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FORSLAG 

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at digitalisering skaber nye muligheder i transportsektoren for 

producenter, operatører, investorer, personale og passagerer og er en betingelse for at sikre 

transportbranchens fortsatte konkurrencedygtighed og operationsdygtighed, og for at 

transporttjenester bliver mere bæredygtige og klarer sig bedre; 

B. der henviser til, at digitalisering skaber nye muligheder for små og mellemstore 

virksomheder og nystartede virksomheder og foretrækker fremkomsten af nye 

forretningsmodeller, herunder udviklingen af deleøkonomi i transportsektoren på områder 

såsom samkørsel, delebil, delecykel og samkørsel med transportgods; 

C. der henviser til, at digitalisering allerede har bidraget til en omlægning af 

transportsektoren, hvilket bl.a. har muliggjort den gradvise automatisering af 

transportformer og fremme af transporttjenester; 

D. der henviser til, at digitalisering fortsat skal være en af topprioriteterne i transportsektoren 

med henblik på at fremme dens tiltrækningskraft og sikre dens stærke økonomiske 

position i Europa i forhold til tredjelande; 

E. der henviser til, at digitalisering kan fremme turismesektoren til fordel for rejsende og 

deres mobilitet, der bl.a. muliggør let adgang til realtidsoplysninger og en bred vifte af 

tjenester; 

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om 'Digitalisering af EU's industri - Fuldt 

udbytte af det digitale indre marked' (COM(2016)0180), men beklager, at den ikke i 

tilstrækkeligt omfang inddrager alle eksisterende udfordringer, eftersom dens fokus på 

transportsektoren begrænser sig til sammenkoblet og automatisk kørsel; minder om, at 

selvom sammenkoblede og automatiserede køretøjer udgør en af de mest spændende 

fremtidige digitale nyskabelser i sektoren, er der et digitaliseringspotentiale inden for alle 

transportformer, både driftsmæssige og administrative processer, og gennem værdikæden 

fra producenter til passagerer og fragt, såvel som koordinering med alle nye teknologier, 

der anvendes i sektoren, såsom de europæiske globale satellitnavigationssystemer EGNOS 

og Galileo, hvor der kan forventes resultater i en nær fremtid; anmoder Kommissionen om 

at fokusere på digitale nyskabelser inden for alle transportformer, herunder transport- og 

turismerelaterede tjenester; 

2. påpeger, at digitaliseringsprocessen ikke i lige stort omfang er kommet alle dele af 

transportsektoren til gode, og at det har resulteret i en skadelig opsplitning i det indre 

marked både mellem forskellige transportformer og inden for den samme transportform; 

understreger, at der er betydelige og stadig større forskelle mellem medlemsstaterne med 

hensyn til konkurrenceevne og digitalisering i transportsektoren, hvilket også ses mellem 

regioner, firmaer og små og mellemstore virksomheder; mener, at udviklingen af en 

koordineret integreret industriel digitaliseringsstrategi (IDS) for EU kunne bidrage til at 

overvinde en sådan opsplitning og forskelle og tiltrække investeringer i digitale projekter; 

understreger, at målet ikke blot skal være endnu et politisk dokument, men en egentlig 

strategi, der afspejler innovationstendenser og markedspotentiale, hvis gennemførelse vil 
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blive løbende evalueret;  

3. mener, at en integreret industriel digitaliseringsstrategi vil bidrage til at løse nogle af de 

mest påtrængende udfordringer i transport- og turismesektoren; opfordrer derfor 

Kommissionen til i højere grad at fremme digitalisering med henblik på at: 

 a) forbedre transportsektorens generelle sikkerheds-, kvalitets- og miljømæssige 

præstation 

 b) forbedre forhindringsfri adgang for alle, herunder ældre og personer med reduceret 

mobilitet eller handicap, og skabe opmærksomhed omkring alternative 

mobilitetsløsninger, der giver passagerer flere valg, mere brugervenlige og 

kundetilpassede produkter, og mere information i hele EU og i både bymæssige 

områder samt mindre udviklede regioner; 

 c) nedbringe transportudgifter, såsom udgifter til vedligeholdelse, og forbedre den 

effektive udnyttelse af den eksisterende transportinfrastrukturs kapacitet (eksempelvis 

ved hjælp af bundtvis trafikafvikling, C-ITS, ERTMS, RIS) 

 d) forbedre konkurrenceevnen ved at fremme fremkomsten af nye aktører, især små og 

mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder, med henblik på at udfordre 

eksisterende monopoler; 

 e) lette den korrekte og harmoniserede håndhævelse af EU-lovgivningen gennem 

udviklingen af trafikstyringssystemer, intelligente transportsystemer, digitale 

fartskrivere, elektronisk opkrævning af vejafgifter osv., og skabe regulatoriske 

strukturer egnet til faktiske situationer, der kan opstå ved anvendelsen af avancerede 

teknologier; 

 f) rydde administrative byrder af vejen for de mindste operatører i transportbranchen og 

for nystartede virksomheder, for eksempel i godssektoren og logistiksektoren gennem 

forenkling af de administrative procedurer, muliggøre opsporing og lokalisering af 

gods og optimering af tidsplaner og trafikstrømme; 

 g) fortsætte med at beskytte passagerernes rettigheder, herunder databeskyttelse, også i 

forbindelse med multimodal transport; 

 h) mindske problemer i forbindelse med informationsasymmetri på transportmarkedet; 

 i) fremme tiltrækningskraften og udviklingen af turismesektoren, der hjælper med at 

generere 10 % af europæisk BNP, og af kreative industrier i bymæssige, landlige og 

fjerntliggende områder, for eksempel gennem en bedre integration af mobilitets- og 

turismetjenester, inklusive mindre kendte bestemmelsessteder; 

4. påpeger, at højhastighedsforbindelser uden afbrydelser er en forudsætning for hurtige, 

sikre og pålidelige forbindelser for alle transportformer og for yderligere digitalisering af 

transportsektoren; beklager den store fragmentering af den digitale dækning i EU; mener, 

at investeringer i bredbånd og en retfærdig fordeling af frekvenser er afgørende for 

digitaliseringen af transportsektoren; understreger i denne henseende behovet for at have 

en tværsektoriel vision, f.eks. for elektronik, telekommunikation, transport og turisme; 
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opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overholde deres tilsagn om at sikre 

sådanne forbindelser for de vigtigste transportkorridorer og -knudepunkter senest i 2025 

og at påbegynde arbejdet med at sikre fuld dækning i hele EU; 

5. understreger behovet for at mobilisere og tiltrække offentlige og private investeringer med 

henblik på at tilvejebringe en tilstrækkelig finansiering af overgangen til digitale processer 

og støtte til udviklingen af tilhørende infrastruktur; opfordrer Kommissionen til at sikre, at 

samarbejde og investeringer i digitalisering af transportindustrien på europæisk plan fører 

til en gradvis konvergens mellem forskellige områder, herunder gennem øgede 

muligheder for små og mellemstore virksomheders digitalisering ved hjælp af 

eksisterende EU-fonde; mener, at de eksisterende EU-fonde kunne koordineres og 

anvendes bedre (herunder inden for samhørighedspolitikkens kontekst), navnlig Den 

Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), der hidtil ikke har præsteret 

tilstrækkeligt med hensyn til virkeligt innovative projekter; 

6. påpeger, at autonome transportformer hurtigt kan tiltage i nærmeste fremtid og opfordrer 

Kommissionen til hurtigst muligt at præcisere sikkerheds- og ansvarsreglerne for fuldt ud 

autonome transportformer med henblik på at bestemme de juridiske betingelser for at 

sikre disses hurtige og effektive integration i markedet; 

7. er fast overbevist om, at åbne data, big data og dataanalyse navnlig i transportsektoren 

stadig er afgørende faktorer for at høste det fulde udbytte af det digitale indre marked og 

fremme innovation; beklager, at initiativerne med henblik på at lette datastrømmen fortsat 

er ufuldstændige; understreger, at der navnlig med hensyn til ejerskab og ansvar er behov 

for større retssikkerhed baseret på fuldstændig respekt for privatlivet og databeskyttelse; 

8. anerkender nystartede virksomheders og små og mellemstore virksomheders bidrag til 

digitaliseringsprocessen og understreger vigtigheden af at give dem tilstrækkelig støtte og 

redskaber, herunder økonomisk støtte, hvis det er relevant, til at sikre anvendelsen af deres 

nyskabelser og fremme deres integration i markedet; støtter for eksempel idéen om at 

videreudvikle digitale innovationsknudepunkter i hele EU, hvor der kan skabes nye 

kompetencecentre og klyngepartnerskaber; 

9. bemærker, at den voksende digitalisering af distributionen af rejsebilletter betyder, at 

forbrugerne umiddelbart får flere oplysninger til rådighed over internettet, men at det i 

stigende grad sker på en måde, der gør det vanskeligt at sammenligne tilbud; mener 

derfor, at det er nødvendigt at styrke beskyttelsesbestemmelserne om gennemsigtighed og 

neutralitet i distributionen, især i forbindelse med internetdistribution, således at 

forbrugerne kan foretage et informeret valg på grundlag af pålidelige oplysninger 

vedrørende ikke blot pris, men også andre parametre, herunder kvaliteten af 

tjenesteydelser og supplerende tilbud; mener, at denne gennemsigtighed både vil fremme 

konkurrencen og støtte udviklingen af multimodal transport; 

10. bemærker, at den digitale omstilling inden for transport- og turismesektoren, navnlig 

udviklingen af on demand og kollaborative økonomier, bidrager til i betydelig grad at 

ændre passagerernes og forbrugernes adfærd for så vidt angår mobilitet og turisme samt 

behovet for tilpasning af infrastruktur; opfordrer Kommissionen til at vurdere 

virkningerne af digitalisering inden for transport, mobilitet og turisme med særlig vægt på 

brugernes adfærd og valg af sådanne tjenester, og endvidere at udnytte det potentiale, der 

ligger i denne samfundsmæssige ændring: 
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11. minder om, at digitalisering ikke kun er en teknologisk problemstilling, men har bredere 

sociale, arbejdsmæssige og sociale konsekvenser, og i denne henseende opfordrer 

Kommissionen til så hurtigt som muligt at gennemføre en dybdegående analyse af disse 

konsekvenser: bemærker, at for at høste det fulde potentiale af digitalisering, herunder 

skabelsen af job og omskoling af medarbejdere, og for at undgå, at Europa får en enorm 

mangel på IKT-kvalificeret arbejdskraft i de kommende år, er det nødvendigt med massiv 

opkvalificering af medarbejdere og investeringer i erhvervsrettet efteruddannelse på alle 

niveauer for at være forberedt på integrationen af digitale teknologier: beder 

medlemsstaterne om at prioritere deres politik i denne henseende og at indarbejde 

digitalisering i deres nationale strategier for transportsektoren; 
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