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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“ 
(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, 
ning selle delegeeritud õigusakte,

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2018. aasta resolutsiooni koostoimelisi intelligentseid 
transpordisüsteeme käsitleva Euroopa strateegia kohta2,

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni isejuhtivate autode kohta 
Euroopa transpordisektoris3,

A. arvestades, et ühine Euroopa andmestrateegia peaks tooma kasu Euroopa 
transpordisektorile; arvestades, et Euroopa majanduse ja ettevõtete jaoks tuleks turul 
luua ja edendada õiglasi tingimusi ning tagada turuosaliste vahel aus konkurents;

B. arvestades, et Euroopa andmestrateegia rakendamise eesmärk peaks olema saavutada 
koostalitlusvõime, andmekasutuse turvalisus, transpordi mitmeliigilisus ja digiteerimise, 
eelkõige elektrooniliste dokumentide edasiarendamine, et vähendada ettevõtjate ja 
tarbijate halduskoormust ja kulusid;

C. arvestades, et transpordisektori andmete jagamise eesmärk on parandada 
liikluskorraldust ja seega nii reisijate- kui ka kaubaveo tõhusust; arvestades, et äärmiselt 
oluline on keskenduda tundlikele küsimustele, nagu andmekaitse, tarbijaõigused ja 
tundlike andmete turvalisus;

1. võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku luua Euroopa andmeala; rõhutab, et selline ala 
peaks tooma kasu ja eeliseid Euroopa ettevõtetele ja tarbijatele ning takistama samal 
ajal kolmandate riikide juurdepääsu tundlikele andmetele;

2. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa transpordisektor tervikuna toodab suurel hulgal 
strateegilise tähtsusega andmeid; rõhutab sellega seoses, et andmevahetust tuleks 
edendada ja see peaks olema kooskõlas asjakohaste eraelu puutumatust käsitlevate 
kaitsemeetmetega;

3. hoiatab, et praegused arengud tehisintellekti (TI) valdkonnas, nagu autonoomne 
sõidukijuhtimine ning näo ja sõrmejälgede tuvastamine reisisektoris, kujutavad endast 
suurt ohtu, millega tuleb tegeleda; rõhutab, et inimteguril on oluline roll 

1 ELT L 207, 6.8.2010, lk 1.
2 ELT C 162, 10.5.2019, lk 2.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0005.
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automatiseeritud protsessides peituda võivate riskide vähendamisel;

4. rõhutab, et andmete jagamine võiks parandada liikluskorralduse tõhusust ja 
liiklusohutust; 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 käsitlemisel;

5. nõuab, et jälgitaks transpordialaste õigusaktide rakendamist (eelkõige kavandatav 
elektroonilist kaubaveoteavet käsitlev määrus, maanteede infrastruktuuri ohutuse 
korraldamist käsitlev direktiiv (EL) 2019/19364 ja määrus (EL) 2019/1239, millega 
luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond5), et tagada ettevõtjate 
toetamine, edendada digiteerimist ja parandada andmevahetust nii ettevõtetevahelise e-
kaubanduse kui ka ettevõtjalt tarbijale suunatud e-kaubanduse keskkonnas;

6. rõhutab vajadust töötada linnalise liikumise valdkonnas välja arukad ja taskukohased 
lahendused tarbijatele ja avaliku sektori asutustele ning muuta samal ajal ühistransport 
kättesaadavamaks ja tõhusamaks;

7. rõhutab, et kaubaveodokumentide digiteerimise eesmärk peaks olema ettevõtjate kulude 
ja halduskoormuse vähendamine ning samal ajal ka töökohtade säilimise tagamine;

8. juhib tähelepanu sellele, et olemasolevate direktiivide (näiteks intelligentsete 
transpordisüsteemide direktiiv) mõju ei tohiks üldise eeskirjade kogumi tõttu väheneda.

4 ELT L 305, 26.11.2019, lk 1.
5 ELT L 198, 25.7.2019, lk 64.


