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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; uzsver, ka 

digitalizācijas īstenošana un savietojamu intelektisku transporta sistēmu pastiprināta 

izmantošana ir galvenie instrumenti, ar kuru palīdzību Eiropas transporta sistēmu padarīt 

efektīvāku un produktīvāku un labāk izmantot esošo jaudu, kā rezultātā ikdienas 

transports, mobilitāte un loģistika kļūtu plūstošāki, drošāki, resursu izmantošanas ziņā 

viedāki un ilgtspējīgāki; 

2. atzīst, ka pārāk apgrūtinošas administratīvās procedūras dažās valstīs var būt šķērslis tādu 

transporta projektu (tostarp jaunuzņēmumu un digitālo projektu) attīstībai, kuriem piemīt 

augsts potenciāls; prasa digitālā vienotā tirgus stratēģijā iekļaut īpašu dimensiju, kuras 

mērķis būtu mazināt administratīvās formalitātes (kas saistītas ar nodokļu uzlikšanu, 

paziņojumu par uzņēmējdarbības sākšanu, darbā pieņemšanu u. c.), it īpaši projektu 

sākšanas posmā; 

3. atzīmē, ka transporta un tūrisma nozares digitalizācija Eiropai nodrošina jaunas 

uzņēmējdarbības iespējas un darbvietas un ka tai ir būtiska loma Eiropas pilsētu 

pārveidošanā par viedām pilsētām; norāda uz ievērojamo izaugsmi intelektisko transporta 

sistēmu nozarē, kurā vispārējais gada pieaugums laikposmā no 2014. līdz 2019. gadam 

sagaidāms 16,4 % apmērā; atzīst — lai gan transporta nozare ir bijusi viena no pirmajām 

jaunu informācijas tehnoloģiju izmantošanā un īstenošanā, ir nepieciešams turpmāks 

progress; tādēļ uzsver to, cik liela nozīme ir finansējuma pieejamībai inovatīviem MVU 

un jaunuzņēmumiem transporta un tūrisma nozarē, un uzskata, ka ESIF būtu jāatvēl 

svarīga loma nozares digitalizācijā; 

4. norāda, ka transporta un tūrisma nozares digitalizācija atvieglos mazāk mehanizētu 

darbvietu radīšanu, nodrošinot potenciālu radošākiem uzdevumiem; norāda — lai ietu 

kopsolī ar tehnoloģijas attīstību, liela nozīme ir darbinieku iekšējās apmācības 

programmām; uzsver nepieciešamību pēc sociālajiem plāniem un izglītības, kuras mērķis 

būtu citu pievilcīgāku un ilgtspējīgāku darbvietu radīšana, lai kompensētu atsevišķās 

profesijās pastāvošo risku digitalizācijas rezultātā tās zaudēt; 

5. atzīst, ka digitalizācija var izraisīt strukturālas izmaiņas transporta un tūrisma nozarē; 

uzsver nepieciešamību izmantot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, digitālās platformas un 

pakalpojumus, kas balstās uz digitalizāciju un sadarbīgo patēriņu; atzinīgi vērtē to, ka 

digitalizācija ļauj izstrādāt mobilitātes kā pakalpojuma koncepciju, un mudina Komisiju 

sākt padziļinātu analīzi šīs koncepcijas izstrādes un ieviešanas atbalstīšanas nolūkā, tajā 

ietverot, piemēram, patērētājus, transporta infrastruktūru un pilsētplānošanu; 

6. mudina Komisiju izvērtēt nepieciešamību modernizēt ES transporta un tūrisma politiku un 

pielāgot to digitālajam laikmetam; prasa Komisijai saskaņot dažādu transporta veidu 

regulatīvo satvaru, lai veicinātu ilgtspējīgu multimodālo sistēmu un konkurenci starp 

transporta veidiem vai dažādajām vienībām pievienotās vērtības veidošanas ķēdē, un 

sekmētu jaunas inovācijas un pakalpojumus, kas orientēti uz mobilitāti un loģistiku, 
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tostarp tos, kuri balstās uz sadarbīgo patēriņu, vienlaikus pašreizējiem tirgus dalībniekiem 

un jaunpienācējiem nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus augstu Eiropas 

standartu ziņā attiecībā uz drošību, pieejamību, darba apstākļiem, godīgu nodokļu 

uzlikšanu, patērētāju aizsardzību, datu aizsardzību un vides faktoru kaitīgās ietekmes 

novēršanu; uzskata arī, ka ir jāievēro tehnoloģiskās neitralitātes principi un ka nedrīkst 

kavēt inovāciju; 

7. uzsver, ka transporta nozarē liela nozīme ir skaidri noteiktām un pārredzamām pasažieru 

tiesībām; tādēļ mudina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumu visus transporta veidus 

aptverošai pasažieru tiesību hartai, kas paredzētu arī pasažieru tiesību aizsardzību 

multimodālā kontekstā; 

8. norāda Komisijai, ka efektīvāku atbalstu Eiropas tūrisma nozarē varētu panākt, labāk 

izmantojot digitalizētas un inovatīvas tehnoloģijas; 

9. atbalsta jaunu digitālo tehnoloģiju attīstību transporta pakalpojumu pašnovērtēšanas 

nolūkā, kā arī lai uzlabotu šos pakalpojumus lietotāju interesēs; 

10. mudina Komisiju nodrošināt, ka ES digitālā vienotā tirgus stratēģija tiek izstrādāta 

sadarbībā ar valstīm, kas ir līderes transporta nozares digitalizācijas paraugprakses jomā, 

lai varētu viegli pārņemt ārpus ES esošo valstu tehnoloģiskās inovācijas, tādējādi 

uzlabojot sadarbspēju un palielinot ES uzņēmumu izaugsmes un ekspansijas iespējas 

starptautiskajā tirgū; 

11. mudina Komisiju, tai palīdzot pielāgot transporta nozari digitālajam laikmetam, nelikvidēt 

cilvēka faktoru, nodrošinot, ka ārkārtas gadījumā profesionāļi jebkurā laikā var kontrolēt 

intelektiskās un automatizētās sistēmas; uzstāj, ka šīs nozares darbinieku apmācībā 

obligāti jāiekļauj iespēja pārņemt automatizēto kontroles un vadības sistēmu kontroli; 

12. aicina dalībvalstis veicināt transporta pakalpojumu digitalizāciju lietotājiem ar invaliditāti, 

lai šie pakalpojumi atvieglotu, nevis vēl vairāk apgrūtinātu minēto personu pārvietošanos; 

13. uzskata, ka aizvien pieaugošā digitalizācija ir saistīta ar trīskāršu uzdevumu, proti, 

nodrošināt uzticēšanos, savienojamību un veiktspēju; uzsver, ka uzticēšanās un stingra 

datu aizsardzība ir priekšnoteikumi digitālā vienotā tirgus izveides pabeigšanai; šajā 

sakarībā uzsver nepieciešamību noteikt augstus standartus attiecībā uz datu jaudu, 

pieejamību un drošību, nodrošinot visaptverošu, uzticamu un savietojamu datu 

infrastruktūru, kā arī datu vākšanas, apstrādes, izmantošanas un uzglabāšanas drošumu un 

ticamību; uzsver, ka liela nozīme ir infrastruktūrai, kas nepieciešama, lai pārvaldītu 

jaunradītās datu plūsmas, un ka šajā sakarībā būs nepieciešamas investīcijas platjoslā, būs 

pilnībā jāizmanto Galileo sistēmas sniegtās iespējas un efektīvāk jāizmanto frekvences; 

14. aicina dalībvalstis un vietējās pašvaldības ar mobilitāti pilsētās saistītajos plānos paredzēt 

un vienmēr iekļaut transporta digitālo dimensiju, nodrošinot tās pilnīgu pieejamību un 

izmantojamību lietotājiem; 

15. uzskata, ka transporta un tūrisma nozare kļūs par vienu no plašākajām lietiskā interneta 

izmantošanas jomām, un tāpēc aicina Komisiju izstrādāt koordinētu stratēģiju attiecībā uz 

savienojamību transporta nozarē; uzsver tālredzības un iepriekšējas ietekmes izvērtēšanas 

nozīmi lēmumu pieņemšanā gan attiecībā uz regulējumu, gan investīcijām infrastruktūrā, 
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lai izveidotu izmantojamu pamatu digitalizētam un automatizētam transportam, pienācīgu 

uzmanību veltot drošumam, infrastruktūras efektīvai izmantošanai, privātumam, drošībai 

un datu pieejamībai; uzsver arī nepieciešamību pēc stingriem kiberdrošības pasākumiem 

un prasībām attiecībā uz savienotajiem transportlīdzekļiem, uzsverot, ka runa nav tikai par 

datu aizsardzību, bet arī par transportlīdzekļa un tā pasažieru fizisko drošību; 

16. sagaida, ka Komisija iesniegs visaptverošu pārskatu, kurā būs ietverts novērtējums par 

pašreizējo stāvokli digitalizācijas jomā ES tūrisma tirgū, lai konstatētu un risinātu 

problēmas un identificētu iespējas, kādas ir dažādajiem publiskā un privātā sektora 

dalībniekiem valsts, reģionālā un vietējā līmenī; uzskata, ka šādā pārskatā būtu jāietver 

attiecīgi ieteikumi, lai nodrošinātu godīgu konkurenci un vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus visiem dalībniekiem un aizsargātu patērētājus, nodrošinot pārredzamību, 

neitralitāti un pieejamību; 

17. uzsver digitalizācijas nozīmi tūrisma nozarē un nepieciešamību visu digitālo infrastruktūru 

darīt viegli pieejamu, it īpaši attiecībā uz MVU, ņemot vērā arī sadarbīgā patēriņa 

platformu attīstību; 

18. pauž pārliecību, ka digitalizācijai piemīt liels potenciāls integrācijas pieeju 

intensificēšanā; prasa Komisijai identificēt pastāvošos trūkumus integrācijas, sadarbspējas 

un standartizācijas jomā; atbalsta visaptverošu pieeju telekomunikācijām, transportam un 

enerģētikas viedtīkliem attiecībā uz jaunu patērētajiem un piegādātājiem paredzētu 

digitālo pakalpojumu veidu attīstību; uzsver, ka ir nepieciešama autobūves un 

telekomunikāciju nozares partnerība, lai nodrošinātu, ka savienotie transportlīdzekļi un to 

infrastruktūra tiek attīstīta, pamatojoties uz Eiropas, kā arī pasaules līmenī kopējiem 

standartiem; 

19. atgādina nepieciešamību, izmantojot digitālas un tiešsaistes platformas, vērienīgi veicināt 

multimodālu un pārrobežu ceļojuma informācijas, plānošanas un biļešu iegādes 

pakalpojumus un prasa Komisijai iesniegt priekšlikumu, kurā pakalpojumu sniedzējiem 

būtu noteikta prasība darīt pieejamu visu nepieciešamo informāciju; 

20. uzsver, ka IKT instrumentiem — gan tīkliem, gan lietotnēm — vajadzētu būt 

saprotamiem, pieejamiem un viegli izmantojamiem visiem lietotājiem, tostarp cilvēkiem 

ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēkiem; aicina Komisiju digitālā vienotā tirgus 

īstenošanā ņemt vērā izslēgšanas risku, kam pakļauti minētie lietotāji; 

21. uzsver to, cik liela nozīme ir ātrdarbīga bezvadu interneta pieejamībai visiem ES 

iedzīvotājiem un viesiem, it īpaši transporta un tūrisma mezglos un lauku un perifēros 

apgabalos; aicina dalībvalstis pildīt savas saistības attiecībā uz viesabonēšanas maksas 

atcelšanu Eiropā; atzīmē, ka ļoti liela nozīme ir šķēršļu likvidēšanai e-pakalpojumu 

pārrobežu attīstībai transporta un tūrisma nozarē; uzsver, ka šajā sakarībā būtu jānovērš ar 

pārvadāšanu saistīto pakalpojumu ģeogrāfiska bloķēšana; 

22. uzsver, ka ES ir jāuzņemas aktīva loma ANO Pasaules forumā par regulējumu automobiļu 

jomā, it īpaši neoficiālajā darba grupā par intelektiskām transporta sistēmām un 

automatizētiem transportlīdzekļiem (WP.29); uzskata šādu piedalīšanos par ļoti svarīgu, 

lai nodrošinātu, ka ES savienoto transportlīdzekļu standarti ir pamats pasaules mēroga 

standartiem; uzskata arī, ka ES būtu jāpastiprina sadarbība ar ASV savienoto 

transportlīdzekļu standartu un regulējuma jomā. 
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