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 ET 

ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et digiteerimine loob tootjatele, käitajatele, investoritele, töötajatele ja 

reisijatele transpordisektoris uusi võimalusi ning on eeltingimus selleks, et 

transpordisektor jääks toimivaks ja konkurentsivõimeliseks, suurendades oma tõhusust, 

ning et transporditeenused muutuksid säästvamaks ja paremini toimivaks; 

B. arvestades, et digiteerimine loob uusi võimalusi VKEdele ja idufirmadele ja soodustab 

uute ärimudelite tekkimist, sh jagamismajanduse areng sellistes transpordisektori 

valdkondades nagu autode või jalgrataste ühiskasutus, sõidujagamine ja kaupade 

koosvedu; 

C. arvestades, et digiteerimine on juba aidanud kaasa transpordisektori ümberkujundamisele, 

võimaldades eelkõige transpordiliikide järkjärgulist automatiseerimist ja 

transporditeenuste hõlbustamist; 

D. arvestades, et digiteerimine peab jääma üheks transpordisektori peamiseks prioriteediks, et 

suurendada sektori atraktiivsust ja tagada selle tugev majanduslik positsioon Euroopas ja 

suhetes kolmandate riikidega; 

E. arvestades, et digiteerimine võib avaldada ergutavat mõju turismisektorile, eelkõige 

reisijatele ja nende liikuvusele, võimaldades muu hulgas lihtsamat juurdepääsu reaalajas 

teabele ja laiale teenustevalikule; 

1. väljendab heameelt seoses komisjoni teatisega „Euroopa tööstuse digitaliseerimine. 

Kuidas kasutada digitaalse ühtse turu kõiki võimalusi“ (COM(2016)0180), kuid kahetseb 

asjaolu, et kuna teatises keskendutakse transpordisektori osas üksnes ühendatud ja 

automatiseeritud sõidukite juhtimisele, ei käsitleta selles piisavalt kõiki probleeme; tuletab 

meelde, et kuigi ühendatud ja automatiseeritud sõidukid kujutavad ühte eelseisva 

digiülemineku põnevaimat juhtumit kõnealuses sektoris, on potentsiaal digiteerimiseks 

olemas kõigis transpordiliikides (nii tegevus- kui ka haldusprotsesside osas) ning kogu 

väärtusahelas alates tootjatest kuni reisijate ja kaubaveoni, samuti nagu ka selleks, et 

koordineerida kõiki sektoris kasutatavaid uusi tehnoloogiaid, näiteks Euroopa globaalse 

satelliitnavigatsiooni süsteeme EGNOS ja Galileo, mille tulemusi on oodata lähitulevikus; 

palub komisjonil keskenduda kõigi transpordiliikide digiüleminekule, sh ka transpordi ja 

turismiga seotud teenuste puhul; 

2. märgib, et digiteerimisprotsess ei ole olnud kogu transpordisektoris ühevõrra edukas ning 

et see on siseturul tekitanud kahjulikku killustumist nii eri transpordiliikide vahel kui ka 

ühe ja sama liigi siseselt; rõhutab, et seoses transpordisektori konkurentsivõime ja 

digiteerimisega eksisteerivad liikmesriikide vahel märkimisväärsed ja üha suurenevad 

erinevused, mis kajastuvad ka piirkondade, ettevõtete ja VKEde tasandil; on veendunud, 

et kooskõlastatud ELi tööstuse digiteerimise strateegia võiks aidata eelmainitud 

killustumist ja erinevusi ületada ning meelitada investeeringuid digitaalsetesse 

projektidesse; rõhutab, et eesmärgiks ei peaks olema mitte ainult järjekordne 

poliitikadokument, vaid tõeline innovatsioonisuundumusi ja turupotentsiaali peegeldav 

strateegia, mille rakendamist saaks järjepidevalt hinnata;  
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3. on seisukohal, et tööstuse digiteerimise strateegia aitab lahendada mõningaid transpordi- 

ja turismivaldkonna kõige pakilisemaid probleeme; kutsub seepärast komisjoni üles 

edaspidi toetama digiteerimist, selleks et: 

 a) parandada transpordisektori üldist ohutust, kvaliteeti ja keskkonnatoimet; 

 b) parandada tõketeta juurdepääsetavust kõigi, sealhulgas eakamate inimeste ja 

liikumispuudega või puuetega inimeste jaoks, ja tõsta teadlikkust alternatiivsetest 

liikuvuslahendustest, mis pakuvad reisijatele rohkem valikuvõimalusi, 

kasutajasõbralikumaid ja individualiseeritumaid tooteid ja rohkem teavet, kogu 

Euroopa Liidus, nii linna- kui ka vähem arenenud piirkondades; 

 c) kärpida transpordikulusid, näiteks hoolduskulusid, ja tõhustada olemasoleva 

transporditaristu läbilaskevõimet (nt veokikaravanid, C-ITS, ERTMS, RIS) 

kasutamist; 

 d) soodustada konkurentsivõime tõstmiseks ja praeguste monopolide nõrgestamiseks 

uute osalejate, eelkõige VKEde ja idufirmade esiletõusu; 

 e) hõlbustada ELi õigusaktide nõuetekohast ja ühtlustatud jõustamist, töötades välja 

liikluse juhtimissüsteemid, intelligentsed transpordisüsteemid, digitaalsed 

sõidumeerikud, elektroonilised teemaksusüsteemid jne, ning luua õigusraamistikud, 

mis sobiksid uute täiustatud tehnoloogiate rakendamisest tekkida võivatesse 

tegelikesse olukordadesse; 

 f) vähendada halduskoormust väikestele ja keskmise suurusega transpordiettevõtjatele ja 

idufirmadele, näiteks kaubaveo- ja logistikasektoris, lihtsustades haldusmenetlusi, 

tagades kaubavedude jälgimise ja jälitamise ning optimeerides sõiduplaane ja 

liiklusvoogusid; 

 g) jätkata reisijate õiguste kaitsmist, sh andmekaitset, ka mitut transpordiliiki hõlmavate 

reiside puhul; 

 h) vähendada probleeme, mis on seotud teabe asümmeetrilisusega transporditurul; 

 i) soodustada atraktiivsust ja arengut turismisektoris, mis aitab luua umbes 10 % 

Euroopa SKPst, ning linna-, maa- ja äärepoolseimate piirkondade loomemajanduses, 

näiteks liikuvuse ja turismiteenuste parema integreerimise kaudu ka vähem tuntud 

sihtkohtades; 

4. juhib tähelepanu asjaolule, et katkematu ja hästi toimiv ühenduvus on kõigi 

transpordiliikide kiirete, turvaliste ja usaldusväärsete ühenduste ja transpordisektori 

edasise digiteerimise eeltingimus; väljendab kahetsust seoses digivõrkude suure 

killustatusega ELis; on seisukohal, et investeeringuid lairibataristutesse ja spektri õiglane 

jaotamine on transpordisektori digiteerimisel väga suure tähtsusega; rõhutab, et see nõuab 

valdkondadevahelist visiooni, nt elektroonika, telekommunikatsiooni, transpordi ja turismi 

vahel; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles täitma endale võetud kohustust, mis puudutab 

sellist liiki ühenduvuse võimaldamist põhilistel transporditeedel ja peamistes 

transpordisõlmedes hiljemalt 2025. aastaks, ning algatada selle laiendamine katmaks kogu 

ELi; 
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5. rõhutab vajadust mobiliseerida ja kaasata avaliku ja erasektori investeeringuid, et piisavalt 

rahastada digiprotsessidele üleminekut ning toetada vastavate taristute arendamist; kutsub 

Euroopa Komisjoni üles tagama, et Euroopa tasandi koostöö ja investeeringud tööstuse 

digitaliseerimise vallas tooksid kaasa erinevate piirkondade järkjärgulise lähenemise, 

sealhulgas suurendades VKEde digitaliseerimise võimalusi olemasolevate ELi vahendite 

abil; on veendunud, et olemasolevaid (sh ühtekuuluvuspoliitikaga seotud) ELi vahendeid 

saaks paremini ja tõhusamalt kooskõlastada ja kasutada – eelkõige puudutab see Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI), mis ei ole siiani tõeliselt uuenduslikke 

projekte piisavalt toetanud; 

6. juhib tähelepanu asjaolule, et autonoomne transport võib lähitulevikus kiiresti kasvada, 

ning kutsub seetõttu komisjoni üles selgitama võimalikult kiiresti täisautomaatse 

transpordi ohutust ja vastutust käsitlevaid õigusnorme, et kehtestada õiguslikud 

tingimused selle kiire ja tõhusa integreerimise tagamiseks turule; 

7. on kindlalt veendunud, et eriti transpordisektoris on avatud andmed, suurandmed ja 

andmete analüüs digitaalse ühtse turu eeliste täielikuks ärakasutamiseks ja innovatsiooni 

edendamiseks väga tähtsad; avaldab kahetsust, et andmevoogude hõlbustamise algatused 

on seni jäänud killustatuks rõhutab vajadust suurema õiguskindluse järele, eriti seoses 

omandiõiguse ja vastutusega, austades seejuures täielikult eraelu puutumatust ja 

isikuandmete kaitset; 

8. tunnustab idufirmade ja VKEde panust digiteerimisse, ning rõhutab, kui oluline on 

pakkuda neile piisavat tuge ja vahendeid, sealhulgas vajadusel rahalises vormis, et tagada 

nende loodud uuenduste rakendamine ja soodustada nende integreerumist turule; toetab 

näiteks ideed arendada edasi digitaalse innovatsiooni keskusi kogu ELis, kus oleks 

võimalik luua uusi pädevuskeskusi ja klasterpartnerlusi; 

9. märgib, et reisipiletite levitamise kasvav digiteerimine tähendab seda, et tarbijate jaoks on 

internetis rohkem kättesaadavat teavet, kuid see on üha enam esitatud viisil, mis muudab 

keerukaks eri pakkumiste võrdluse; on seisukohal, et seetõttu tuleb levitamisel, eelkõige 

internetipõhisel levitamisel pöörata rohkem tähelepanu läbipaistvuse ja neutraalsuse 

tagamisele, et tarbijad saaksid teha teadlikke otsuseid, mis põhinevad usaldusväärsel 

teabel, mis ei puuduta üksnes hinda, vaid ka muid parameetreid, sealhulgas teenuse 

kvaliteeti ja lisateenuseid; on veendunud, et selline läbipaistvus aitab edendada nii 

konkurentsi kui ka toetada mitmeliigilise transpordi arengut; 

10. märgib, et digiüleminek transpordi- ja turismisektoris, eelkõige tellimispõhise ja 

jagamismajanduse areng, kujundab märkimisväärselt ümber reisijate ja tarbijate käitumist 

seoses liikuvuse ja turismiga, samuti tekitab vajaduse taristu vastavaks kohandamiseks; 

palub komisjonil hinnata digiteerimise mõju transpordi-, liikuvus- ja turismiteenuste 

valdkonnas, pöörates erilist tähelepanu nende teenuste kasutajate käitumisele ja valikutele, 

ja kasutada veelgi rohkem ära selle ühiskondliku muutuse potentsiaali; 

11. tuletab meelde, et digiteerimine ei ole pelgalt tehnoloogiline küsimus, vaid sellel on laiem 

sotsiaalne, tööalane ja majanduslik mõju, ning seoses sellega kutsub komisjoni üles neid 

mõjusid võimalikult kiiresti ja põhjalikult analüüsima; märgib, et digiteerimise pakutavate 

võimaluste täielikuks ärakasutamiseks, sh töökohtade loomisel ja ümberõppe pakkumisel 

töötajatele, ning vältimaks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alaste oskustega tööjõu 

tohutut puudust lähematel aastatel Euroopas, on tarvis tööjõu oskusi massiliselt tõsta ning 
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investeerida kutseõppesse kõigil tasanditel, et valmistuda digitaalsete tehnoloogiate 

integreerimiseks; kutsub liikmesriike üles eelistama sellega seotud poliitikasuundi ja 

kaasama digiteerimise oma riiklikesse transpordistrateegiatesse. 
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