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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 

onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat digitalisering nieuwe mogelijkheden creëert in de vervoerssector voor 

producenten, exploitanten, investeerders, werknemers en passagiers en dat zij een 

voorwaarde is om ervoor te zorgen dat de vervoersindustrie zowel concurrerend als 

operationeel blijft en dat zij haar efficiëntie verbetert en om ervoor te zorgen dat 

vervoersdiensten duurzamer en performanter worden; 

B. overwegende dat digitalisering nieuwe mogelijkheden creëert voor kmo's en start-ups en 

de opkomst bevordert van nieuwe bedrijfsmodellen, inclusief de ontwikkeling van de 

deeleconomie in de vervoerssector op terreinen als carpooling, carsharing, bikesharing en 

cargopooling (het poolen van vracht); 

C. overwegende dat digitalisering reeds tot de transformatie van de vervoerssector heeft 

bijgedragen, in het bijzonder tot de geleidelijke automatisering van vervoersmodi en de 

facilitering van vervoersdiensten; 

D. overwegende dat digitalisering een van de hoofdprioriteiten voor de vervoerssector moet 

blijven, om de aantrekkelijkheid ervan te bevorderen en de sterke economische positie 

ervan in Europa en ten aanzien van derde landen te garanderen; 

E. overwegende dat digitalisering de toerisme-industrie kan doen groeien, ten gunste van 

reizigers en hun mobiliteit, onder andere door gemakkelijk toegang te verlenen tot 

informatie in real time en een brede waaier aan diensten; 

1. is tevreden met de mededeling van de Commissie getiteld "De digitalisering van het 

Europese bedrijfsleven – De voordelen van een digitale eengemaakte markt ten volle 

benutten" (COM(2016)0180), maar betreurt het feit dat, doordat de focus op de 

vervoerssector ervan beperkt is tot geconnecteerd en geautomatiseerd rijden, hiermee 

onvoldoende alle bestaande uitdagingen worden aangepakt; herinnert eraan dat, hoewel 

geconnecteerd en geautomatiseerd rijden een van de spannendste toekomstige digitale 

transformaties in de sector is, er potentieel is voor digitalisering in alle vervoersmodi, 

zowel in de operationele als in de administratieve processen, en in de hele waardeketen 

van producenten tot passagiers en vracht, alsmede voor coördinatie met alle nieuwe 

technologieën die in de sector worden gebruikt, zoals de Europese mondiale 

satellietnavigatiesystemen Egnos en Galileo, waar in de nabije toekomst resultaten kunnen 

worden verwacht; vraagt de Commissie zich te richten op digitale transformaties in alle 

vervoersmodi, inclusief aan vervoer en toerisme gerelateerde diensten; 

2. wijst erop dat het digitaliseringsproces niet overal in de vervoerssector evenveel voordelen 

heeft opgeleverd en dat dit een schadelijke fragmentering heeft veroorzaakt binnen de 

interne markt, zowel tussen diverse vervoersmodi als binnen één modus; beklemtoont dat 

er significante en toenemende verschillen zijn tussen de lidstaten wat 

concurrentievermogen en digitalisering van de vervoerssector betreft, die ook terug te 

vinden zijn tussen regio's, bedrijven en kmo's; is van mening dat de ontwikkeling van een 

gecoördineerde strategie voor industriële digitalisering (Industrial Digitalisation Strategy, 

IDS) voor de EU kan helpen deze fragmentering en verschillen te overwinnen en 
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investeringen in digitale projecten kan helpen aantrekken; beklemtoont dat het doel niet 

het schrijven van een zoveelste beleidsdocument moet zijn, maar het formuleren van een 

serieuze strategie die een weerspiegeling vormt van innovatietrends en marktpotentieel, en 

waarvan de toepassing voortdurend moet worden beoordeeld; 

3. is van mening dat een IDS zal bijdragen tot het oplossen van een aantal van de meest 

nijpende uitdagingen in de vervoers- en de toeristische sector; verzoekt de Commissie 

daarom digitalisering verder te ondersteunen om 

a) de algemene veiligheids-, kwaliteits- en milieuprestaties van de vervoerssector te 

verbeteren; 

b) onbelemmerde toegang te verbeteren voor iedereen, inclusief ouderen en personen met 

een beperkte mobiliteit of met handicaps, de bekendheid te ontwikkelen met 

alternatieve mobiliteitsoplossingen en passagiers meer keuzemogelijkheden, meer 

gebruikersvriendelijke en op maat gemaakte producten en meer informatie te bieden, 

in de hele EU, zowel in stedelijke als in minder ontwikkelde regio's; 

c) de vervoerskosten, bijvoorbeeld de onderhoudskosten, te verminderen en de 

doeltreffendheid van het gebruik van de bestaande capaciteit van de infrastructuur te 

vergroten (bijvoorbeeld platooning, ERTMS, RIS); 

d) het concurrentievermogen te verbeteren door de opkomst van nieuwe spelers, in het 

bijzonder kmo's en start-ups, te bevorderen, teneinde bestaande monopolies uit te 

dagen; 

e) de behoorlijke en geharmoniseerde handhaving van de EU-wetgeving te bevorderen, 

door de ontwikkeling van verkeersbeheersystemen, slimme vervoerssystemen, digitale 

tachografen, elektronische tolsystemen enz., en regelgevingskaders te creëren die 

geëigend zijn voor nieuwe realiteiten die ontstaan als gevolg van de toepassing van 

moderne technologieën; 

f) de administratieve lasten te verminderen voor kleine en middelgrote 

vervoersexploitanten en start-ups, bijv. in de sectoren vracht en logistiek, door 

vereenvoudiging van de administratieve procedures, tracking en tracing van vracht, en 

het optimaliseren van roosters en verkeersstromen; 

g) de rechten van passagiers te blijven garanderen, inclusief gegevensbescherming, ook 

in geval van multimodale verplaatsingen; 

h) de problemen in verband met de informatie-asymmetrie op de vervoersmarkt te 

verminderen; 

i) de attractiviteit en ontwikkeling te bevorderen van de toeristische sector, die ongeveer 

10 % van het Europese bbp helpt te genereren, en van creatieve sectoren in stedelijke, 

rurale en perifere gebieden, bijvoorbeeld door een betere integratie van mobiliteit en 

toeristische diensten, inclusief voor minder bekende bestemmingen; 

4. geeft aan dat ononderbroken connectiviteit van hoge kwaliteit een conditio sine qua non is 

voor snelle, veilige en betrouwbare verbindingen voor alle vervoersmodi en voor verdere 
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digitalisering van de vervoerssector; betreurt de enorme versnippering van de digitale 

dekking in de EU; is van oordeel dat investeringen in breedband en een billijke toewijzing 

van spectrum essentieel zijn voor digitalisering van de vervoerssector; beklemtoont het 

belang van een sectoroverschrijdende visie, bijvoorbeeld ten aanzien van de sectoren 

elektronica, telecommunicatie, vervoer en toerisme; vraagt de Commissie en de lidstaten 

zich te houden aan hun belofte om ten laatste in 2025 voor een dergelijke connectiviteit 

voor de belangrijkste vervoerstracés en -hubs te zorgen, en het voortouw te nemen voor 

volledige dekking in de hele EU; 

5. onderstreept het feit dat publieke en private investeringen moeten worden geactiveerd en 

aangetrokken om de overgang naar digitale processen op passende wijze te financieren en 

de ontwikkeling van de bijbehorende infrastructuur te ondersteunen; roept de Commissie 

op ervoor te zorgen dat samenwerking en investeringen op Europees niveau met 

betrekking tot digitalisering van de vervoersindustrie tot een geleidelijke convergentie van 

gebieden leiden, onder andere door meer kansen voor de digitalisering van kmo's met 

behulp van bestaande EU-fondsen; is van mening dat een betere en efficiëntere 

coördinatie en gebruik kan worden gemaakt van de bestaande EU-fondsen (inclusief in het 

kader van het cohesiebeleid), met name het Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), dat tot dusver onvoldoende resultaten heeft opgeleverd wat 

projecten betreft met een werkelijk innoverend karakter; 

6. wijst erop dat autonoom vervoer in de nabije toekomst snel kan toenemen en verzoekt de 

Commissie daarom zo snel mogelijk de regels inzake veiligheid en aansprakelijkheid voor 

volledig autonoom vervoer te verduidelijken, teneinde de wettelijke voorwaarden te 

bepalen om de snelle en doelmatige integratie ervan op de markt te garanderen; 

7. is er sterk van overtuigd dat open data, big data en data-analyse, met name in de 

vervoerssector, essentiële elementen blijven om ten volle de voordelen van de digitale 

interne markt te plukken en innovatie aan te zwengelen; betreurt het feit dat initiatieven 

om de datastroom te vergemakkelijken, gefragmenteerd blijven; benadrukt het feit dat 

meer rechtszekerheid nodig is, met name wat zeggenschap en verantwoordelijkheid 

betreft, op basis van volledige eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en 

gegevensbescherming; 

8. is zich bewust van de bijdrage die start-ups en kmo's leveren aan het proces van 

digitalisering en beklemtoont dat het belangrijk is hun passende ondersteuning en 

instrumenten te bieden, inclusief financieel, indien nodig, om ervoor te zorgen dat hun 

innovaties toegepast worden en om de integratie ervan op de markt te bevorderen; steunt 

bijvoorbeeld het voorstel om meer innovatiehubs te ontwikkelen in de hele EU en daar 

nieuwe vaardighedencentra en clusterpartnerschappen te creëren; 

9. stelt vast dat door het feit dat reisbiljetten in toenemende mate digitaal worden afgegeven, 

de consument via internet snel over meer informatie kan beschikken, maar steeds vaker in 

een vorm die het vergelijken van aanbiedingen moeilijk maakt; is van mening dat daarom 

de transparantie- en neutraliteitswaarborgen in de distributie, met name via internet, 

moeten worden versterkt, zodat de consument zijn keuze kan bepalen op basis van 

betrouwbare informatie, niet alleen wat de prijs betreft, maar ook ten aanzien van andere 

parameters, waaronder de kwaliteit van de dienstverlening en bijkomende aanbiedingen; is 

van mening dat deze transparantie zowel de concurrentie zal stimuleren als de 
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ontwikkeling van het multimodale vervoer zal ondersteunen; 

10. stelt vast dat de digitale transformatie in de sectoren vervoer en toerisme, en met name de 

ontwikkeling van de "on demand"- en deeleconomieën, bijdraagt tot sterk veranderend 

passagiers- en consumentengedrag ten aanzien van mobiliteit en toerisme, en wijst op de 

noodzaak van aanpassing van infrastructurele voorzieningen; verzoekt de Commissie de 

effecten van digitalisering in vervoers-, mobiliteits- en toerismediensten te beoordelen, 

met bijzondere nadruk op het gedrag en de keuzes van de gebruikers van deze diensten, en 

ervoor te zorgen dat het potentieel van deze maatschappelijke verandering verder kan 

worden benut; 

11. herinnert eraan dat digitalisering niet louter een technische kwestie is, maar bredere 

maatschappelijke, arbeidsgerelateerde en economische implicaties heeft en verzoekt de 

Commissie in verband hiermee zo spoedig mogelijk een grondige analyse uit te voeren 

van deze implicaties; merkt op dat, om het volledige potentieel van digitalisering te 

benutten, inclusief wat banencreatie en herkwalificatie van werknemers betreft, en te 

voorkomen dat Europa de komende jaren een enorm tekort heeft aan gekwalificeerde 

werknemers met ict-vaardigheden, massale bijscholing van werknemers en investering in 

beroepsopleiding nodig is op alle niveaus om ervoor te zorgen dat de betrokkenen 

voorbereid zijn op de integratie van digitale technologieën; verzoekt de lidstaten prioriteit 

te geven aan beleid in deze zin en digitalisering op te nemen in hun nationale strategieën 

voor de vervoerssector. 
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