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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 

onderzoek en energie en de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de mededeling getiteld "Strategie voor een digitale eengemaakte markt 

voor Europa"; benadrukt dat de invoering van digitalisering en de versterkte inzet van 

interoperabele intelligente vervoerssystemen belangrijke instrumenten zijn om de 

efficiëntie en productiviteit van het Europese vervoerssysteem op te voeren en de 

bestaande capaciteit beter te benutten, waardoor dagelijks vervoer, mobiliteit en logistiek 

vlotter, veiliger, zuiniger en duurzamer zullen worden; 

2. erkent dat de te complexe administratieve procedures in sommige landen een 

belemmering kunnen vormen voor opkomende vervoersprojecten met een groot potentieel 

("start-ups", digitale projecten); eist dat de digitale interne markt een specifiek stelsel 

omvat om de administratieve formaliteiten (belasting, inschrijving bedrijfsoprichting, 

personeelsaanwerving) te verminderen, met name bij nieuwe projecten; 

3. merkt op dat de digitalisering van de sectoren vervoer en toerisme Europa nieuwe 

commerciële mogelijkheden en nieuwe banen biedt en een centrale rol speelt bij het 

omvormen van Europese steden tot slimme steden; wijst op de sterke groei in de sector 

van intelligente vervoerssystemen, die in de periode 2014-2019 wereldwijd naar 

verwachting met 16,4 % per jaar zal groeien; wijst erop dat de vervoerssector weliswaar 

een van de pioniers is wat betreft het gebruik en de toepassing van nieuwe 

informatietechnologieën, maar dat er nog verdere vooruitgang moet worden geboekt; 

beklemtoont daarom de toegang tot financiering voor innovatieve kmo's en startende 

ondernemingen in de sectoren vervoer en toerisme en vindt dat het EFSI een belangrijke 

rol moet spelen bij de digitalisering van de sector; 

4. wijst erop dat de digitalisering van de sectoren vervoer en toerisme kan leiden tot banen 

die minder mechanisch en creatiever van aard zijn; stipt aan dat bijscholingsprogramma's 

voor werknemers van essentieel belang zijn, zodat zij zich aan de technologische 

ontwikkelingen kunnen aanpassen; benadrukt de behoefte aan sociale plannen en 

opleiding met het oog op de ontwikkeling van andere, aantrekkelijkere en duurzamere 

banen om het risico van banenverlies vanwege de digitalisering in bepaalde beroepen te 

ondervangen; 

5. erkent dat digitalisering tot structurele veranderingen in de sectoren vervoer en toerisme 

kan leiden; benadrukt dat nieuwe ondernemingsmodellen, digitale platforms en diensten 

die op digitalisering en de deeleconomie gebaseerd zijn, omarmd moeten worden; is 

verheugd dat dankzij digitalisering het concept "mobiliteit als dienst" kan worden 

ontwikkeld, en spoort de Commissie ertoe aan een grondige analyse te verrichten teneinde 

maatregelen met het oog op "mobiliteit als dienst" te ondersteunen, en daarbij 

bijvoorbeeld aandacht te schenken aan de consument, vervoersinfrastructuur en 

stadsplanning; 

6. dringt er bij de Commissie op aan na te gaan of het Europese beleid inzake vervoer en 

toerisme gemoderniseerd moet worden, en het zo nodig aan het digitale tijdperk aan te 
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passen; verzoekt de Commissie het regelgevingskader van de verschillende 

vervoerswijzen te harmoniseren om een duurzaam multimodaal systeem en mededinging 

tussen de vervoerswijzen of tussen de verschillende bedrijven binnen de waardeketen te 

bevorderen en nieuwe innovaties en diensten voor mobiliteit en logistiek, ook van de 

deeleconomie uitgaande, in de hand te werken alsmede gelijke concurrentievoorwaarden 

voor bestaande spelers en nieuwkomers op de markt te scheppen op het vlak van hoge 

Europese normen inzake veiligheid, toegankelijkheid, arbeidsomstandigheden, eerlijke 

belastingheffing, consumentenbescherming, gegevensbescherming en preventie van 

schadelijke milieueffecten; is bovendien van mening dat het beginsel van 

technologieneutraliteit moet worden geëerbiedigd en innovatie niet mag worden 

gehinderd; 

7. onderstreept het belang van welomschreven en transparante passagiersrechten in het 

vervoer; dringt er daarom bij de Commissie op aan een handvest van passagiersrechten 

voor te stellen waarin alle vervoerswijzen aan bod komen en de passagiersrechten in de 

multimodale context duidelijk en transparant worden beschermd; 

8. wijst de Commissie erop dat een betere benutting van digitale en innovatieve 

technologieën ervoor kan zorgen dat de Europese toerismesector doeltreffender 

ondersteuning ontvangt; 

9. is voorstander van de ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën die gericht zijn op 

zelfbeoordeling van vervoersdiensten en de verbetering ervan ten gunste van de 

gebruikers; 

10. dringt er bij de Commissie op aan dat de Europese strategie voor een Europese interne 

markt wordt ontwikkeld in samenwerking met de lidstaten die op het gebied van 

digitaliseringsprocessen in de vervoerssector blijk geven van de beste praktijken, zodat de 

technologische innovaties van andere landen eenvoudig kunnen worden ingebed, hetgeen 

de interoperabiliteit bevordert en de groei- en expansiekansen van Europese bedrijven op 

internationaal niveau vergroot; 

11. dringt er bij de Commissie op aan bij de aanpassing van de vervoerssector aan het digitale 

tijdperk de menselijke factor niet uit het oog te verliezen, in die zin dat intelligente en 

geautomatiseerde systemen in noodsituaties te allen tijde door vakmensen moeten kunnen 

worden bediend; dringt erop aan bij de opleiding van de werknemers in de sector ook 

aandacht te besteden aan de mogelijkheid de bediening van geautomatiseerde controle- en 

besturingssystemen over te nemen; 

12. roept de lidstaten op de digitalisering van de vervoersdiensten te bevorderen voor 

gebruikers met een handicap, zodat zij ondersteunend zijn en niet een volgend obstakel 

vormen; 

13. is van mening dat de toenemende digitalisering drie uitdagingen met zich meebrengt die 

verband houden met vertrouwen, verbondenheid en capaciteit; onderstreept dat 

vertrouwen en een degelijke gegevensbescherming noodzakelijk zijn voor de voltooiing 

van de digitale eengemaakte markt; benadrukt in dit verband dat er strenge normen inzake 

gegevenscapaciteit, toegankelijkheid en beveiliging gewaarborgd moeten worden door te 

voorzien in een uitgebreide, betrouwbare en interoperabele gegevensinfrastructuur en door 

de veiligheid en geloofwaardigheid van de verzameling, verwerking, aanwending en 
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opslag van gegevens te waarborgen; onderstreept hoe belangrijk het is over infrastructuur 

te beschikken waarmee de omvang van de nieuwe gegevensstromen kan worden verwerkt, 

hetgeen investeringen in breedbandinternet, de volledige benutting van de mogelijkheden 

van Galileo en een geoptimaliseerd gebruik van frequenties vereist; 

14. roept de lidstaten en de gemeenten ertoe op bij de opstelling van stedelijke 

mobiliteitsplannen altijd rekening te houden met de digitale dimensie van vervoer en deze 

erin op te nemen, en hierbij te zorgen voor volledige toegankelijkheid en bruikbaarheid 

voor de gebruikers; 

15. is van mening dat het internet der dingen vooral in de sectoren vervoer en toerisme een rol 

zal spelen en verzoekt de Commissie dan ook een gecoördineerde strategie inzake 

connectiviteit in de vervoerssector uit te werken; onderstreept het belang van 

vooruitziendheid en voorafgaande effectbeoordelingen bij de besluitvorming, zowel voor 

de regelgeving als voor investeringen in infrastructuur, om de noodzakelijke basis te 

leggen voor gedigitaliseerd en geautomatiseerd vervoer, waarbij zorgvuldig aandacht 

moet worden besteed aan de veiligheid, het efficiënte gebruik van de infrastructuur, 

privacy, beveiliging en de toegankelijkheid van gegevens; benadrukt ook dat er strenge 

cyberbeveiligingsmaatregelen en -voorschriften voor verbonden voertuigen noodzakelijk 

zijn en dat dit niet louter een kwestie van gegevensbescherming is, maar ook de fysieke 

veiligheid van voertuigen en inzittenden aanbelangt; 

16. verwacht van de Commissie een uitgebreid verslag met een beoordeling van de huidige 

stand van de digitalisering op de Europese toerismemarkt, aan de hand waarvan kan 

worden ingespeeld op de kansen en uitdagingen voor de verschillende openbare en 

particuliere spelers op nationaal, regionaal en lokaal niveau; is van mening dat dit verslag 

passende aanbevelingen moet bevatten met het oog op eerlijke concurrentie en gelijke 

concurrentievoorwaarden voor alle marktdeelnemers en op bescherming van de 

consument, waarbij wordt gezorgd voor transparantie, neutraliteit en toegankelijkheid; 

17. benadrukt het belang van digitalisering in de toeristische sector en het feit dat alle digitale 

infrastructuur eenvoudig toegankelijk moet worden gemaakt, in het bijzonder voor kmo's, 

waarbij eveneens rekening moet worden gehouden met de ontwikkeling van platformen 

voor de deeleconomie; 

18. is ervan overtuigd dat digitalisering een aanzienlijk potentieel biedt om 

integratiebenaderingen te intensiveren; verzoekt de Commissie bestaande tekortkomingen 

op het vlak van integratie, interoperabiliteit en standaardisering te identificeren; is 

voorstander van een holistische aanpak van telecommunicatie-, vervoers- en intelligente 

energienetwerken wat de ontwikkeling van nieuwe soorten digitale diensten voor 

consumenten en leveranciers betreft; benadrukt dat een partnerschap tussen de 

automobiel- en de telecommunicatiesector noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat 

verbonden voertuigen en de infrastructuur hiervoor worden ontwikkeld op basis van 

gemeenschappelijke normen voor heel Europa en de rest van de wereld; 

19. wijst er nogmaals op dat multimodale en grensoverschrijdende diensten voor 

reisinformatie, reisplanning en ticketing via digitale platformen en internet ambitieus 

moeten worden bevorderd, en verzoekt de Commissie, ter bevordering van deze 

vooruitgang, een voorstel in te dienen waarin de aanbieders ertoe worden verplicht alle 

nodige informatie ter beschikking te stellen; 



 

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

NL 

20. benadrukt dat de ICT-instrumenten, zowel netwerken als toepassingen, alomvattend, 

toegankelijk en gemakkelijk bruikbaar dienen te zijn voor alle gebruikers, ook voor 

personen met een handicap en ouderen; verzoekt de Commissie bij de totstandbrenging 

van de digitale eengemaakte markt rekening te houden met het risico dat deze gebruikers 

worden uitgesloten; 

21. beklemtoont dat het belangrijk is dat er voor alle burgers en bezoekers in Europa 

draadloos hogesnelheidsinternet beschikbaar is, met name op vervoers- en toeristische 

knooppunten en in landelijke en perifere gebieden; roept de lidstaten op de afspraken ten 

aanzien van de afschaffing van de roamingkosten in Europa na te komen; merkt op dat het 

van het allergrootste belang is belemmeringen voor de grensoverschrijdende ontwikkeling 

van elektronische diensten in de vervoerssector en het toerisme weg te nemen; benadrukt 

in dat verband dat geoblocking van vervoersgerelateerde diensten moet worden 

voorkomen; 

22. wijst erop dat de EU een actieve rol moet spelen in het VN-Wereldforum inzake 

voorschriften voor de automobielindustrie, met name in de informele werkgroep inzake 

intelligente vervoerssystemen en automatische voertuigen (WP 29); is van mening dat 

deze betrokkenheid van essentieel belang is om ervoor te zorgen dat de normen voor 

verbonden voertuigen van de EU de basis vormen voor wereldwijde normen; is tevens van 

mening dat de EU nauwer met de Verenigde Staten moet samenwerken rond normen en 

regelgeving voor verbonden voertuigen; 
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