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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

A. mivel a digitalizáció új lehetőségeket teremt a közlekedési ágazatban a gyártók, az 

üzemeltetők, a befektetők, a munkavállalók és az utasok számára, és előfeltétele annak, 

hogy a közlekedési ágazat versenyképes és működőképes maradjon, valamint növelje 

hatékonyságát, továbbá annak, hogy a közlekedési szolgáltatások fenntarthatóbbá és 

jobban teljesítővé váljanak; 

B. mivel a digitalizáció új lehetőségeket teremt a kkv-k és az induló vállalkozások számára 

és kedvez az új üzleti modellek megjelenésének, például a közlekedési ágazatban a 

közösségi gazdaság fejlődésének olyan területeken, mint a közös gépkocsihasználat, a 

gépkocsimegosztás, a kerékpár-megosztás és a gyűjtő szállítmányozás; 

C. mivel a digitalizáció már idáig is hozzájárult a közlekedési ágazat átalakításához, lehetővé 

téve különösen közlekedési módok fokozatos automatizálását és az árufuvarozási és 

személyszállítási szolgáltatások megkönnyítését; 

D. mivel a digitalizációnak továbbra is a közlekedési ágazat egyik legfőbb prioritásának kell 

lennie ahhoz, hogy fokozni lehessen vonzerejét és biztosítani lehessen erős gazdasági 

helyzetét Európában és a harmadik országokkal szemben; 

E. mivel a digitalizálás az utazók és mobilitásuk javára fellendítheti az idegenforgalmi 

ágazatot, lehetővé téve többek közt a valós idejű információkhoz való könnyű hozzáférést 

és a szolgáltatások széles körét; 

1. üdvözli a Bizottságnak „Az európai ipar digitalizálása, a digitális egységes piac 

előnyeinek teljes körű kiaknázása” című közleményét (COM(2016)0180), ugyanakkor 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy – mivel a közlekedési ágazattal kapcsolatos része az 

összekapcsolt és automatizált gépjárművezetésre korlátozódik – nem foglalkozik kellő 

mértékben valamennyi létező kihívással; emlékeztet arra, hogy bár az összekapcsolt és 

automatizált gépjárművezetés az egyik legizgalmasabb digitális átalakulás az ágazatban, a 

digitalizáció potenciálisan valamennyi közlekedési mód esetében használható, mind az 

üzemeltetési, mind az adminisztratív folyamatokban, valamint az értéklánc teljes 

hosszában, a gyártóktól az utasokig, illetve a teherszállításig; az ágazatban használt 

valamennyi új technológia – mint például az EGNOS és a GALILEO európai globális 

műholdas navigációs rendszer – esetében, és e területeken eredmények várhatók a 

közeljövőben; arra kéri a Bizottságot, hogy valamennyi közlekedési mód – többek közt a 

közlekedéshez és az idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatások – esetében 

összpontosítson a digitális átalakulásra; 

2. rámutat, hogy a digitalizációs folyamat nem járt ugyanolyan mértékű előnyökkel a 

közlekedési ágazat különböző részeiben, és hogy ez a belső piacon hátrányos 

széttagoltságot okozott mind a különböző közlekedési módok között, mind az egyes 

közlekedési módokon belül; kiemeli, hogy jelentős és egyre növekvő különbségek vannak 

a tagállamok között a közlekedési ágazat versenyképessége és a digitalizáció terén, 
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amelyek jól láthatók a régiók, a vállalkozások és a kkv-k között is; úgy véli, hogy egy 

összehangolt uniós ipari digitalizációs stratégia hozzájárulhatna e széttagoltság és az 

egyenlőtlenségek megszüntetéséhez, és beruházásokat vonzhatna a digitális projektekhez; 

hangsúlyozza, hogy a cél nem csupán egy újabb szakpolitikai tanulmány elkészítése, 

hanem egy valódi, az innovációs trendeket és piaci lehetőségeket tükröző stratégia 

kialakítása, melynek végrehajtását folyamatosan értékelnék;  

3. úgy véli, hogy az ipari digitalizációs stratégia hozzá fog járulni ahhoz, hogy megoldja a 

közlekedési és idegenforgalmi ágazatok legsürgetőbb kihívásainak némelyikét; felhívja 

ezért a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa a digitalizációt annak érdekében, hogy: 

 a) javítsa a közlekedési ágazat általános biztonságát, minőségét és környezeti 

teljesítményét; 

 b) mindenki, többek közt az idősek, a csökkent mozgásképességűek vagy a 

fogyatékossággal élők számára javítsa az akadálymentes hozzáférést és ismertebbé 

tegyen alternatív mobilitási megoldásokat, több választási lehetőséget, 

felhasználóbarátabb és személyre szabott termékeket, valamint bővebb tájékoztatást 

biztosítva az utasok számára Európa-szerte, mind a városi, mind a kevésbé fejlett 

régiókban; 

 c) csökkentse a szállítási költségeket, például a karbantartási költségeket, és javítsa a már 

meglévő közlekedési infrastruktúra (pl. konvojok, C-ITS, ERTMS, RIS) 

igénybevételének hatékonyságát; 

 d) javítsa a versenyképességet azáltal, hogy elősegíti új szereplők, különösen kkv-k és 

induló vállalkozások megjelenését annak érdekében, hogy kihívás elé állítsa a 

meglévő monopóliumokat; 

 e) közlekedésszervezési rendszerek, intelligens közlekedési rendszerek, digitális 

menetíró készülékek, elektronikus útdíjszedési rendszerek stb. révén segítse elő az 

uniós jogszabályok megfelelő és összehangolt végrehajtását, valamint olyan 

szabályozási keretet hozzon létre, amely alkalmazható a fejlett technológiák 

használata miatt esetlegesen előálló valós helyzetekben; 

 f) csökkentse a kis- és közepes méretű szállítási szolgáltatók és induló vállalkozások 

adminisztratív terheit, például a teherszállítási és logisztikai ágazaton belül az 

adminisztratív eljárások egyszerűsítése révén, a rakomány nyomon követésének 

biztosítása és az ütemezés, illetve a forgalom optimalizálása révén; 

 g) továbbra is védje az utasok jogait, biztosítsa például az adatvédelmet, multimodális 

utazások tekintetében is; 

 h) csökkentse a közlekedési piacon tapasztalható információs aszimmetriához 

kapcsolódó problémákat; 

 i) növelje az idegenforgalmi ágazat vonzerejét, amely az európai GDP mintegy 10%-át 

adja, valamint a kreatív ágazatok vonzerejét a városi, a vidéki és a legtávolabbi 

területeken, például a mobilitási és idegenforgalmi szolgáltatásoknak a kevésbé ismert 

célpontok tekintetében is jobb integrációja révén; 
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4. kiemeli, hogy a folyamatos, nagyteljesítményű kapcsolat előfeltétele valamennyi 

közlekedési mód gyors, biztonságos és megbízható összekapcsolásának és a közlekedési 

ágazat további digitalizációjának; sajnálja, hogy az Unión belül nagyfokú eltérések 

tapasztalhatók a digitális lefedettségben; úgy véli, hogy a közlekedési ágazat 

digitalizációjához alapvető fontosságú a szélessávú szolgáltatások terén tett beruházás és a 

méltányos frekvenciafelosztás; e tekintetben kiemeli, hogy például az elektronika, a 

távközlés, a közlekedés és az idegenforgalom közötti, ágazatokon átívelő elképzeléssel 

kell rendelkezni; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek eleget azon 

kötelezettségvállalásuknak, hogy legkésőbb 2025-ig biztosítják az ilyen típusú 

internetkapcsolatot a főbb közlekedési útvonalak és csomópontok esetében, valamint 

kezdeményezik az egész EU-ra kiterjedő teljes lefedettségét; 

5. hangsúlyozza az állami és magánberuházások mozgósításának és vonzásának 

szükségességét annak érdekében, hogy megfelelő finanszírozást biztosítsanak a digitális 

folyamatokra való átálláshoz és támogassák a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését; kéri a 

Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a közlekedési ágazat digitalizációjával 

kapcsolatos európai szintű együttműködés és beruházások eredményeként a különböző 

területek között fokozatosan konvergencia alakuljon ki, többek között a kkv-k 

digitalizálásához a meglévő alapok segítségével rendelkezésre álló lehetőségek bővítése 

révén; úgy véli, hogy a – többek közt a kohéziós politika keretében – meglévő uniós 

alapokat jobban és hatékonyabban össze lehetne hangolni és fel lehetne használni, 

különösen az Európai Stratégiai Beruházási Alapot (ESBA), amely eddig nem hozta a várt 

eredményeket a valóban innovatív projektek tekintetében; 

6. rámutat, hogy az autonóm járművek használata gyorsan növekedhet a közeljövőben, ezért 

felszólítja a Bizottságot, hogy a teljes mértékben autonóm közlekedés tekintetében a 

lehető leghamarabb tegye egyértelművé a biztonsági és a felelősségi szabályokat a jogi 

feltételek megszabása és a piacba történő gyors és hatékony integrálása céljából; 

7. határozottan úgy véli, hogy a nyílt hozzáférésű adatok, a nagy adathalmazok és az 

adathalmazokon végzett elemzések – különösen a közlekedési ágazatban – továbbra is 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy teljes mértékben ki lehessen aknázni a digitális egységes 

piac előnyeit és ösztönözni lehessen az innovációt; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 

adatáramlás elősegítésére irányuló kezdeményezések továbbra sem egységesek; 

hangsúlyozza, hogy a magánélethez és a személyes adatok védelméhez való jog teljes 

mértékű tiszteletben tartása alapján nagyobb jogbiztonságra van szükség, főként a 

tulajdonjog és a felelősség terén; 

8. elismeri az induló innovatív vállalkozások és a kis- és középvállalkozások hozzájárulását 

a digitalizációs folyamathoz, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy számukra 

megfelelő támogatást nyújtsanak és eszközöket biztosítsanak, adott esetben pénzügyieket 

is, hogy biztosítsák innovációik alkalmazását, továbbá ezek piaci integrációját; támogatja 

például azt az elképzelést, hogy Unió-szerte tovább fejlesszék a digitális innovációs 

központokat, ahol új kompetenciaközpontok és klaszterpartnerségek hozhatók létre; 

9. megjegyzi, hogy a menetjegyek árusítását jellemző egyre fokozódó digitalizáció azzal jár, 

hogy a fogyasztók könnyebben férnek hozzá több információhoz az interneten, ám az 

ajánlatok összehasonlítása egyre nehezebb; véleménye szerint ezért meg kell erősíteni a 

forgalmazás során az átláthatóságot és a semlegességet biztosító garanciákat, különösen az 
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internetes forgalmazás esetén, annak érdekében, hogy a fogyasztók megbízható 

információkon alapuló megalapozott döntést hozhassanak, ami nem csak az árat, hanem 

az egyéb paramétereket is, többek között a szolgáltatás minőségét és a kiegészítő 

ajánlatokat is figyelembe veszi; úgy véli, hogy ez az átláthatóság a versenyt is 

előmozdítaná, és a multimodális közlekedés fejlesztését is elősegítené; 

10. megjegyzi, hogy a közlekedési és az idegenforgalmi ágazatbeli digitális átalakulás, 

különösen a lekérhető és a közösségi gazdaság fejlődése hozzájárul ahhoz, hogy jelentős 

mértékben átalakul az utasok és a fogyasztók magatartása a mobilitás és az 

idegenforgalom tekintetében, valamint ahhoz, hogy az infrastruktúrát hozzá kell igazítani 

az új körülményekhez; felkéri a Bizottságot, hogy mérje fel a közlekedési, mobilitási és 

idegenforgalmi szolgáltatások terén megvalósuló digitalizáció hatásait, különös tekintettel 

e szolgáltatások felhasználóinak magatartásáraés választásaira, továbbá annak érdekében, 

hogy e társadalmi változás potenciális előnyeit még inkább ki lehessen aknázni; 

11. emlékeztet arra, hogy a digitalizálás nem csak technológiai kérdés, hanem szélesebb 

társadalmi, munkaügyi és gazdasági hatásokkal is jár, és e tekintetben felhívja a 

Bizottságot, hogy minél hamarabb készítse el e hatások mélyelemzését; megállapítja, 

hogy a digitalizáció többek között a munkahelyteremtés és a munkavállalók átképzése 

terén mutatkozó teljes potenciáljának kiaknázásához és annak elkerülése érdekében, hogy 

az elkövetkező években Európában jelentős hiány alakuljon ki szakképzett, ikt-ban jártas 

munkaerőből, a digitális technológiák integrálásának előkészítése érdekében minden 

szinten szükség van arra, hogy a munkavállalókat alaposan továbbképezzék és 

beruházzanak a szakképzésbe  felkéri a tagállamokat, hogy biztosítsanak elsőbbséget az 

ilyen irányú politikáknak és hogy a digitalizációt építsék be nemzeti közlekedési ágazati 

stratégiáikba. 
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