerd, waarbij AI 
de beslissing moet ondersteunen;

23. wijst op het aanzienlijke potentieel van de Europese micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen en startende ondernemingen in de sectoren vervoer en toerisme die 
actief zijn op de digitale eengemaakte markt; benadrukt de noodzaak van voldoende 
financiële en organisatorische steun voor innovaties en verbetering van de digitale 
vaardigheden van werknemers in deze sector; benadrukt dat het regelgevings- en 
financiële klimaat de oprichting en groei van startende ondernemingen en joint ventures 
op het gebied van AI in Europa mogelijk moet maken; benadrukt dat de EU gebruik 
moet maken van de instrumenten waarover zij beschikt om buitenlandse investeringen 
te screenen en agressieve overnames te voorkomen, zodat Europese bedrijven kunnen 
opschalen en op de wereldmarkt kunnen concurreren;

24. onderstreept dat de beperkte concurrentie op de markt voor digitale diensten in de 
sectoren vervoer en toerisme belangrijke obstakels creëert voor kmo’s; merkt op dat 
kmo’s het hardst worden getroffen door ondoorzichtige bureaucratie en buitensporige 
regeldruk; onderstreept dan ook dat de wetgeving moet worden vereenvoudigd en 
verduidelijkt om de ontwikkeling en het gebruik van digitale technologieën, met name 
AI, door kmo’s te bevorderen, en dat daarbij rekening moet worden gehouden met de 
verschillen in marktpositie van de marktdeelnemers op de interne markt; benadrukt dat 
een vervoersspecifiek gegevenskader gericht moet zijn op het stimuleren van de 
economische groei door middel van toegang tot omvangrijke gegevensreeksen, met 
name voor kmo’s, wat de vervoers- en de toerismesector van de EU zou helpen de 
kansen te benutten die de huidige markt biedt, en aldus de veiligheid van het vervoer te 
verbeteren, de privacy te beschermen en het concurrentievermogen te versterken;

25. beklemtoont de rol die essentiële standaardoctrooien vervullen bij de volledige en 
succesvolle uitrol van AI-technologieën in de vervoerssector; verzoekt de Commissie 
het huidig juridisch kader van de EU met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten 
te herzien om adequate rechtsbescherming en billijke en niet-discriminerende 
licentiëringspraktijken te waarborgen waarbij rekening wordt gehouden met de 
specifieke kenmerken van onderzoek en ontwikkeling (O&O) wanneer het gaat om AI-
technologieën;

26. dringt aan op stimulansen die kmo’s die actief zijn in de sectoren vervoer en toerisme, 
toegang geven tot niet-persoonsgebonden gegevens die door andere particuliere 
belanghebbenden zijn geproduceerd in een proces dat op vrijwillige basis geschiedt en 
tot wederzijds voordeel strekt;

27. herinnert eraan dat de EU wereldwijd de belangrijkste toeristische bestemming is; 
beklemtoont dat het herstel van de sector op een duurzame manier moet worden 
bevorderd; wijst op de cruciale rol die digitalisering, AI en robotica zullen spelen om de 
sector nieuw leven in te blazen en zo bij te dragen tot de duurzaamheid van de industrie 
op lange termijn; merkt op dat toereikende financiering en stimuleringsmaatregelen 
voor toeristische ondernemingen nodig zijn, met name voor micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen, om hen in staat te stellen de vruchten van de digitalisering 
te plukken en hun aanbod aan de consument te moderniseren;
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28. verzoekt de Commissie en de lidstaten technologie-incubators en -versnellers op te 
zetten om het ontstaan en de groei van nieuwe innovatieve toeristische ondernemingen 
die gebruikmaken van dergelijke technologieën, te ondersteunen en mogelijk te maken, 
en om het digitaal leiderschap van de EU op het gebied van duurzaam toerisme te 
bevorderen met behulp van O&O, joint ventures en publiek-private partnerschappen op 
gebieden zoals crowdmanagement, mobiliteit en contactloze diensten, en de valorisatie 
van lokale kmo’s die betrokken zijn bij de toeleveringsketen van het toerisme;

29. benadrukt dat de grootschalige uitrol van 5G-netwerken de vervoerssector volledig 
nieuwe kansen op werk zal bieden en de productiviteit van de Europese economieën 
aanzienlijk zal doen toenemen; onderstreept echter dat door de snel veranderende aard 
van de arbeidsmarkt bepaalde banen overbodig kunnen worden, waardoor het van 
essentieel belang wordt dat werknemers die in deze sectoren werken, worden om- en 
bijgeschoold, zowel wat hun basis- als hun geavanceerde digitale vaardigheden betreft; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor specifieke middelen voor de om- 
en bijscholing van werknemers zonder digitale vaardigheden; benadrukt dat het 
belangrijk is dat de naleving en handhaving van de rechten van werknemers in een 
dergelijke, veranderende werkomgeving worden gegarandeerd;

30. is van mening dat digitaal leiderschap alleen kan worden bereikt als de EU digitaal 
talent voortbrengt en stimuleert en EU-knowhow ontwikkelt; onderstreept in dit 
verband de mogelijkheden die worden geboden door Europese programma’s, zoals het 
komende programma Digitaal Europa; dringt erop aan dat de lidstaten investeren in 
onderwijs en leerlingen al op jonge leeftijd de basisvaardigheden bijbrengen die 
noodzakelijk zijn om hen op weg te helpen naar een loopbaan in een STEM-richting 
(wetenschap, technologie, engineering en wiskunde);

31. betreurt dat de genderkloof in STEM-loopbanen en -studies nog steeds bestaat, en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten verder mechanismen te ontwikkelen om op dit 
gebied een genderevenwicht te bereiken; onderstreept dat het overbruggen van deze 
kloof ook voor de digitalisering van de vervoerssector gunstig is; wijst op de positieve 
langetermijngevolgen voor het Europese concurrentievermogen en de Europese 
veerkracht als de digitale vaardigheden en deskundigheid op het gebied van 
cyberbeveiliging in Europese kmo’s worden verbeterd;

32. beklemtoont dat technologische innovaties en AI een enorm potentieel bieden om 
vervoerswijzen aan te passen voor personen met een handicap, waardoor een meer 
inclusieve en toegankelijke mobiliteit voor iedereen mogelijk wordt; verwelkomt het dat 
personen met een handicap dankzij AI meer kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt;

33. benadrukt dat de technologische ontwikkelingen op het gebied van vervoer en 
mobiliteit, met name AI-toepassingen en autonome voertuigen, grote mogelijkheden 
bieden om het dagelijks leven van mensen en ondernemingen te vereenvoudigen en om 
veiligere, doeltreffendere en meer betaalbare vervoersoplossingen te bieden; pleit voor 
een gedegen industriebeleid, gebaseerd op de digitale en ecologische transitie, dat 
gericht is op de ontwikkeling van een onderliggende infrastructurele, logistieke, 
computationele en digitale capaciteit van de EU, aangezien dit de EU zou helpen om in 
alle sectoren digitaal leiderschap te verwerven; verzoekt de Unie met klem haar 
vervoersvoorzieningsketen veilig te stellen door de aanvoer te diversifiëren en de 
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strategische autonomie van de EU op het gebied van materialen en diensten te 
vergroten, aangezien de onderbreking daarvan negatieve gevolgen kan hebben voor de 
volksgezondheid en de veiligheid; verzoekt de Commissie met deze elementen rekening 
te houden bij een eventuele actualisering van de industriële strategie van de EU;

34. benadrukt dat een innovatieve en concurrerende data-economie gebaseerd is op openheid 
en interoperabiliteit; wijst erop dat transparantie en eerlijke bedrijfspraktijken bij 
platforms voor vervoer en toerisme, met name wat betreft door AI aangedreven 
algoritmen die van invloed zijn op dienstverlening, prijsstelling en reclame, van essentieel 
belang zijn om de consument te beschermen en vertrouwen te wekken, en om een 
concurrerende omgeving te bevorderen.
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