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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā digitalizācija transporta nozarē rada jaunas iespējas ražotājiem, uzņēmumiem, 

investoriem, strādājošajiem un pasažieriem un tā kā tā ir priekšnoteikums tam, lai 

transporta nozare arī turpmāk būtu gan konkurētspējīga, gan operacionāla, lai palielinātos 

tās efektivitāte un lai transporta pakalpojumi kļūtu ilgtspējīgāki un to sniegšana — 

rezultatīvāka; 

B. tā kā digitalizācija rada jaunas iespējas MVU un jaunuzņēmumiem un veicina jaunu 

uzņēmējdarbības modeļu rašanos, tostarp sadarbīgās ekonomikas attīstību transporta 

nozarē tādās jomās, kā automobiļu secīga izmantošana, automobiļu kopīga izmantošana, 

velosipēdu kopīga izmantošana un kravu apvienošana; 

C. tā kā digitalizācija jau ir veicinājusi transporta nozares pārveidi, it īpaši ļaujot pakāpeniski 

automatizēt transporta veidus un atvieglot transporta pakalpojumu sniegšanu; 

D. tā kā digitalizācijai arī turpmāk ir jābūt vienai no transporta nozares galvenajām 

prioritātēm, lai veicinātu tās pievilcību un nodrošinātu tai stabilu ekonomisko pozīciju 

Eiropā un salīdzinājumā ar citām valstīm; 

E. tā kā digitalizācija var veicināt tūrisma nozares attīstību, kas nāks par labu ceļotājiem un 

palielinās viņu mobilitāti, tādējādi cita starpā ļaujot viegli piekļūt reāllaika informācijai un 

plašam pakalpojumu klāstam, 

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu “Eiropas rūpniecības digitalizācija. Digitālā vienotā 

tirgus priekšrocību izmantošana pilnā apmērā” (COM(2016)0180), taču pauž nožēlu, ka 

šajā paziņojumā transporta jomā galveno uzmanību veltot tikai savienotai un 

automatizētai braukšanai, pietiekami nav apskatītas visas pastāvošās problēmas; 

atgādina — lai gan satīkloti un automatizēti transportlīdzekļi ir viens no saistošākajiem 

gaidāmās digitālās pārveidošanas gadījumiem šajā nozarē, pastāv digitalizācijas iespējas 

visos transporta veidos — gan operacionālos, gan administratīvos procesos — un visā 

vērtību ķēdē — no ražotājiem līdz pasažieriem —, kā arī iespējas koordinēšanai ar visām 

šajā nozarē izmantotajām jaunajām tehnoloģijām, tādām kā Eiropas globālās satelītu 

navigācijas sistēmas “EGNOS” un “Galileo”, kuru darbības rezultātus var gaidīt jau 

tuvākajā nākotnē; prasa Komisijai galveno uzmanību veltīt visu transporta veidu, tostarp 

ar transportu un tūrismu saistīto pakalpojumu, digitālai pārveidei; 

2. norāda, ka digitalizācijas process nav sniedzis vienādu labumu visā transporta nozarē un 

ka šis nevienmērīgums ir izraisījis kaitīgu sadrumstalotību iekšējā tirgū gan starp 

dažādiem transporta veidiem, gan viena transporta veida ietvaros; uzsver, ka starp 

dalībvalstīm pastāv būtiskas un aizvien pieaugošas atšķirības transporta nozares 

konkurētspējas un digitalizācijas jomā un ka šīs atšķirības atspoguļojas arī starp 

reģioniem, uzņēmumiem un MVU; uzskata, ka koordinētas ES rūpniecības digitalizācijas 

stratēģijas izstrāde palīdzētu pārvarēt šādu sadrumstalotību un atšķirības un piesaistīt 

investīcijas digitāliem projektiem; uzsver, ka mērķim nevajadzētu būt tikai vēl viena 

politikas dokumenta izstrādei, bet gan tādas reālas stratēģijas sagatavošanai, kura 
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atspoguļo inovācijas tendences un tirgus potenciālu un kuras īstenošana tiktu pastāvīgi 

izvērtēta; 

3. uzskata, ka šāda rūpniecības digitalizācijas stratēģija veicinās dažu steidzamāko transporta 

un tūrisma nozares problēmu atrisināšanu; tādēļ aicina Komisiju turpināt atbalstīt 

digitalizāciju, lai: 

 a) uzlabotu transporta nozares vispārējo sniegumu drošības, kvalitātes un vides jomā; 

 b) uzlabotu no šķēršļiem brīvu pieejamību ikvienam, tostarp vecāka gadagājuma 

cilvēkiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām vai ar invaliditāti, un 

uzlabotu informētību par alternatīviem mobilitātes risinājumiem, nodrošinot 

pasažieriem lielākas izvēles iespējas, vairāk lietotājdraudzīgu un personalizētu 

produktu un vairāk informācijas visā ES, kā arī gan pilsētās, gan mazāk attīstītos 

reģionos; 

 c) samazinātu transporta izmaksas, piemēram, ekspluatācijas izmaksas, un uzlabotu 

pašreizējās infrastruktūras kapacitātes izmantošanas efektivitāti (piemēram, 

transportlīdzekļu pārvietošanās saistītās kolonnās (platooning), C-ITS, ERTMS un 

RIS); 

 d) uzlabotu konkurētspēju, atbalstot jaunu dalībnieku, it īpaši MVU un jaunuzņēmumu, 

ienākšanu tirgū, lai mestu izaicinājumu pastāvošajiem monopoliem; 

 e) atvieglotu ES tiesību aktu pienācīgu un saskaņotu īstenošanas nodrošināšanu, 

izveidojot satiksmes pārvaldības sistēmas, intelektiskas transporta sistēmas, digitālus 

tahogrāfus, elektroniskas ceļu nodevu iekasēšanas sistēmas utt., un lai izveidotu 

tiesiskus regulējumus, kas būtu piemēroti reālām situācijām, kuras var radīt modernu 

tehnoloģiju izmantošana; 

 f) mazinātu administratīvo slogu maziem un vidējiem pārvadātājiem un 

jaunuzņēmumiem, piemēram, kravu pārvadājumu un loģistikas nozarē, vienkāršojot 

administratīvās procedūras, paredzot kravu izsekošanu un lokalizēšanu un optimizējot 

grafikus un satiksmes plūsmas; 

 g) turpinātu nodrošināt pasažieru tiesību aizsardzību, tostarp datu aizsardzību, arī 

multimodālos braucienos; 

 h) mazinātu problēmas, kas saistītas ar informācijas asimetriju transporta pakalpojumu 

tirgū; 

 i) veicinātu tūrisma nozares pievilcīgumu, jo tā palīdz radīt aptuveni 10 % no visa 

Eiropas IKP, kā arī radošo nozaru pievilcīgumu pilsētās, lauku apvidos un tālākajos 

reģionos, piemēram, labāk integrējot mobilitāti un tūrisma pakalpojumus, tostarp uz 

mazāk zināmiem galamērķiem; 

4. norāda, ka nepārtraukta un augstas veiktspējas savienojamība ir priekšnoteikums ātriem, 

drošiem un uzticamiem savienojumiem attiecībā uz visiem transporta veidiem un 

transporta nozares turpmākai digitalizācijai; pauž nožēlu par digitālā pārklājuma būtisko 

sadrumstalotību Eiropas Savienībā; uzskata, ka investīcijām platjoslā un taisnīgai spektra 
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piešķiršanai ir izšķiroša nozīme transporta nozares digitalizācijā; šajā sakarā uzsver 

nepieciešamību pēc transversāla skatījuma, kas ietvertu, piemēram, elektroniku, 

telekomunikācijas, transportu un tūrismu; aicina Komisiju un dalībvalstis pildīt savu 

apņemšanos nodrošināt šāda veida savienojamību attiecībā uz galvenajiem transporta 

ceļiem un centriem ne vēlāk kā 2025. gadā un sākt nodrošināt pilnīgu pārklājumu visā ES 

teritorijā; 

5. uzsver nepieciešamību mobilizēt un piesaistīt publiskas un privātas investīcijas, lai 

pienācīgi finansētu pāreju uz digitāliem procesiem un atbalstītu saistītās infrastruktūras 

attīstību; aicina Komisiju nodrošināt, ka Eiropas līmeņa sadarbība un investīcijas 

transporta nozares digitalizācijā rada pakāpenisku konverģenci starp apgabaliem, tostarp 

ar pieejamo ES līdzekļu palīdzību palielinot iespējas veikt MVU digitalizāciju; uzskata, ka 

ir iespējams labāk un efektīvāk koordinēt un izmantot pašreizējos ES fondus (tostarp 

saistībā ar kohēzijas politiku), it īpaši Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF), kas 

līdz šim nav ticis pietiekami izmantots patiesi inovatīvu projektu finansēšanai; 

6. norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu ātri attīstīties autonoms transports, un tāpēc aicina 

Komisiju pēc iespējas drīzāk viest skaidrību par drošības un atbildības noteikumiem 

autonoma transporta jomā, lai noteiktu juridiskos nosacījumus un tādējādi nodrošinātu 

ātru un efektīvu integrāciju tirgū; 

7. pauž stingru pārliecību par to, ka it īpaši transporta nozarē brīvi izmantojami dati, lielie 

dati un datu analīze joprojām ir ļoti svarīgi elementi, lai gūtu pilnu labumu no digitālā 

vienotā tirgus un veicinātu inovāciju; pauž nožēlu, ka datu plūsmu atvieglošanas 

iniciatīvas joprojām ir sadrumstalotas; uzsver, ka ir nepieciešama lielāka juridiskā 

noteiktība — galvenokārt attiecībā uz īpašumtiesībām un atbildību —, kas balstītos uz 

privātumu un datu aizsardzību; 

8. atzīst jaunuzņēmumu un MVU ieguldījumu digitalizācijas procesā un uzsver, ka ir svarīgi 

tiem nodrošināt atbilstošu atbalstu un instrumentus, tostarp attiecīgā gadījumā finansiālā 

ziņā, lai nodrošinātu to inovāciju izmantošanu un veicinātu to integrāciju tirgū; atbalsta, 

piemēram, ideju turpināt attīstīt digitālās inovācijas centrus visā ES jomās, kurās varētu 

izveidot jaunus kompetenču centrus un klasterpartnerības; 

9. atzīmē, ka aizvien pieaugošā digitalizācija transporta biļešu izplatīšanā nozīmē to, ka 

internetā patērētājiem ir pieejams vairāk informācijas, taču aizvien vairāk tādā veidā, kas 

apgrūtina piedāvājumu salīdzināšanu; uzskata, ka tāpēc attiecībā uz izplatīšanu, it īpaši 

internetā, ir jāpastiprina pārredzamības un neitralitātes garantijas, lai patērētāji varētu 

izdarīt izvēli, pamatojoties uz uzticamu informāciju, ne tikai attiecībā uz cenu, bet arī 

citiem parametriem, tostarp pakalpojumu kvalitāti un papildu piedāvājumiem; uzskata, ka 

šāda pārredzamība veicinās konkurenci un atbalstīs multimodāla transporta attīstību; 

10. atzīmē, ka digitālā pārveide transporta un tūrisma nozarē, it īpaši ekonomikas pēc 

pieprasījuma un sadarbīgas ekonomikas attīstība, palīdz būtiski mainīt pasažieru un 

patērētāju uzvedību attiecībā uz mobilitāti un tūrismu, kā arī veicina nepieciešamību pēc 

infrastruktūras pielāgošanas; aicina Komisiju izvērtēt digitalizācijas ietekmi transporta, 

mobilitātes un tūrisma nozarē, īpašu uzmanību veltot attiecīgo pakalpojumu lietotāju 

uzvedībai un izdarītajai izvēlei, un turpināt atraisīt šo sabiedrisko pārmaiņu potenciālu; 

11. atgādina, ka digitalizācija nav tikai tehnoloģisks jautājums, bet ka tai ir plašāka ietekme 
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sociālajā, darba un ekonomikas jomā, un šajā sakarā aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk 

veikt šīs ietekmes padziļinātu analīzi; atzīmē — lai gūtu pilnīgu labumu no digitalizācijas, 

tostarp darbvietu radīšanas un darba ņēmēju pārkvalificēšanas ziņā, un lai nepieļautu to, 

ka Eiropai turpmākajos gados būtiski trūkst IKT jomā kvalificētu darbinieku, ir 

nepieciešama darba ņēmēju prasmju masveida uzlabošana un investīcijas arodapmācībā 

visos līmeņos, lai sagatavotos digitālo tehnoloģiju integrācijai; aicina dalībvalstis prioritāti 

piešķirt minētos jautājumus risinošai politikai un iekļaut digitalizāciju savās nacionālajās 

transporta nozares stratēģijās. 
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