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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по промишленост, 

изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

A. като има предвид, че цифровизацията създава нови възможности в транспортния 

сектор за производителите, операторите, инвеститорите, работниците и пътниците и 

представлява предварително условие за това транспортната промишленост да 

остане конкурентоспособна и функционираща и да повиши своята ефективност, а за 

услугите в сектора на транспорта – да станат по-устойчиви и по-успешни; 

Б. като има предвид, че цифровизацията създава нови възможности за МСП и за 

новите предприятия и благоприятства появата на нови бизнес модели, включително 

развитието на икономиката на сътрудничеството в транспортния сектор в области 

като споделеното пътуване, съвместното ползване на автомобили, съвместното 

ползване на велосипеди и обединяването на товарите; 

В. като има предвид, че цифровизацията вече допринесе за трансформацията на 

транспортния сектор, като по-специално направи възможно постепенното 

автоматизиране на видовете транспорт и улесняването на транспортните услуги; 

Г. като има предвид, че цифровизацията трябва да продължи да бъде един от 

основните приоритети за транспортния сектор с цел насърчаване на неговата 

привлекателност и обезпечаване на силната му икономическа позиция в Европа и по 

отношение на трети държави;  

Д. като има предвид, че цифровизацията може да даде тласък на туристическата 

индустрия в полза на пътниците и тяхната мобилност, позволявайки, наред с 

другото, лесен достъп до информация в реално време и широк спектър от услуги; 

1. приветства съобщението на Комисията относно „Цифровизиране на европейската 

промишленост – Оползотворяване в пълна степен на предимствата на цифровия 

единен пазар“, но изразява съжаление, че тъй като отделеното на транспортния 

сектор внимание се ограничава до свързани и автоматично управляеми автомобили, 

в него не се разглеждат в достатъчна степен всички съществуващи 

предизвикателства; припомня, че макар и свързаните и автоматично управляемите 

превозни средства да представляват една от най-вълнуващите предстоящи цифрови 

трансформации в сектора, съществува потенциал за цифровизация във всички 

видове транспорт, както в оперативните, така и в административните процеси, а и 

по цялата верига за създаване на стойност от производителите до пътниците и 

товарите, както и за координация с всички използвани в сектора нови технологии, 

като например европейските глобални спътникови навигационни системи EGNOS и 

„Галилео“, от които могат да се очакват резултати в близко бъдеще; призовава 

Комисията да се съсредоточи върху цифровите трансформации при всички видове 

транспорт, включително по отношение на свързаните с транспорта и туризма 

услуги; 

2. посочва, че процесът на цифровизация не бе в еднаква степен ползотворен 

навсякъде в транспортния сектор, както и че това създаде вредна разпокъсаност на 
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единния пазар между различните видове транспорт и в рамките на един и същи вид 

транспорт; подчертава, че се наблюдават значителни и нарастващи разминавания 

между държавите членки в конкурентоспособността и цифровизацията на 

транспорта, отразени също така сред регионите, дружествата и МСП; счита, че 

разработването на координирана стратегия за промишлена цифровизация на ЕС би 

могло да спомогне за преодоляване на тази разпокъсаност и на разминаванията и да 

привлече инвестиции в проекти за цифровизация; подчертава, че целта не би 

следвало да бъде просто изготвянето на още един документ на политика, а 

действителна стратегия, отразяваща тенденциите за иновации и пазарния 

потенциал, чието прилагане да бъде предмет на непрекъсната оценка;  

3. счита, че СПЦ ще допринесе за решаването на някои от най-належащите 

предизвикателства в секторите на транспорта и туризма; поради това призовава 

Комисията да продължи да подкрепя цифровизацията с цел: 

 a) подобряване на цялостната безопасност, качеството и екологичните показатели 

на транспортния сектор; 

 б) подобряване на безпрепятствения достъп за всички, включително по-

възрастните хора и лицата с намалена мобилност или увреждания, и повишаване 

на осведомеността за алтернативни решения за мобилност, предоставящи на 

пътниците по-голям избор, по-лесни за ползване и адаптирани продукти и 

повече информация на територията на целия ЕС, както в градските, така и в по-

слабо развитите региони; 

 в) намаляване на транспортните разходи, като например разходите за поддръжка, 

както и повишаване на ефикасността при използването на капацитета на 

съществуващата транспортна инфраструктура (напр. групирането на превозни 

средства, C-ITS, ERTMS, RIS); 

 г) подобряване на конкурентоспособността чрез насърчаване на навлизането на 

нови участници на пазара, особено на МСП и стартиращите предприятия с оглед 

оспорване на съществуващите монополи; 

 д) улесняване на правилното и хармонизирано прилагане на законодателството на 

ЕС чрез разработването на системи за управление на движението, интелигентни 

транспортни системи, цифрови тахографи, електронни системи за пътно 

таксуване и т.н., както и установяване на регулаторни рамки, подходящи за 

новите реални ситуации, които могат да възникнат в резултат на прилагането на 

напредналите технологии; 

 е) намаляване на административната тежест за малките и средните транспортни 

оператори и новосъздадените предприятия, например в сектора на товарните 

превози и логистиката, като се опростят административните процедури, като се 

създадат условия за проследяване и откриване товарни пратки и като се 

оптимизират разписанията и транспортните потоци; 

 ж) да продължат да бъдат защитавани правата на пътниците, включително 

защитата на данните, също и при мултимодални пътувания;  
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 з) намаляване на проблемите, свързани с асиметрията на информацията в 

транспортния пазар; 

 и) благоприятстване привлекателността и развитието на туристическия сектор, 

който спомага да се генерират около 10 % от европейския БВП, както и на 

творческите индустрии в градските, селските и най-отдалечените райони, 

например чрез по-добро интегриране на мобилността и туристическите услуги, 

включително за по-малко познатите дестинации; 

4. подчертава, че непрекъснатата и високоефективна свързаност е предпоставка за 

бързи, сигурни и надеждни връзки за всички видове транспорт и за по-нататъшната 

цифровизация на транспортния сектор; изразява съжаление относно голямата 

разпокъсаност на цифровото покритие в рамките на ЕС; счита, че инвестициите в 

широколентова инфраструктура и справедливото разпределяне на радиочестотния 

спектър са от решаващо значение за цифровизирането на транспортния сектор; 

подчертава в тази връзка необходимостта от междусекторна перспектива, например 

между секторите на електрониката, телекомуникациите, транспорта и туризъма; 

призовава Комисията и държавите членки да изпълнят ангажимента си за 

предоставяне на такъв вид свързаност за основните транспортни маршрути и 

центрове не по-късно от 2025 г, както и да инициира действия за постигането на 

пълно покритие за цялата територия на ЕС; 

5. подчертава необходимостта от мобилизиране и привличане на публични и частни 

инвестиции с цел адекватно финансиране на прехода към цифрови процеси и 

подкрепа за развитието на свързаната инфраструктура; призовава Комисията да 

гарантира, че сътрудничеството и инвестициите на европейско равнище в 

цифровизацията на транспортния сектор води до постепенното сближаване между 

области, включително чрез увеличаване на възможностите за цифровизация на 

МСП чрез съществуващите фондове на ЕС; счита, че съществуващите фондове на 

ЕС (включително в контекста на политиката на сближаване) биха могли да се 

координират и използват по-добре и по-ефикасно, по-специално Европейският фонд 

за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който досега не е допринесъл достатъчно за 

проекти с наистина иновативен характер; 

6. подчертава, че автономният транспорт би могъл да се развие бързо  в близко бъдеще 

и следователно призовава Комисията възможно най-скоро да изясни правилата за 

безопасност и отговорност за изцяло автономния транспорт с цел установяването на 

правни условия за  гарантиране на неговото бързо и ефективно интегриране на 

пазара; 

7. изразява твърдо убеждение, че особено в сектора на транспорта, свободно 

достъпните данни, големите информационни масиви и анализът на данни 

продължават да бъдат основни елементи за оползотворяване в пълна степен на 

предимствата на цифровия единен пазар и за насърчаване на иновациите; изразява 

съжаление, че инициативите за улесняване на потока от данни продължават да 

бъдат разпокъсани; подчертава, че е необходима по-висока степен на правна 

сигурност, особено по отношение на собствеността и отговорността, въз основа на 

пълното зачитане на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на 

данните;  
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8. признава приноса на стартиращите предприятия и МСП за процеса на 

цифровизация и подчертава значението на това да им бъдат предоставяни 

подходяща подкрепа и инструменти, включително финансови, когато това е 

целесъобразно, за да се гарантира прилагането на техните иновации и да бъде 

насърчена интеграцията им на пазара; подкрепя например идеята за по-нататъшно 

разработване на цифрови иновационни центрове в целия ЕС, където биха могли да 

бъдат създадени нови центрове за компетентност и клъстерни партньорства; 

9. отбелязва, че нарастващата цифровизация в дистрибуцията на билети за пътуване 

означава, че повече информация е лесно достъпна за потребители през интернет, но 

все повече по начин, който прави трудно сравняването на офертите; счита, че 

следователно е необходимо да се увеличат гаранциите за прозрачността и 

безпристрастност в разпространяването и по-специално разпространяването чрез 

интернет, така че потребителите да могат да правят информиран избор въз основа 

на надеждна информация по отношение не само на цената, но и на други параметри, 

включително качество на услугата и допълнителни предложения; счита, че подобна 

прозрачност ще насърчи конкуренцията и ще подкрепи развитието на 

мултимодалния транспорт; 

10. отбелязва, че цифровата трансформация в транспортния сектор и в сектора на 

туризма, по-специално с развитието на икономиката по заявка и икономиката на 

сътрудничеството, допринася за значително преобразуване в поведението на 

пътниците и потребителите по отношение на мобилността и туризма, както и за 

необходимостта от приспособяване на инфраструктурата; приканва Комисията да 

направи оценка на въздействието на цифровизацията върху услугите в областта на 

транспорта, мобилността и туризма, със специален акцент върху поведението и 

предпочитанията на потребителите на тези услуги, както и допълнително да 

разгърне потенциала на тази обществена промяна; 

11. припомня, че цифровизацията не е само технологичен въпрос, но има по-широки 

социални, трудови и икономически последици и в тази връзка призовава Комисията 

да извърши възможно най-скоро задълбочен анализ на тези последици;  отбелязва, 

че за да се използва пълният потенциал на цифровизацията, включително по 

отношение на създаването на работни места и преквалификацията на работниците, 

както и за да се избегне възникването на огромен недостиг на квалифицирани 

служители в областта на ИКТ през предстоящите години в Европа, е необходимо 

масивно повишаване на уменията на служителите и инвестиции в областта на 

професионалното обучение на всички равнища с оглед подготовката за 

интегрирането на цифровите технологии;  приканва държавите членки да дадат 

приоритет на политиките в тази посока и да включат цифровизацията в своите 

национални стратегии за транспортния сектор. 
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