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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. pozdravlja sporočilo Komisije „Akcijski načrt za 5G v Evropi“, s katerim naj bi okrepili 

evropsko digitalno gospodarstvo in konkurenčnost v zvezi z enotnim digitalnim trgom; 

2. vztraja, da je v aktualni mednarodni tehnološki tekmi za ohranitev konkurenčnosti in 

blaginje EU ter za izkoriščanje potenciala za inovacije in spremembe v prometnem 

sektorju nujno treba vzpostaviti dinamično evropsko gigabitno družbo; 

3. poudarja, da se bo moral evropski prometni sektor za ohranitev svoje konkurenčnosti hitro 

prilagoditi novim izzivom, ki jih prinašajo globalizacija, spreminjajoči se vzorci 

mobilnosti, digitalizacija in vse večja pričakovanja potrošnikov; se strinja, da je uvedba 

omrežij 5G osnovni pogoj za razvoj obstoječih, novih in inovativnih poslovnih modelov in 

ustvarjanje gospodarskih in družbenih priložnosti, ob hkratnem spodbujanju vključevanja 

in ustvarjanja več možnosti za manj razvita območja EU v prometnem in turističnem 

sektorju; s tem v zvezi želi spomniti, da je treba še naprej ozaveščati javnost o koristih 

uporabe interneta za potnike;  

4. poudarja, da je učinkovito izkoriščanje potenciala zelo visoko zmogljivih internetnih 

omrežij brez prekinitev, vključno s čezmejnimi omrežji, ključnega pomena za proces 

digitalizacije prevoznih in turističnih storitev, uvedbo integriranega izdajanja vozovnic in 

široko uporabo inovativnih načinov prevoza ljudi in blaga, npr. z vse bolj povezanimi in 

avtonomnimi vozili ali brezpilotnimi zrakoplovi; ugotavlja, da omrežja 5G lahko 

prispevajo tudi k razvoju novih razvedrilnih modelov, s tem pa popestrijo turistično 

ponudbo EU in jo napravijo privlačnejšo; ugotavlja, da bo 5G omogočal nove 

visokokakovostne storitve in bo izboljšal izkušnjo potnikov za uporabnike digitalnih 

storitev, na primer tiste, ki uporabljajo spletne platforme za prevozne in turistične storitve; 

5. izraža zaskrbljenost, ker EU zaostaja za Severno Ameriko in deli azijsko-pacifiške regije 

pri uporabi omrežij 5G; je zaskrbljen tudi, ker iz trenutno razpoložljivih podatkov izhaja, 

da nobena od 28 držav članic ni dosegla cilja iz digitalne agende o 100 % pokritosti s 

hitrim in ultrahitrim omrežjem; poudarja, da je povprečna pokritost z dostopovnim 

omrežjem naslednje generacije v nekaterih državah članicah manj kot 25-odstotna; 

6. obžaluje, da sedanja generacija 4G še vedno zaostaja za predvideno uvedbo, zlasti na 

podeželju; ugotavlja, da bi morala Komisija v svojem akcijskem načrtu za uvedbo 

infrastrukture 5G zagotoviti ustrezna orodja, da ne bi ponavljali preteklih napak; 

7. meni, da informacijsko-komunikacijska tehnologija ter hitrost njenega razvoja zelo močno 

vpliva na gospodarstvo, pa tudi na vso družbo; meni, da imata informacijsko-

komunikacijska in digitalna tehnologija velik potencial, saj lahko izboljšata dostop 

državljanov do javnih storitev, kot je prevoz; meni pa, da ne bi smeli spregledati velikih in 

neizogibnih izzivov, ki ga napredek na teh področjih prinaša za vso družbo, zlasti glede 

organizacije dela, pravic delavcev in varnosti ljudi; 

8. poziva države članice, naj akcijski načrt za 5G vzamejo za vodilo pri oblikovanju 
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zakonika o elektronskih komunikacijah (ECC), zlasti glede sodelovanja pri upravljanju 

spektra in dodatnih naložb v omrežno infrastrukturo; poudarja, da je konkreten napredek 

pri razvoju evropske gigabitne družbe mogoč le ob ustrezni visoki ravni naložb v omrežno 

infrastrukturo v vseh državah članicah ter tako zagotoviti stabilno, varno in zanesljivo 

digitalno infrastrukturo za vse načine prevoza ne glede na velikost ali lokacijo; dvomi, da 

bodo modeli financiranja, ki temeljijo izključno ali predvsem na investicijskih skladih, 

zadostovali za potrebno nadgradnjo infrastrukture ali pomagali odpraviti sedanje 

pomanjkljivosti v razvoju omrežne infrastrukture in izravnati razlike v razpoložljivosti 

visoko zmogljivih internetnih povezav na obmejnih in oddaljenih območjih, v najbolj 

oddaljenih regijah in na nemestnih območjih; 

9. poziva k dodelitvi več sredstev za vzpostavitev ambiciozne in skladne strategije za 

financiranje 5G in k celovitemu izkoristku potenciala in sinergije obstoječih skladov za 

spodbujanje novih naložb; pozdravlja sklad za širokopasovne povezave ter poziva 

Komisijo, naj zagotovi, ohrani in še naprej razvija financiranje za akcijski načrt za 5G ob 

upoštevanju naslednjega večletnega finančnega okvira 2020–2027; 

10. meni, da je najboljši način za razvoj omrežne infrastrukture, če imamo za to pošteno in 

učinkovito konkurenčno okolje; ugotavlja, da je treba učinkovito uporabljati vse 

razpoložljive frekvenčne pasove; poudarja, da sta pobuda 5G-PPP (javno-zasebno 

partnerstvo) in nujna potreba po novih virih zasebnih naložb pomembni za podpiranje 

konkurenčnosti na svetovnem trgu in novih priložnosti za inovacije v prometu in turizmu; 

11. poziva k večji uporabi skladov kohezijske politike za doseganje večje enotnosti povezav 

med regijami EU; poudarja, da je treba najti spodbude tako na strani ponudbe kot na strani 

povpraševanja, da bi povečali zanimanje državljanov za prometne in turistične storitve 

prek omrežja 5G in spodbudili širšo uporabo; soglaša z osrednjimi cilji spodbujanja 

internetne povezljivosti za rast, konkurenčnost in kohezijo; ugotavlja, da je tehnološko 

nevtralen pristop dragocen, saj lahko poveča možnosti za inovacije in konkurenco na 

področju infrastrukture ter zmanjša stroške v novi prometni tehnologiji in infrastrukturi; 

12. spodbuja Komisijo, naj pri razvoju evropske gigabitne družbe nameni večjo pozornost 

vprašanjem varstva podatkov, kibernetske varnosti in kibernetske kriminalitete ter 

njihovih posebnosti v prometnem sektorju; ugotavlja, da napredka na tem področju ni 

mogoče doseči, ne da bi ustrezno in prednostno obravnavali varnost uporabnikov 

digitaliziranih prometnih sistemov, hkrati pa oblikovali pravila za upravljanje teh 

tehnologij, da bi preprečili spore glede konkurenčnosti na trgu; 

13. spodbuja Komisijo, naj razmisli o prilagoditvi določb Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 

z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom 

pri uporabi členov 107 in 108 PDEU in na podlagi predpisov glede državne pomoči, da bi 

olajšala izgradnjo hitrih internetnih omrežij, posebno pozornost pa naj nameni najbolj 

oddaljenim regijam iz člena 349 PDEU, saj so oddaljene in bodo imele višje stroške z 

ustrezno omrežno infrastrukturo za 5G; 

14. poziva Komisijo, naj zagotovi, da vsaka država članica načrtuje omrežje, da bi ugotovili, 

katera področja so digitalno izključena, in tako uresničili splošno pokritost z omrežjem 

5G; 

15. predlaga Komisiji, naj naredi vse, kar je v njeni moči, da uresniči gigabitno družbo v EU, 
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ki bo skladna z načeli ekonomske, socialne in teritorialne kohezije; 

16. je seznanjen, da bo za zagotavljanje visoke zmogljivosti in majhnih zakasnitev za omrežja 

5G potrebna gosta omrežna infrastruktura; je seznanjen s koristmi, ki bi jih prineslo 

združevanje projektov in načrtov za izgradnjo nove omrežne infrastrukture v skladu s 

standardom 5G z že načrtovano izgradnjo in modernizacijo cestnih in železniških poti v 

državah članicah poleg mestnih infrastrukturnih projektov, na primer glede na možnosti za 

to, da bi mobilnost v mestnem okolju izboljšali s povezanimi in avtonomnimi vozili; se 

strinja, da bi s takšnim smotrnim združevanjem gradbenih del prihranili vire, zagotovili 

večjo obvladljivost teh del in pospešili izgradnjo ter zagotovitev potrebne infrastrukture 

visoke hitrosti; 

17. poudarja, da je treba gostejše mreže, ki uporabljajo večje število sevajočih naprav, 

ustrezno preskusiti in homologirati ter da se ne sme dovoliti nikakršnega tveganja za javno 

zdravje; 

18. opozarja na potencial za razvoj naslednjih storitev v mestih po EU: pametno upravljanje 

prometa na podlagi informacij v realnem času ter parkirni in cestninski sistemi; poziva 

izvajalce, naj več vlagajo v infrastrukturo za izboljšanje povezljivosti in razširitev 

pokritosti s 5G na vseh območjih EU – v mestih, na obrobju in na podeželju; 

19. poudarja, da bo hkrati z razvojem 5G tudi splošna uvedba interneta stvari močno vplivala 

na primer na prevoz blaga in logistiko, vključno s poštno dejavnostjo, v širšem smislu pa 

tudi na materialne izmenjave (pisma in paketi); 

20. poudarja, da postanejo vozila varnejša (manj nesreč), okolju prijaznejša (manj emisij) in 

prispevajo k predvidljivejšim potovalnim vzorcem, ko se povežejo v mrežo; zato podpira 

zamisel o uvedbi cilja za vso EU, da bi morala biti vsa vozila, ki so na voljo na trgu EU, 

opremljena s povezavo 5G in z vgrajeno opremo za pametne prometne sisteme; odločno 

podpira cilj, da bi reševalnim in drugim intervencijskim vozilom (policijska in gasilska 

vozila) z omrežno povezavo prek bazne postaje omogočili povezavo 5G, da bi imela med 

intervencijami stalno in nemoteno povezavo; 

21. odločno podpira prizadevanja, da bi na intermodalnih poteh do leta 2025 zagotovili dostop 

do omrežja 5G na podlagi javnoprometnih omrežij, povezanih z instrumentom za 

povezovanje Evrope (IPE) in vseevropskimi prometnimi omrežji (TEN-T), in pričakuje, 

da bo temu sledil poln dostop po vsej EU, tako v mestih kot na podeželju in v večjih 

turističnih središčih in znamenitostih; 

22. opozarja na pomembno vlogo internetne tehnologije in interneta stvari tako za razvoj 

multimodalne, uporabniku prijazne in varne infrastrukture in prevoznih storitev, kot tudi 

za razvoj tehnologije vgrajenega sistema e-call; poudarja, da je treba upoštevati vse 

medsebojno delujoče elemente v različnih sektorjih, kot so elektronika, telekomunikacije, 

promet in turizem; 

23. pozdravlja pobudo Komisije WIFI4EU; ugotavlja, da bodo javno dostopne brezplačne Wi-

Fi povezave na strateških javnih območjih, kot so prometna vozlišča, vsem evropskim 

državljanom omogočile enak dostop do digitalnih orodij in njihovo uporabo; 

24. poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo podobne pobude, kot je program 
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WIFI4EU, s katerimi bi spodbudili vse potnike k uporabi nove tehnologije, ne glede na 

socialno-ekonomsko ozadje ali starost, in si prizadevajo za odpravo digitalnega razkoraka 

med ljudmi in/ali generacijami; poudarja, da bodo imele te spremembe dodano vrednost v 

turističnem sektorju in bodo povečale privlačnost Evrope za podjetja in obiskovalce; 

25. poudarja, da je zagotavljanje dostopa do interneta in do hitre ter zanesljive internetne 

povezljivosti z nizko stopnjo zakasnitev in trepetanja ključno za digitalizacijo procesov in 

vrednostne verige v turistični panogi, kot tudi za razvoj in uporabo prometnih tehnologij, 

kot so kooperativni inteligentni prometni sistemi (C-ITS), rečne informacijske storitve 

(RIS) in evropski sistemi za upravljanje železniškega prometa (ERTMS);  

26. opozarja, da bo razvoj zgoraj omenjenih sistemov spodbudil proces digitalizacije in 

avtomatizacije mobilnosti in prometa, kar bo nato prispevalo k večji varnosti in 

optimizaciji virov, omogočilo boljšo uporabo obstoječih zmogljivosti, izboljšalo 

učinkovitost, dostopnost in varčevanje z energijo ter okoljsko uspešnost, pa tudi 

spodbudilo konkurenčnost MSP v turističnem sektorju; se zaveda, da bo moralo v skladu s 

širšim procesom digitalizacije v evropski industriji veliko podjetij opreti svoje strategije 

preoblikovanja na mobilnost, kar bo nato prineslo velike priložnosti za mala in srednja ter 

zagonska podjetja v prometnem sektorju, kar bi bilo treba podpreti; 

27. je seznanjen s koristmi zanesljive in neprekinjene pokritosti 5G za varnost v cestnem 

prometu, saj omogoča povezana in digitalna sredstva nadzora, na primer pametne 

tahografe in e-dokumentacijo za težka tovorna vozila. 
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