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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

– având în vedere comunicarea Comisiei din 19 februarie 2020 intitulată „O strategie 
europeană privind datele” (COM(2020)0066),

– având în vedere Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 
iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în 
domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport1 (Directiva 
privind STI) și actele delegate ale acesteia,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2018 referitoare la o Strategie europeană 
privind sistemele de transport inteligente cooperative2,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2019 referitoare la conducerea autonomă în 
transportul european3,

A. întrucât o strategie europeană comună privind datele ar trebui să aducă beneficii 
sectorului european al transporturilor; întrucât ar trebui să fie create și promovate 
condiții echitabile pe piață pentru economia și întreprinderile europene și ar trebui să se 
asigure concurența loială între actorii de pe piață;

B. întrucât implementarea strategiei europene privind datele ar trebui să urmărească 
realizarea interoperabilității, securitatea utilizării datelor, multimodalitatea transportului 
și dezvoltarea în continuare a digitalizării, în special a documentelor electronice, cu 
scopul de a reduce sarcinile administrative și costurile suportate de întreprinderi și 
consumatori;

C. întrucât partajarea datelor în sectorul transporturilor vizează îmbunătățirea gestionării 
traficului și deci a eficienței atât a transportului de călători, cât și a transportului de 
mărfuri; întrucât este extrem de important să se pună accentul pe aspecte sensibile 
precum protecția datelor, drepturile consumatorilor și securitatea datelor sensibile,

1. ia act de propunerea Comisiei de a crea un spațiu european al datelor; subliniază că un 
astfel de spațiu ar trebui să aducă beneficii și avantaje întreprinderilor și consumatorilor 
europeni, împiedicând totodată accesul țărilor terțe la date sensibile;

2. subliniază că sectorul european al transporturilor în ansamblu generează o cantitate 
mare de date de importanță strategică; subliniază, în acest context, că schimbul de date 
ar trebui promovat și că acesta ar trebui să se desfășoare respectând garanțiile 
corespunzătoare pentru protecția vieții private;

3. avertizează că evoluțiile actuale în domeniul inteligenței artificiale, cum ar fi 

1 JO L 207, 6.8.2010, p. 1.
2 JO C 162, 10.5.2019, p. 2.
3 Texte adoptate, P8_TA(2019)0005.
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conducerea autonomă și recunoașterea facială și a amprentelor în sectorul călătoriilor, 
constituie riscuri majore care trebuie abordate; subliniază că factorul uman joacă un rol 
esențial în diminuarea riscurilor care ar putea fi inerente proceselor automatizate;

4. subliniază că partajarea de date ar putea îmbunătăți eficiența gestionării traficului și 
siguranța rutieră; subliniază că este important, cu toate acestea, să se ia măsuri ferme și 
eficace de securitate cibernetică pentru a preveni utilizarea abuzivă în domeniul 
prelucrării și partajării datelor și pentru a identifica un numitor comun la abordarea 
aspectelor tehnice și juridice pertinente;

5. solicită monitorizarea punerii în aplicare a legislației în domeniul transporturilor, în 
special a viitorului regulament privind informațiile electronice în cadrul transportului de 
mărfuri, a Directivei (UE) 2019/1936 privind gestionarea siguranței infrastructurii 
rutiere4 și a Regulamentului (UE) 2019/1239 de stabilire a unui mediu aferent ghișeului 
unic european în domeniul maritim5, în vederea asigurării sprijinului pentru 
întreprinderi, a promovării digitalizării și a îmbunătățirii schimburilor de date atât între 
întreprinderi, cât și între întreprinderi și consumatori;

6. subliniază că este nevoie să se conceapă soluții inteligente și la prețuri accesibile pentru 
consumatori și autoritățile publice în domeniul mobilității urbane și, în același timp, să 
se asigure că transportul public devine mai accesibil și mai eficient;

7. scoate în evidență că digitalizarea documentelor în cadrul transportului de mărfuri ar 
trebui să aibă drept scop reducerea costurilor și a sarcinilor administrative pentru 
întreprinderi, însă ar trebui să se asigure, în același timp, că locurile de muncă sunt 
protejate;

8. subliniază faptul că directivele existente, ca de exemplu Directiva privind STI, nu ar 
trebui să fie erodate prin introducerea unui ansamblu de norme generale.

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


