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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 februari 2020 En EU-strategi 
för data (COM(2020)0066),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 
7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på 
vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag1 (ITS-direktivet),

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2018 om en europeisk strategi för 
samverkande intelligenta transportsystem2,

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2019 om självkörande bilar inom 
transportsektorn i Europa3 och av följande skäl:

A. En gemensam EU-strategi för data bör ge fördelar för transportsektorn i Europa. Man 
bör skapa och främja rättvisa villkor på marknaden för den europeiska ekonomin och 
företagssektorn och säkerställa en rättvis konkurrens mellan marknadsaktörerna.

B. Genomförandet av en EU-strategi för data bör syfta till att uppnå driftskompatibilitet, 
säker dataanvändning, multimodalitet för transporter och vidareutveckling av 
digitaliseringen, särskilt elektroniska dokument, för att minska de administrativa 
bördorna och kostnaderna för företag och konsumenter.

C. Datadelning inom transportsektorn syftar till att förbättra trafikledningen och därmed 
både passagerar- och godstrafikens effektivitet. Det är ytterst viktigt att fokusera på 
känsliga frågor som dataskydd, konsumenträttigheter och säkerheten för känsliga data.

1. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag om att skapa ett europeiskt 
dataområde. Parlamentet betonar att ett sådant område bör ge möjligheter och fördelar 
för europeiska företag och konsumenter och samtidigt hindra tredjeländer från att få 
tillgång till känsliga data.

2. Europaparlamentet påpekar att den europeiska transportsektorn som helhet genererar en 
stor mängd data av strategisk betydelse. Parlamentet betonar i detta sammanhang att 
utbytet av data bör främjas och bör vara förenligt med lämpliga åtgärder för att skydda 
personuppgifter.

3. Europaparlamentet varnar för att den nuvarande utvecklingen inom artificiell 
intelligens, såsom autonom körning och ansikts- och fingeravtrycksigenkänning 
i resesektorn utgör en stor risk som man måste ta itu med. Parlamentet framhåller att 
den mänskliga faktorn spelar en avgörande roll när det gäller att minska de risker som 

1 EUT L 207, 6.8.2010, s. 1.
2 EUT C 162, 10.5.2019, s. 2.
3 Antagna texter, P8_TA(2019)0005.
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automatiserade processer kan vara förknippade med.

4. Europaparlamentet betonar att datadelning kan göra trafikledningen och vägsäkerheten 
effektivare. Parlamentet betonar dock vikten av att vidta kraftfulla och effektiva 
it-säkerhetsåtgärder för att förhindra missbruk vid behandling och delning av data, och 
att finna en gemensam grund för att ta itu med relevanta tekniska och juridiska frågor.

5. Europaparlamentet begär att genomförandet av transportlagstiftningen övervakas, 
särskilt den kommande förordningen om elektronisk godstransportinformation, 
direktiv (EU) 2019/1936 om förvaltning av vägars säkerhet4 och förordning 
(EU) 2019/1239 om inrättande av en europeisk kontaktpunkt för sjöfart5, för att 
säkerställa stöd till företag, främja digitalisering och förbättra datautbyte både från 
företag till företag och mellan företag och konsumenter.

6. Europaparlamentet betonar behovet av att ta fram intelligenta och prismässigt 
överkomliga lösningar för konsumenterna och de offentliga myndigheterna på området 
för rörlighet i städer, samtidigt som man ser till att kollektivtrafiken blir mer tillgänglig 
och effektiv.

7. Europaparlamentet framhåller att digitaliseringen av godstransporthandlingar bör syfta 
till att minska företagens kostnader och administrativa bördor, samtidigt som man ser 
till att arbetstillfällen skyddas.

8. Europaparlamentet påpekar att befintliga direktiv, såsom ITS-direktivet, inte bör 
försvagas av en övergripande uppsättning regler.

4 EUT L 305, 26.11.2019, s. 1.
5 EUT L 198, 25.7.2019, s. 64.


