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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 lutego 2020 r. zatytułowany „Europejska 
strategia w zakresie danych” (COM(2020)0066),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 
2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze 
transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu1 (dyrektywa ITS) 
i związane z nią akty delegowane,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie europejskiej strategii 
na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie jazdy 
autonomicznej w transporcie europejskim3,

A. mając na uwadze, że wspólna europejska strategia w zakresie danych powinna 
przynieść korzyści europejskiemu sektorowi transportu; mając na uwadze, że należy 
stworzyć i promować uczciwe warunki rynkowe dla europejskiej gospodarki i 
przedsiębiorstw oraz zapewnić uczciwą konkurencję między uczestnikami rynku;

B. mając na uwadze, że wdrożenie europejskiej strategii dotyczącej danych powinno mieć 
na celu zapewnienie interoperacyjności, bezpieczeństwa korzystania z danych, 
multimodalności transportu oraz dalszego rozwoju cyfryzacji, zwłaszcza dokumentów 
elektronicznych, w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych i kosztów 
ponoszonych przez przedsiębiorstwa i konsumentów;

C. mając na uwadze, że wymiana danych w sektorze transportu ma na celu usprawnienie 
zarządzania ruchem, a tym samym efektywności transportu pasażerskiego i 
towarowego; mając na uwadze, że sprawą najwyższej wagi jest skupienie się na 
newralgicznych kwestiach, takich jak ochrona danych, prawa konsumentów i 
bezpieczeństwo danych wrażliwych;

1. przyjmuje do wiadomości wniosek Komisji dotyczący utworzenia europejskiego 
obszaru danych; podkreśla, że taki obszar powinien przynosić korzyści i pożytki 
europejskim przedsiębiorstwom i konsumentom, a jednocześnie uniemożliwiać 
państwom trzecim dostęp do danych wrażliwych;

2. podkreśla, że cały europejski sektor transportu generuje duże ilości danych o znaczeniu 
strategicznym; podkreśla w tym kontekście, że należy wspierać wymianę danych oraz 
przestrzegać odpowiednich zabezpieczeń prywatności;

1 Dz.U. L 207 z 6.8.2010, s. 1.
2 Dz.U. C 162 z 10.5.2019, s. 2.
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0005.
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3. ostrzega, że obecny rozwój sztucznej inteligencji, jak np. jazda autonomiczna oraz 
rozpoznawanie twarzy i odcisków palców w sektorze podróży, stwarza ogromne 
ryzyko, któremu należy zaradzić; podkreśla, że czynnik ludzki odgrywa kluczową rolę 
w zmniejszaniu ryzyka, jakie może być nieodłącznie związane ze zautomatyzowanymi 
procesami;

4. podkreśla, że wymiana danych może poprawić skuteczność zarządzania ruchem i 
bezpieczeństwo ruchu drogowego; podkreśla jednak znaczenie podjęcia 
zdecydowanych i skutecznych działań z zakresu cyberbezpieczeństwa w celu 
zapobiegania niewłaściwemu przetwarzaniu i udostępnianiu danych, oraz ustalenia 
wspólnego stanowiska w odniesieniu do odpowiednich kwestii technicznych i 
prawnych;

5. wzywa do monitorowania wdrażania przepisów dotyczących transportu, w 
szczególności przyszłego rozporządzenia w sprawie elektronicznych informacji o 
transporcie towarowym, dyrektywy (UE) 2019/1936 w sprawie zarządzania 
bezpieczeństwem infrastruktury drogowej4 oraz rozporządzenia (UE) 2019/1239 
ustanawiającego europejski pojedynczy punkt kontaktowy w sprawach morskich5 w 
celu zapewnienia wsparcia dla przedsiębiorstw, promowania cyfryzacji i usprawnienia 
wymiany danych, zarówno między przedsiębiorstwami, jak i między 
przedsiębiorstwami a konsumentami;

6. podkreśla potrzebę opracowania inteligentnych i przystępnych cenowo rozwiązań dla 
konsumentów i władz publicznych w dziedzinie mobilności w miastach, przy 
jednoczesnym zapewnieniu bardziej dostępnego i efektywnego transportu publicznego;

7. podkreśla, że digitalizacja dokumentów w transporcie towarowym powinna mieć na 
celu zmniejszenie kosztów i obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony miejsc pracy;

8. zwraca uwagę, że obowiązujące dyrektywy, takie jak dyrektywa ITS, nie powinny 
zostać osłabione przez nadrzędny zbiór przepisów.

4 Dz.U. L 305 z 26.11.2019, s. 1.
5 Dz.U. L 198 z 25.7.2019, s. 64.


