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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Frar 2020 bit-titolu 
"Strateġija Ewropea għad-data" (COM(2020)0066),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta' Lulju 2010 dwar il-qafas għall-varar ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti fil-qasam 
tat-trasport bit-triq u għall-interkonnessjonijiet ma' modi oħrajn ta' trasport1 ("id-
Direttiva STI") u l-atti delegati tagħha,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2018 dwar Strateġija Ewropea 
dwar Sistemi Kooperattivi ta' Trasport Intelliġenti2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2019 dwar is-sewqan awtonomu 
fit-trasport Ewropew3,

A. billi strateġija Ewropea komuni għad-data għandha tipprovdi benefiċċji għas-settur tat-
trasport Ewropew; billi għandhom jinħolqu u jiġu promossi kundizzjonijiet ġusti fis-suq 
għall-ekonomija u n-negozji Ewropej u għandha tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta bejn 
il-parteċipanti fis-suq;

B. billi l-implimentazzjoni ta' strateġija Ewropea tad-data għandu jkollha l-għan li tikseb l-
interoperabbiltà, is-sigurtà tal-użu tad-data, il-multimodalità tat-trasport u l-iżvilupp 
ulterjuri tad-diġitizzazzjoni, b'mod partikolari d-dokumenti elettroniċi, sabiex jitnaqqsu 
l-piżijiet u l-ispejjeż amministrattivi għall-kumpaniji u l-konsumaturi;

C. billi l-kondiviżjoni tad-data fis-settur tat-trasport għandha l-għan li ttejjeb il-ġestjoni tat-
traffiku u b'hekk l-effiċjenza tat-trasport kemm tal-passiġġieri kif ukoll tal-merkanzija; 
billi huwa tal-akbar importanza li wieħed jiffoka fuq kwistjonijiet sensittivi bħall-
protezzjoni tad-data, id-drittijiet tal-konsumatur u s-sigurtà ta' data sensittiva;

1. Jieħu nota tal-proposta tal-Kummissjoni biex tinħoloq żona Ewropea tad-data; 
jenfasizza li żona bħal din għandha twassal għal benefiċċji u vantaġġi għall-kumpaniji u 
l-konsumaturi Ewropej, filwaqt li tipprevjeni lil pajjiżi terzi milli jaċċessaw data 
sensittiva;

2. Jirrimarka li s-settur tat-trasport Ewropew kollu kemm hu jiġġenera ammont kbir ta' 
data ta' importanza strateġika; jenfasizza, f'dan il-kuntest, li l-iskambju ta' data għandu 
jiġi promoss u għandu jkun konformi mas-salvagwardji ta' privatezza xierqa;

3. Iwissi li l-iżviluppi attwali fl-intelliġenza artifiċjali, bħas-sewqan awtonomu u r-
rikonoxximent tal-wiċċ u tal-marki tas-swaba' fis-settur tal-ivvjaġġar, joħolqu riskji 

1 ĠU L 207, 6.8.2010, p. 1.
2 ĠU C 162, 10.5.2019, p. 2.
3 Testi adottati, P8_TA(2019)0005.
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kbar li jridu jiġu indirizzati; jenfasizza li l-fattur uman għandu rwol kruċjali fit-tnaqqis 
tar-riskji li jistgħu jkunu inerenti fi proċessi awtomatizzati;

4. Jenfasizza li l-kondiviżjoni tad-data tista' ttejjeb l-effiċjenza tal-ġestjoni tat-traffiku u s-
sikurezza fit-toroq; jisħaq fuq l-importanza, madankollu, li jittieħdu miżuri ta' 
ċibersigurtà b'saħħithom u effettivi biex jiġi evitat l-użu ħażin tal-ipproċessar u l-
kondiviżjoni tad-data, u li tinstab bażi komuni fl-indirizzar tal-kwistjonijiet tekniċi u 
legali rilevanti;

5. Jitlob li tiġi mmonitorjata l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar it-trasport, b'mod 
partikolari r-regolamentazzjoni li jmiss tal-informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-
merkanzija, id-Direttiva (UE) 2019/1936 dwar il-ġestjoni tas-sikurezza tal-infrastruttura 
tat-toroq4 u r-Regolament (UE) 2019/1239 li jistabbilixxi sistema ta' Single Window 
Marittima Ewropea5, bil-għan li jiġi żgurat l-appoġġ għan-negozji, tiġi promossa d-
diġitizzazzjoni u jittejjeb l-iskambju ta' data fil-kuntesti kemm B2B kif ukoll B2C;

6. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jitfasslu soluzzjonijiet intelliġenti u affordabbli għall-konsumaturi 
u għall-awtoritajiet pubbliċi fil-qasam tal-mobbiltà urbana, filwaqt li jinħoloq trasport 
pubbliku aktar aċċessibbli u effiċjenti;

7. Jenfasizza li d-diġitizzazzjoni ta' dokumenti dwar it-trasport tal-merkanzija għandu 
jkollha l-għan li tnaqqas l-ispejjeż u l-piżijiet amministrattivi għan-negozji, filwaqt li 
tiżgura li l-impjiegi jkunu protetti;

8. Jirrimarka li d-direttivi eżistenti, bħad-Direttiva STI, m'għandhomx jiddgħajfu minn sett 
ta' regoli ġenerali.

4 ĠU L 305, 26.11.2019, p. 1.
5 ĠU L 198, 25.7.2019, p. 64.


