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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм призовава водещите комисии по промишленост, 

изследвания и енергетика и по вътрешния пазар и защита на потребителите да включат 

в предложението за резолюция, което ще приемат, следните предложения: 

1. приветства съобщението, озаглавено „Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; подчертава, че осъществяването на цифровизацията и усиленото 

внедряване на оперативно съвместими интелигентни транспортни системи са 

основни инструменти за по-ефективна и продуктивна европейска транспортна 

система, както и за по-добро използване на съществуващия капацитет, в резултат на 

което ежедневният транспорт, мобилността и логистиката ще бъдат по-

безпрепятствени, безопасни, съобразени с ресурсите и устойчиви; 

2. признава, че твърде утежнените административни процедури в някои държави 

могат да бъдат препятствие пред зараждащите се транспортни проекти с голям 

потенциал (включително стартиращи предприятия и проекти за цифровизация); 

призовава цифровият единен пазар да включва специфичен елемент за намаляване 

на административните формалности (данъчно облагане, декларация за започване на 

стопанска дейност, набиране на персонал), по-специално на етапа на стартиране на 

проектите; 

3. отбелязва, че цифровизацията на транспортния и туристическия сектор предоставя 

на Европа нови възможности за стопанска дейност и работни места и играе 

централна роля в превръщането на европейските градове в интелигентни градове; 

посочва силния растеж на сектора на интелигентните транспортни системи, с 

прогнозиран годишен световен растеж от 16,4% за периода 2014 – 2019 г.; признава, 

че въпреки че транспортният сектор е един от пионерите в използването и 

прилагането на нови информационни технологии, в сектора все още следва да бъде 

постигнат по-нататъшен напредък; поради това се поставя акцент върху достъпа до 

финансиране за иновативни МСП и за стартиращи предприятия в транспортния и 

туристическия сектор и счита, че Европейският фонд за стратегически инвестиции 

(ЕФСИ) следва да играе основна роля при цифровизацията на сектора; 

4. посочва, че цифровизацията на транспортния и туристическия сектор ще проправи 

път за работни места с по-малка механизация на труда, предоставящи възможности 

за по-творческите задачи; припомня, че програмите за обучение на работното място 

за работниците са от съществено значение за тяхната адаптация към 

технологичните постижения; подчертава необходимостта социалните планове и 

образованието, насочени към разработването на друг вид по-привлекателни и 

устойчиви работни места, да компенсират риска от загуба на работни места 

вследствие на цифровизацията в рамките на определени професии; 

5. признава, че цифровизацията може да доведе до структурни промени в 

транспортния и в туристическия сектор; подчертава необходимостта да се 

възприемат нови бизнес модели, цифрови платформи и услуги, основани на 

цифровизацията и на икономиката на споделянето; приветства факта, че 

цифровизацията дава възможност за развитие на концепцията за „мобилността като 

услуга“ и насърчава Комисията да започне задълбочен анализ в подкрепа на мерки 
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за преминаване към „мобилността като услуга“, обхващаща например 

потребителите, транспортните инфраструктури и градското планиране; 

6. настоятелно призовава Комисията да направи оценка на необходимостта от 

модернизация на политиките на ЕС в областта на транспорта и туризма и да ги 

адаптира към ерата на цифровите технологии; отправя искане към Комисията да 

хармонизира регулаторната рамка на различните видове транспорт, за да насърчава 

една устойчива мултимодална система и конкуренцията между видовете транспорт 

или между различните субекти по веригата на стойността, както и да стимулира 

нови иновации и услуги в областта на мобилността и логистиката, включително 

тези, основани на икономиката на споделянето, като същевременно създава 

равнопоставени условия на конкуренция за съществуващите и новите участници на 

пазара с оглед на високи европейски стандарти относно безопасността, 

достъпността, условията на труд, справедливата данъчна система, защитата на 

потребителите, защитата на данните и предотвратяването на вредното въздействие 

върху околната среда; счита също така, че следва да се зачита принципът на 

технологична неутралност и да не се поставят пречки пред иновациите; 

7. подчертава значението на ясно формулираните и прозрачни права на пътниците в 

транспорта; следователно настоятелно призовава Комисията да направи 

предложение за Харта на правата на пътниците, която да обхваща всички форми на 

транспорт, включително ясната и прозрачна защита на правата на пътниците в 

условията на мултимодален транспорт; 

8. отбелязва пред Комисията, че може да се постигне по-ефективна подкрепа в 

европейския туристически сектор чрез по-добра експлоатация на цифровизираните 

и иновативните технологии; 

9. подкрепя развитието на нови цифрови технологии, имащи за цел автоматично 

оценяване на транспортните услуги и тяхното усъвършенстване в полза на 

потребителите; 

10. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че стратегията на ЕС за единен 

европейски пазар се разработва  в сътрудничество с държавите с водещи най-добри 

практики в процесите на цифровизация на транспорта, за да може да се прилагат 

лесно технологичните иновации на други държави извън ЕС, като се подобрява 

оперативната съвместимост и се увеличават възможностите за растеж и 

разширяване на европейските дружества в международен план; 

11. настоятелно призовава Комисията при адаптирането на транспортния сектор към 

цифровата ера да не пренебрегва човешкия фактор, като винаги се осигурява 

възможност за контрол на интелигентните и автоматизирани системи от страна на 

специалистите в извънредна ситуация; настоятелно подчертава, че при обучението 

на работниците от сектора не бива да се пренебрегва възможността за контрол на 

автоматичните системи за контрол и управление; 

12. призовава държавите членки да насърчават цифровизацията на транспортните 

услуги за потребителите с увреждания, така че да тези услуги да представляват 

помощ, а не допълнително препятствие; 
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13. счита, че нарастващата цифровизация поражда тройно предизвикателство, свързано 

с доверието, свързаността и капацитета; подчертава, че доверието и надеждната 

защита на данните са необходими условия за завършване на изграждането на 

цифровия единен пазар; подчертава в този контекст необходимостта да се 

гарантират високи стандарти по отношение на капацитета, достъпността и 

сигурността във връзка с данните, като се предостави цялостна, надеждна и 

оперативно съвместима инфраструктура за данните и се гарантира сигурността и 

достоверността на събирането, обработката, използването и съхранението на данни; 

припомня колко е важно да е налице необходимата инфраструктура,  позволяваща 

управлението на количеството новогенерирани информационни потоци, което ще 

изисква инвестиции в широколентова връзка, пълно оползотворяване на 

възможностите, предлагани от „Галилео“, и по-оптимално използване на честотите; 

14. призовава държавите членки и местните общини при изпълнението на плановете за 

градска мобилност винаги да предвиждат включване на цифровото измерение на 

транспорта, като гарантират пълна достъпност и използваемост от страна на 

потребителите; 

15. счита, че транспортният и туристическият сектор ще се превърнат в една от най-

широките области на приложение на „интернет на нещата“ и поради това призовава 

Комисията да разработи координирана стратегия относно свързаността в 

транспортния сектор; подчертава значението на прогнозната и предварителната 

оценка на въздействието при вземането на решения както относно регулирането, 

така и относно инфраструктурните инвестиции, с цел създаване на приложима 

основа за цифровизиран и автоматизиран транспорт, като се обърне особено 

внимание на безопасността, ефективното използване на инфраструктурата, 

неприкосновеността на личния живот, сигурността и достъпността на данните; 

подчертава също така необходимостта от строги мерки за сигурност на 

кибернетичното пространство и изисквания за свързани превозни средства, като 

подчертава, че не става въпрос само за защитата на данните, а че това засяга и 

физическата сигурност на превозните средства и пътниците; 

16. очаква от Комисията да представи всеобхватен доклад, обхващащ оценката на 

настоящото положение на цифровизацията на пазара на туризма в ЕС, с оглед на 

установяването и преодоляването на предизвикателствата и възможностите за 

различните публични и частни участници на национално, регионално и местно 

равнище; счита, че този доклад следва да включва подходящи препоръки за 

гарантиране на справедлива конкуренция и на равни възможности за всички 

участници, както и да защитава потребителите, осигурявайки прозрачност, 

неутралност и достъпност; 

17. подчертава значението на цифровизацията в сектора на туризма и необходимостта 

от предоставянето на лесен достъп до всички цифрови инфраструктури, по-

специално във връзка с МСП, като също така се вземе под внимание разработването 

на платформи на икономиката на споделянето; 

18. изразява убеждение, че цифровизацията предоставя значителен потенциал за 

засилване на подходите за интеграция; отправя искане към Комисията да определи 

съществуващите недостатъци по отношение на интеграцията, оперативната 



 

PE565.151v02-00 6/7 AD\1078203BG.doc 

BG 

съвместимост и стандартизацията; подкрепя приемането на цялостен подход в 

областта на далекосъобщенията, транспортирането и интелигентните енергийни 

мрежи по отношение на разработването на нови видове цифрови услуги за 

потребители и доставчици; подчертава, че е необходимо партньорство между 

автомобилната промишленост и сектора на далекосъобщенията, за да се гарантира 

разработване на свързани превозни средства и инфраструктура за свързани 

превозни средства въз основа на общи стандарти в цяла Европа, както и в световен 

мащаб; 

19. припомня необходимостта от амбициозно популяризиране на информацията за 

мултимодални и трансгранични пътувания, планиране на пътувания и издаване на 

билети посредством цифрови и онлайн платформи и с цел насърчаване на този 

напредък отправя искане към Комисията да представи предложение, задължаващо 

доставчиците да предоставят цялата необходима информация; 

20. подчертава, че инструментите на ИКТ, както мрежи, така и приложения, следва да 

бъдат широкообхватни, достъпни и лесни за ползване за всички потребители, 

включително за лицата с увреждания и за по-възрастните граждани; призовава 

Комисията при осъществяването на цифровия единен пазар да вземе предвид риска 

от изключване на тези потребители; 

21. подчертава значението на наличието на достъп до високоскоростен безжичен 

интернет за всички граждани и посетители в Европа, особено в транспортните и 

туристическите центрове и в селските и периферните райони; призовава държавите 

членки да спазват техните ангажименти за премахване на таксите за роуминг в 

Европа; отбелязва, че премахването на пречките за трансграничното развитие на 

електронните услуги в областта на транспорта и туризма е от първостепенно 

значение; подчертава, че за тази цел следва да се предотврати блокирането на 

географски принцип на свързани с транспорта услуги; 

22. подчертава необходимостта ЕС да играе активна роля в Световния форум на ООН 

относно нормативната уредба за автомобилите, и по-специално в неформалната 

работна група в областта на интелигентните транспортни системи и автоматичните 

превозни средства (WP 29); счита, че този ангажимент е от изключително важно 

значение, за да се гарантира, че стандартите за свързани превозни средства на ЕС са 

в основата на световните стандарти; счита също така, че ЕС следва да засили 

сътрудничеството със Съединените щати в областта на стандартите и нормативната 

уредба относно свързаните превозни средства. 
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