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WSKAZÓWKI 

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 

jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że cyfryzacja stwarza w sektorze transportu nowe możliwości dla 

producentów, operatorów, inwestorów, pracowników i pasażerów, a także jest warunkiem 

wstępnym utrzymania zarówno konkurencyjności, jak i działalności operacyjnej branży 

transportu, a także wzrostu jej konkurencyjności oraz zapewnienia bardziej 

zrównoważonego charakteru usług transportowych; 

B. mając na uwadze, że cyfryzacja stwarza nowe możliwości MŚP i przedsiębiorstwom typu 

start-up oraz sprzyja powstawaniu nowych modeli biznesowych, w tym rozwojowi 

gospodarki społecznościowej w sektorze transportu w takich dziedzinach, jak wspólne 

korzystanie z samochodu, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie rowerów i wspólne 

przewożenie ładunków; 

C. mając na uwadze, że cyfryzacja już przyczyniła się do transformacji sektora transportu, 

umożliwiając w szczególności stopniową automatyzację rodzajów transportu i ułatwiając 

świadczenie usług transportowych; 

D. mając na uwadze, że cyfryzacja musi być nadal jednym z najwyższych priorytetów dla 

sektora transportu, aby zwiększać jego atrakcyjność i zapewnić silną pozycję gospodarczą 

w Europie i wobec państw trzecich; 

E. mając na uwadze, że cyfryzacja może pomóc w rozwoju przemysłu turystycznego z 

korzyścią dla podróżnych i ich mobilności, umożliwiając między innymi łatwy dostęp w 

czasie rzeczywistym do informacji i szerokiej gamy usług; 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „Cyfryzacja europejskiego przemysłu. 

Pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku cyfrowego” (COM(2016)0180), 

niemniej ubolewa, że – ponieważ w odniesieniu do sektora transportu jest on skupiony 

wyłącznie na pojazdach zintegrowanych z siecią i sterowanych automatycznie – nie 

uwzględniono w nim w wystarczającym stopniu wszystkich istniejących wyzwań; 

przypomina, że choć pojazdy zintegrowane z siecią i sterowane automatycznie stanowią 

jedną z najbardziej obiecujących rewolucji cyfrowych w sektorze, potencjał w zakresie 

cyfryzacji mają wszystkie rodzaje transportu, zarówno w procesach obsługi, jak i 

administracji, oraz w całym łańcuchu wartości, od producentów aż po pasażerów i 

transport towarowy, a także w zakresie koordynacji ze wszystkimi nowymi technologiami 

wykorzystywanymi w sektorze, takimi jak europejskie globalne systemy nawigacji 

satelitarnej EGNOS i GALILEO, gdzie wyników można oczekiwać w niedalekiej 

przyszłości; zwraca się do Komisji o skupienie się na transformacji cyfrowej wszystkich 

rodzajów transportu, w tym usług powiązanych z transportem i turystyką; 

2. zauważa, że proces cyfryzacji nie przyniósł jednakowych korzyści w całym sektorze 

transportu, co doprowadziło do szkodliwego rozdrobnienia rynku wewnętrznego zarówno 

między różnymi rodzajami transportu, jak i w obrębie jednego rodzaju; podkreśla, że 

istnieją znaczne i narastające rozbieżności między państwami członkowskimi w obszarze 

konkurencyjności transportu i cyfryzacji, występujące także między regionami, 
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przedsiębiorstwami i MŚP; uważa, że opracowanie skoordynowanej strategii 

przemysłowej cyfryzacji dla UE mogłoby zaradzić temu rozdrobnieniu i rozbieżnościom i 

przyciągnąć inwestycje w projekty cyfrowe; podkreśla, że celem nie powinno być 

stworzenie kolejnego programu politycznego, lecz prawdziwej i odzwierciedlającej 

tendencje i potencjał rynku strategii, której wdrażanie podlegałoby ciągłej ocenie;  

3. jest zdania, że strategia przemysłowej cyfryzacji przyczyni się do rozwiązania niektórych 

spośród najpilniejszych problemów w sektorze transportu i turystyki; wzywa w związku z 

tym Komisję do dalszego popierania cyfryzacji w celu: 

 a) poprawy ogólnego bezpieczeństwa, jakości i efektywności środowiskowej sektora 

transportu; 

 b) poprawy pozbawionego barier powszechnego dostępu do transportu, w tym dla osób 

starszych i osób o ograniczonych możliwościach poruszania się lub 

niepełnosprawnych, oraz podnoszenia świadomości istnienia alternatywnych 

rozwiązań w zakresie mobilności, które oferują pasażerom większy wybór, bardziej 

przyjazne i spersonalizowane produkty oraz więcej informacji, w całej UE i zarówno 

w miastach, jak i w słabiej rozwiniętych regionach; 

 c) obniżenia kosztów transportu, takich jak koszty utrzymania, a także poprawy 

efektywności wykorzystania istniejącej przepustowości infrastruktury transportowej 

(np. jazdy w kolumnie pojazdów, C-ITS, ERTMS, RIS); 

 d) poprawy konkurencyjności dzięki sprzyjaniu pojawianiu się nowych podmiotów, 

zwłaszcza MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, tak aby podważyć dotychczasowe 

monopole; 

 e) ułatwienia odpowiedniego i zharmonizowanego egzekwowania przepisów UE dzięki 

rozwojowi systemów zarządzania ruchem, systemów inteligentnego transportu, 

tachografów cyfrowych, elektronicznych systemów opłat itp., oraz stworzenia ram 

prawnych dostosowanych do nowych realiów i sytuacji, które może stwarzać 

stosowanie nowych technologii; 

 f) zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla małych i średnich przewoźników i 

przedsiębiorstw typu start-up, na przykład w sektorze transportu towarowego i 

logistyki, dzięki uproszczeniu procedur administracyjnych, śledzeniu ruchu i 

pochodzenia ładunków oraz optymalizacji rozkładów i przepływów ruchu; 

 g) dalszej ochrony praw pasażerów, w tym ochrony danych, również w podróżach 

multimodalnych; 

 h) ograniczenia problemów związanych z asymetrią informacji na rynku transportowym; 

 i) zwiększenia atrakcyjności i rozwoju branży turystycznej, która pomaga wytworzyć 

około 10 % europejskiego PKB, oraz branż kreatywnych na obszarach miejskich, 

wiejskich i oddalonych, na przykład dzięki lepszej integracji usług z zakresu 

mobilności i turystyki, w tym w mniej znanych kierunkach; 

4. zwraca uwagę, że nieprzerwana i wysokowydajna łączność stanowi warunek wstępny 
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szybkiej, bezpiecznej i niezawodnej łączności między wszystkimi rodzajami transportu i 

dalszej cyfryzacji sektora transportu; ubolewa z powodu ogromnego rozdrobnienia 

dostępu cyfrowego w UE; uważa, że inwestycje w łączność szerokopasmową i 

sprawiedliwy przydział widma mają kluczowe znaczenie dla cyfryzacji sektora transportu; 

podkreśla w związku z tym, że potrzebna jest wizja wykraczająca poza poszczególne 

sektory, obejmująca na przykład elektronikę, telekomunikację, transport i turystykę; 

wzywa Komisję i państwa członkowskie do wywiązania się z zobowiązania do 

zapewnienia tego rodzaju łączności na głównych trasach i węzłach transportowych 

najpóźniej do 2025 r. oraz do rozpoczęcia działań na rzecz pełnego dostępu w całej UE; 

5. podkreśla potrzebę uruchomienia i przyciągnięcia inwestycji publicznych i prywatnych w 

celu właściwego sfinansowania przejścia na procesy cyfrowe i wspierania rozwoju 

związanej z nimi infrastruktury; wzywa Komisję do dopilnowania, by współpraca i 

dokonywane na szczeblu europejskim inwestycje w cyfryzację sektora transportu 

prowadziły do stopniowej konwergencji obszarów, w tym dzięki zwiększeniu możliwości 

MŚP w zakresie cyfryzacji przez wykorzystanie dostępnych unijnych funduszy; uważa, że 

można by lepiej i skuteczniej koordynować i wykorzystać istniejące fundusze unijne (w 

tym w ramach polityki spójności), zwłaszcza Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 

Strategicznych (EFIS), który jak dotąd nie zdał egzaminu w przypadku projektów o 

naprawdę innowacyjnym charakterze; 

6. podkreśla, że autonomiczny transport może się szybko rozwinąć w przyszłości, dlatego 

wzywa Komisję do jak najpilniejszego doprecyzowania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i odpowiedzialności w całkowicie autonomicznym transporcie, aby 

określić warunki prawne i zapewnić jego szybką i skuteczną integrację na rynku; 

7. wyraża głębokie przekonanie, że zwłaszcza w sektorze transportu otwarte dane, duże 

zbiory danych i analiza danych pozostają niezbędnymi elementami pozwalającymi 

osiągnąć najpełniejsze korzyści wynikające z jednolitego rynku cyfrowego i wspierać 

innowacje; ubolewa, że inicjatywy na rzecz ułatwienia przepływu danych pozostają 

rozproszone; zwraca uwagę, że konieczna jest większa pewność prawa, głównie w 

odniesieniu do kwestii własności i odpowiedzialności, przy czym za punkt wyjścia należy 

przyjąć poszanowanie prywatności i ochronę danych; 

8. dostrzega wkład przedsiębiorstw typu start-up i MŚP w proces cyfryzacji oraz podkreśla 

znaczenie udzielenia im odpowiedniego wsparcia i narzędzi, w stosownych przypadkach 

wsparcia finansowego, aby zagwarantować wykorzystanie ich innowacji oraz sprzyjać ich 

integracji na rynku; popiera na przykład pomysł, aby dalej rozwijać ośrodki innowacji 

cyfrowych w UE, gdzie mogłyby powstać nowe partnerstwa klastrów i ośrodków 

kompetencji; 

9. odnotowuje, że rosnąca cyfryzacja w obszarze dystrybucji biletów podróżnych oznacza 

więcej informacji łatwo dostępnych dla konsumentów w internecie, lecz jednocześnie 

coraz trudniej jest porównywać oferty; uważa, że z tego względu należy poprawić 

przejrzystość i neutralność zabezpieczeń w dystrybucji, zwłaszcza jeżeli chodzi o 

dystrybucję internetową, tak aby konsumenci mogli dokonywać świadomych wyborów na 

podstawie wiarygodnych informacji obejmujących nie tylko cenę, lecz również inne 

parametry, w tym jakość obsługi i oferty dodatkowe; uważa, że taka przejrzystość 

przyczyni się zarówno do promowania konkurencji, jak i zapewni wsparcie rozwoju 
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transportu multimodalnego; 

10. odnotowuje, że transformacja cyfrowa w sektorach transportu i turystyki, zwłaszcza 

rozwój gospodarki na żądanie i gospodarki społecznościowej, w znacznym stopniu 

przyczynia się do zmiany zachowań pasażerów i konsumentów w kwestii mobilności i 

turystyki, a także stwarza potrzebę dostosowania infrastruktury; zachęca Komisję do 

oceny skutków cyfryzacji usług transportu, mobilności i usług turystycznych, ze 

szczególnym naciskiem na zachowanie i wybory użytkowników tych usług, oraz do 

dalszego uwalniania potencjału tej zmiany społecznej; 

11. przypomina, że cyfryzacja to nie tylko kwestia technologii, ale że ma też szerszy wymiar 

społeczny i pociąga za sobą skutki gospodarcze oraz wpływa na pracę, dlatego wzywa 

Komisję do jak najpilniejszego przeprowadzenia pogłębionej analizy tychże skutków; 

stwierdza, że poprawa umiejętności pracowników na masową skalę oraz inwestycje w 

szkolenia zawodowe na wszystkich szczeblach są konieczne, aby przygotować ich na 

pojawienie się technologii cyfrowych i w pełni wykorzystać potencjał cyfryzacji, w tym 

pod względem tworzenia miejsc pracy i przekwalifikowania zatrudnionych, a także aby 

zapobiec poważnym niedoborom wykwalifikowanych pracowników w sektorze ICT w 

nadchodzących latach; zachęca państwa członkowskie do priorytetowego potraktowania 

strategii politycznych idących w tym kierunku i do włączenia cyfryzacji do krajowych 

strategii w sektorze transportu. 
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