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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 

Bizottságot és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes piaci stratégia” című közleményt; hangsúlyozza, 

hogy a digitalizálás végrehajtása és az átjárható intelligens közlekedési rendszerek (ITS) 

fokozott telepítése kulcsszerepet játszanak az európai közlekedési rendszer hatékonyabbá 

és produktívabbá tételében, valamint a már meglévő kapacitások kihasználásában, aminek 

következtében a mindennapi közlekedés, mobilitás és logisztika gördülékenyebbé, 

biztonságosabbá, erőforrás-takarékosabbá és fenntarthatóbbá válik; 

2. elismeri, hogy egyes országokban a túlzottan megterhelő adminisztratív eljárások 

akadályozhatják a nagy potenciállal rendelkező közlekedési projektek (például induló 

vállalkozások és digitális projektek) beindulását; szorgalmazza, hogy a digitális egységes 

piac kifejezetten foglalkozzon az adminisztratív (adózási, a cégalapítás bejegyzésével 

vagy a munkaerő-felvétellel kapcsolatos stb.) formaságok csökkentésével, különösen a 

projektek elindításakor; 

3. megjegyzi, hogy a közlekedési és idegenforgalmi ágazat digitalizálása új vállalkozási 

lehetőségeket és munkahelyeket teremt Európa számára, és központi szerepet játszik az 

európai városok intelligens városokká történő átalakításában; rámutat az ITS-ágazatban 

végbemenő jelentős, a 2014–2019 közötti időszakra évi 16,4%-ra becsült globális 

növekedési ütemre; elismeri, hogy ugyan a közlekedési ágazat az új információs 

technológiák alkalmazásának és végrehajtásának egyik úttörője, további fejlődésre van 

szükség; hangsúlyozza tehát a közlekedési és idegenforgalmi ágazatban tevékenykedő 

innovatív kkv-k és induló vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférését, és úgy véli, 

hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak fontos szerepet kell játszania az ágazat 

digitalizációjában; 

4. rámutat arra, hogy a közlekedési és idegenforgalmi ágazat digitalizációja utat nyit majd az 

új, kevésbé gépesített, kreatívabb feladatokra lehetőséget adó munkahelyek előtt; felhívja 

a figyelmet arra, hogy a munkavállalók számára biztosított belső képzés elengedhetetlen 

ahhoz, hogy követni tudják a technológia fejlődését; hangsúlyozza, hogy egyéb, vonzóbb 

és fenntarthatóbb munkahelyek kialakítására irányuló szociális tervekre és oktatásra van 

szükség ahhoz, hogy ellensúlyozni lehessen egyes foglalkozások esetén az álláshelyek 

digitalizáció miatti megszűnésének kockázatát; 

5. elismeri, hogy a digitalizáció strukturális változásokhoz vezethet a közlekedési és 

idegenforgalmi ágazatban; hangsúlyozza, hogy fel kell karolni az új üzleti modelleket, 

digitális platformokat és a digitalizáción és a közösségi gazdaságon alapuló 

szolgáltatásokat; örömmel fogadja, hogy a digitalizáció lehetővé teszi a „mobilitás mint 

szolgáltatás” koncepciójának kidolgozását, és arra ösztönzi a Bizottságot, hogy indítson 

mélyreható elemzést a koncepció kialakítása érdekében, vizsgálva többek között a 

fogyasztókat, a közlekedési infrastruktúrákat és a várostervezést; 

6. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az uniós közlekedési és idegenforgalmi politikák 

korszerűsítésének, illetve a digitális korhoz való igazításának szükségességét; kéri a 
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Bizottságot, hogy hangolja össze a különböző közlekedési módok szabályozási keretét 

annak érdekében, hogy előmozdítsa a fenntartható multimodális rendszert és a különböző 

módok, valamint az értéklánc különböző szereplői közötti versenyt, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és szolgáltatásokat, miközben a meglévő piaci 

szereplők és az új belépők számára azonos versenyfeltételeket teremt a biztonságra, a 

hozzáférésre, a munkakörülményekre, az igazságos adórendszerre, a fogyasztóvédelemre, 

az adatvédelemre, valamint a káros környezeti hatások megelőzésére vonatkozó magas 

szintű európai normák tekintetében; úgy véli továbbá, hogy tiszteletben kell tartani a 

technológiasemlegesség elvét, és el kell kerülni az innováció akadályozását; 

7. hangsúlyozza a pontosan meghatározott és átlátható utasjogok jelentőségét a 

közlekedésben; sürgeti ezért a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot egy olyan 

utasjogi chartára, amely a közlekedés valamennyi formájára kiterjed, és a multimodális 

utazás során egyértelműen és átlátható módon védelmezi az utasok jogait; 

8. felhívja a Bizottság figyelmét arra, hogy az európai idegenforgalmi ágazatban a 

hatékonyabb támogatás a digitalizált és innovatív technológiák jobb kiaknázása révén 

érhető el; 

9. támogatja a közlekedési szolgáltatások önértékelését és a felhasználók érdekében történő 

javítását célzó új digitális technológiák kifejlesztését; 

10. sürgeti a Bizottságot, hogy az egységes európai piaccal kapcsolatos uniós stratégiát 

azokkal az államokkal együttműködésben fejlesszék ki, amelyek élen járnak a 

közlekedéssel kapcsolatos digitalizáció bevált gyakorlatai terén, hogy könnyen figyelembe 

vehessék az Unión kívüli országok technológiai innovációit, javítva ezzel az 

átjárhatóságot és növelve az európai vállalkozások növekedési és terjeszkedési 

lehetőségeit a nemzetközi piacon; 

11. sürgeti a Bizottságot, hogy a közlekedési ágazatnak a digitális korszakhoz történő 

felzárkóztatása során ne feledkezzen meg az emberi dimenzióról sem, és gondoskodjon 

arról, hogy vészhelyzetekben az intelligens és automatizált rendszereket minden esetben 

szakemberek is irányíthassák; határozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az automatizált 

irányítási és vezetési rendszerek feletti emberi irányítás lehetőségét nem szabad kihagyni 

az ágazatban dolgozóknak szervezett képzésből; 

12. felszólítja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a közlekedési szolgáltatásoknak a 

fogyatékossággal élő felhasználókat figyelembe vevő digitalizációját, hogy e 

szolgáltatások ne akadályt jelentsenek, hanem segítséget nyújtsanak; 

13. úgy véli, hogy az egyre fokozódó digitalizáció a bizalom, az összeköttetés és a kapacitás 

szempontjából hármas kihívást jelent; hangsúlyozza, hogy a bizalom és az erős 

adatvédelem a digitális egységes piac kiteljesítésének előfeltétele; hangsúlyozza ezzel 

összefüggésben, hogy magas szintű normákat kell biztosítani az adatkapacitást, 

-hozzáférhetőséget és -biztonságot illetően egy átfogó, megbízható és interoperábilis 

adatinfrastruktúra létrehozása, valamint az adatok gyűjtésére, 

feldolgozására, felhasználására, illetve tárolására vonatkozó biztonság és hitelesség 

biztosítása révén; hangsúlyozza az újonnan generált adatáramlások mennyiségének 

kezeléséhez szükséges infrastruktúra jelentőségét, amihez a széles sávú hálózatokba 
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történő beruházásokra, a Galileo által nyújtott lehetőségek teljes körű kiaknázására, 

valamint a frekvenciák hatékonyabb használatára lesz szükség; 

14. felszólítja a tagállamokat és a helyi önkormányzatokat, hogy a városi mobilitási tervek 

kidolgozása során mindig vegyék figyelembe a közlekedés digitális dimenzióját, 

biztosítva, hogy az teljes mértékben hozzáférhető és elérhető legyen a felhasználók 

számára; 

15. úgy véli, hogy a közlekedési és idegenforgalmi ágazat a dolgok internetének két 

legnagyobb végrehajtási területe lesz, és ezért felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 

összehangolt stratégiát a közlekedési ágazat összekapcsolhatóságáról; hangsúlyozza az 

előzetes és utólagos hatásvizsgálat jelentőségét a digitalizált és automatizált közlekedés 

szabályozására, valamint az ilyen közlekedéshez szükséges alapinfrastruktúra kiépítését 

szolgáló beruházásokra irányuló döntéshozatalban, különös figyelmet szentelve a 

biztonságnak, az infrastruktúra hatékony használatának, a magánélet védelmének, 

valamint az adatokhoz való hozzáférésnek; hangsúlyozza továbbá, hogy szigorú 

kiberbiztonsági intézkedésekre és előírásokra van szükség az összekapcsolt járművek 

tekintetében, kiemelve, hogy ez nem csupán adatvédelmi kérdés, hanem a jármű és azok 

utasainak fizikai biztonságáról van szó;; 

16. elvárja, hogy a Bizottság dolgozzon ki átfogó jelentést, amely értékeli az Unió 

idegenforgalmi ágazata digitalizációjának jelenlegi állását, a különböző országos, 

regionális és helyi szintű köz- és magánszereplők előtt álló kihívások és lehetőségek 

azonosítása és kezelése érdekében; úgy véli, hogy egy ilyen jelentésnek megfelelő 

ajánlásokat kell tartalmaznia a tisztességes verseny és az egyenlő feltételek minden 

szereplő számára történő biztosítása, valamint a fogyasztók védelmének az átláthatóság, 

semlegesség és akadálymentesítés révén történő garantálása érdekében; 

17. hangsúlyozza az idegenforgalmi ágazat digitalizációjának jelentőségét és annak 

szükségességét, hogy valamennyi digitális infrastruktúra könnyen hozzáférhető legyen, 

különösen a kkv-k számára, figyelembe véve a közösségi gazdasághoz kapcsolódó 

platformok fejlődését is; 

18. meg van győződve arról, hogy a digitalizáció nagy lehetőségeket rejt magában az 

integrációs megközelítések fokozására; arra kéri a Bizottságot, hogy azonosítsa az 

integrációval, az átjárhatósággal és a szabványosítással kapcsolatban fennálló 

hiányosságokat; támogatja a távközlési, közlekedési és intelligens energiahálózatok 

holisztikus megközelítését a fogyasztókat és a szállítókat célzó, új típusú digitális 

szolgáltatások kidolgozása tekintetében; hangsúlyozza, hogy partnerségre van szükség a 

gépjárműipar és a távközlési ágazat között annak biztosítása érdekében, hogy az 

összekapcsolt járműveket és az azokhoz szükséges infrastruktúrákat egész Európára, 

valamint az egész világra kiterjedő, közös szabványok alapján fejlesszék ki; 

19. emlékeztet arra, hogy digitális és online platformokon keresztül ambiciózusan elő kell 

mozdítani a multimodális és határokon átnyúló utazási információs, útvonal-tervezési és 

jegyárusítási szolgáltatásokat, és e folyamat elősegítése érdekében arra kéri a Bizottságot, 

hogy terjesszen elő olyan javaslatot, amely arra kötelezi a szolgáltatókat, hogy 

bocsássanak rendelkezésre minden szükséges adatot; 

20. hangsúlyozza, hogy az ikt-eszközöknek – a hálózatoknak és az alkalmazásoknak egyaránt 
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– átfogónak, valamennyi felhasználó számára hozzáférhetőnek és könnyen használhatónak 

kell lenniük, ideértve a fogyatékossággal élőket és az idősebbeket is; felszólítja a 

Bizottságot, hogy a digitális egységes piac végrehajtása során vegye figyelembe az ilyen 

felhasználók kirekesztődésének kockázatát; 

21. hangsúlyozza a nagy sebességű, vezeték nélküli internet-hozzáférés jelentőségét 

valamennyi európai polgár és látogató számára, különösen a közlekedési és 

idegenforgalmi csomópontokban, valamint a vidéki és a peremterületeken; felszólítja a 

tagállamokat, hogy tartsák magukat ahhoz a kötelezettségvállalásukhoz, hogy Európában 

felszámolják a barangolási díjakat; megállapítja, hogy a közlekedési és idegenforgalmi 

jellegű e-szolgáltatások határokon átnyúló fejlődése előtt álló akadályok lebontása 

rendkívüli jelentőségű; ezért hangsúlyozza, hogy a közlekedéssel kapcsolatos 

szolgáltatások területi alapú korlátozását meg kell előzni; 

22. hangsúlyozza, hogy az Uniónak aktív részt kell vállalnia az ENSZ autóipari 

szabályozással foglalkozó világfórumán, és különösen az intelligens közlekedési 

rendszerekről és az automatizált gépjárművekről szóló (29. sz.) informális 

munkacsoportban; úgy véli, hogy ez a részvétel elengedhetetlen annak biztosítása 

érdekében, hogy a globális szabványok alapját az összekapcsolt járművek uniós 

szabványai adják; úgy véli továbbá, hogy az Uniónak meg kellene erősítenie 

együttműködését az Egyesült Államokkal az összekapcsolt járművekre vonatkozó 

szabványok és szabályozás terén. 
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