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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker digitalizacija v prometnem sektorju prinaša nove priložnosti za proizvajalce, izvajalce, 

vlagatelje, delavce in potnike ter je temeljni pogoj, da bi prometni sektor ostal 

konkurenčen in delujoč ter povečal svojo učinkovitost in da bi prevozne storitve postale 

bolj trajnostne in zmogljivejše; 

B. ker digitalizacija ustvarja nove priložnosti za mala in srednja podjetja ter zagonska 

podjetja ter podpira nastanek novih poslovnih modelov, tudi razvoj sodelovalnega 

gospodarstva v prometnem sektorju na področjih, kot so skupni prevoz in souporaba 

avtomobilov, souporaba koles ter združevanje tovora; 

C. ker je digitalizacija že prispevala k preoblikovanju prometnega sektorja, kar je zlasti 

omogočilo postopno avtomatizacijo načinov prevoza in poenostavitev prevoznih storitev; 

D. ker mora digitalizacija ostati ena najpomembnejših prednostnih nalog prometnega 

sektorja, da bi povečali njegovo privlačnost in zagotovili njegov vpliven gospodarski 

položaj v Evropi in glede na tretje države; 

E. ker lahko digitalizacija koristi turističnemu sektorju v prid popotnikom in njihovi 

mobilnosti, saj jim med drugim omogoča preprost dostop do informacij v realnem času in 

široko paleto storitev; 

1. pozdravlja sporočilo Komisije o digitalizaciji evropske industrije – Izkoriščanje vseh 

prednosti enotnega digitalnega trga (COM(2016)0180), vendar obžaluje, da je pri 

prometnem sektorju omejeno na avtomatizirano vožnjo in ne obravnava dovolj vseh 

obstoječih izzivov; spominja, da kljub temu, da povezana in avtomatizirana vozila 

prinašajo eno najbolj razburljivih digitalnih sprememb v sektorju, še vedno obstaja 

potencial za digitalizacijo v vseh načinih prevoza, tako v operativnih kot upravnih 

procesih in vzdolž vse verige ustvarjanja vrednosti, od proizvajalcev do potnikov in 

tovora, ter za usklajevanje z vsemi novimi tehnologijami, ki se uporabljajo v sektorju, kot 

sta evropska globalna satelitska navigacijska sistema EGNOS in Galileo, kjer lahko v 

bližnji prihodnosti pričakujemo rezultate; poziva Komisijo, naj se osredotoči na digitalno 

preobrazbo v vseh načinih prevoza, vključno s storitvami iz prometnega in turističnega 

sektorja; 

2. poudarja, da proces digitalizacije ni prinesel enakomernih koristi po vsem prometnem 

sektorju, in da je to ustvarilo škodljivo razdrobljenost na notranjem trgu, tako med 

različnimi načini prevoza kot znotraj posameznega načina; poudarja, da so med državami 

članicami pri konkurenčnosti in digitalizaciji na prometnem področju znatne in vse večje 

razlike, ki se odražajo med regijami, gospodarskimi družbami ter malimi in srednjim 

podjetji; meni, da bi lahko z oblikovanjem usklajene strategije za digitalizacijo industrije 

za EU prispevali k odpravi razdrobljenosti in razlik ter pritegnili naložbe v digitalne 

projekte; poudarja, da namen ne sme biti zgolj priprava še enega političnega dokumenta, 

temveč oblikovanje resnične strategije, ki bo odražala inovativne trende in tržni potencial, 

njeno izvajanje pa bi bilo treba redno ocenjevati;  
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3. meni, da bo strategija za digitalizacijo industrije prispevala k reševanju nekaterih najbolj 

perečih izzivov v prometnem in turističnem sektorju; zato poziva Komisijo, naj še naprej 

podpira digitalizacijo, da bi: 

 a) izboljšali splošno varnost, kakovost in okoljsko učinkovitost prometnega sektorja; 

 b) izboljšali neovirano dostopnost za vse, tudi za starejše, osebe z omejeno mobilnostjo 

in invalide, ter ozaveščali o alternativnih rešitvah v zvezi z mobilnostjo, ki potnikom 

zagotavljajo večjo izbiro, uporabniku prijaznejše in bolj prilagojene proizvode ter več 

informacij, po vsej EU, tako v mestnih območjih kot v manj razvitih regijah; 

 c) zmanjšali prevozne stroške, kot so stroški vzdrževanja, in izboljšali učinkovito 

uporabo obstoječe infrastrukturne zmogljivosti (npr. oblikovanje kolon vozil, C-ITS, 

ERTMS, RIS); 

 d) izboljšali konkurenčnost prek spodbujanja vstopa novih akterjev, zlasti malih in 

srednjih ter zagonskih podjetij, da bi izzvali obstoječe monopole; 

 e) olajšali pravilno in harmonizirano izvrševanje zakonodaje EU z razvojem sistemov za 

upravljanje prometa, inteligentnih prometnih sistemov, digitalnih tahografov, 

elektronskih cestninskih sistemov itd. ter oblikovali ustrezne okvire predpisov glede 

na dejanske in nove razmere, do katerih lahko pride zaradi uporabe naprednih 

tehnologij; 

 f) zmanjšali upravno breme za male in srednje prevoznike ter zagonska podjetja, na 

primer v sektorju tovornega prometa in logistike s poenostavitvijo upravnih 

postopkov, zagotavljanjem sledenja tovora in optimizacijo voznih redov ter prometnih 

tokov; 

 g) še naprej ščitili pravice potnikov, vključno z varstvom podatkov, tudi na večmodalnih 

potovanjih; 

 h) zmanjšali težave, povezane z asimetričnostjo informacij na prevoznem trgu; 

 i) spodbujali privlačnost in razvoj turistične panoge, ki prispeva k ustvarjanju približno 

10 % evropskega BDP, ter kreativnih panog v mestnih, podeželskih in najbolj 

oddaljenih območjih, na primer z boljšim povezovanjem mobilnosti in turističnih 

storitev, vključno z manj poznanimi destinacijami; 

4. želi poudariti, da je neprekinjena in visoko zmogljiva povezljivost temeljni pogoj za hitre, 

varne in zanesljive povezave za vse načine prevoza in za nadaljnjo digitalizacijo 

prometnega sektorja; obžaluje veliko razdrobljenost v digitalni pokritosti v EU; meni, da 

so naložbe v širokopasovne povezave in pravično dodeljevanje spektra ključnega pomena 

za digitalizacijo v prometnem sektorju; v zvezi s tem poudarja, da je potrebna 

medsektorska vizija, ki bi na primer vključevala elektroniko, telekomunikacije, promet in 

turizem; poziva Komisijo in države članice, naj najpozneje do leta 2025 izpolnijo svoje 

zaveze glede zagotavljanja te vrste povezljivosti za glavne prometne poti in vozlišča ter 

začnejo polno pokritost po vsej EU; 

5. poudarja, da je treba mobilizirati in privabljati javne in zasebne naložbe, da bi ustrezno 
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financirali prehod na digitalne procese in podprli razvoj povezane infrastrukture; poziva 

Komisijo, naj zagotovi, da bodo sodelovanje in naložbe v digitalizacijo prometnega 

sektorja na evropski ravni privedle do postopnega zbliževanja različnih področij, tudi s 

povečanimi priložnostmi za digitalizacijo malih in srednjih podjetij s pomočjo obstoječih 

skladov EU; meni, da je mogoče učinkoviteje in bolje uskladiti in uporabiti obstoječe 

sklade EU (tudi v okviru kohezijske politike), zlasti Evropski sklad za strateške naložbe 

(EFSI), ki do sedaj še ni dovolj storil za resnično inovativne projekte; 

6. poudarja, da bi se lahko uporaba avtonomnih vozil v bližnji prihodnosti hitro povečala, 

zato poziva Komisijo, naj karseda hitro pojasni morebitne predpise o varnosti in 

odgovornosti za popolnoma avtonomna vozila, da bi določili pravne pogoje, s katerimi bi 

zagotovili njihovo hitro in učinkovito vključitev na trg; 

7. je trdno prepričan, da so, zlasti v prometnem sektorju, odprti podatki, velepodatki in 

analitika podatkov še naprej bistveni elementi, da bi lahko v celoti izkoristili prednosti 

enotnega digitalnega trga in spodbudili inovacije; obžaluje, da so pobude za olajšanje 

pretoka podatkov še vedno razdrobljene; poudarja, da je potrebno več pravne varnosti, 

zlasti v smislu lastništva in odgovornosti, na podlagi popolnega spoštovanja zasebnosti in 

varstva podatkov; 

8. priznava prispevek zagonskih ter malih in srednjih podjetij k procesu digitalizacije ter 

poudarja, da jim je treba nuditi ustrezno podporo in orodja, po potrebi tudi finančno, da bi 

zagotovili uporabo njihovih inovacij ter spodbudili njihovo vključevanje na trg; se 

zavzema, da bi po vsej EU nadalje razvili vozlišča za digitalne inovacije, kjer bi lahko 

ustvarjali nova strokovna središča in partnerstva v grozdih; 

9. ugotavlja, da vse večja digitalizacija pri distribuciji vozovnic pomeni, da je prek spleta 

potrošnikom na voljo več informacij, a vse pogosteje tako, da je težko primerjati ponudbe; 

meni, da je zato treba izboljšati preglednost in zaščitne ukrepe za nevtralnost v distribuciji, 

zlasti pri spletni distribuciji, da se lahko potrošniki informirano odločajo na podlagi 

zanesljivih informacij, ne samo glede cene, temveč tudi drugih parametrov, vključno s 

kakovostjo storitev in dopolnilnih ponudb; meni, da bo takšna preglednost spodbujala tako 

konkurenco kot razvoj multimodalnega prometa; 

10. ugotavlja, da digitalna preobrazba prometnega in turističnega sektorja, zlasti razvoj 

ekonomije na zahtevo in sodelovalnega gospodarstva, prispeva k precej drugačnemu 

vedenju potnikov in potrošnikov v povezavi z mobilnostjo in turizmom ter k potrebi po 

prilagoditvi infrastrukture; poziva Komisijo, naj oceni učinke digitalizacije na področju 

prevoznih in turističnih storitev ter storitev mobilnosti, s posebnim poudarkom na vedenju 

in izbirah uporabnikov teh storitev, ter naj dodatno izkoristi potencial te družbene 

spremembe; 

11. želi spomniti, da digitalizacija ni zgolj tehnološko vprašanje, temveč ima širše socialne, 

delovne in ekonomske posledice, ter v zvezi s tem poziva Komisijo, naj čim prej izvede 

poglobljeno analizo teh učinkov; ugotavlja, da so za popoln izkoristek potenciala 

digitalizacije, tudi v smislu ustvarjanja delovnih mest in prekvalifikacije delavcev, ter da 

bi preprečili izjemno pomanjkanje kvalificiranih delavcev na področju IKT v prihodnjih 

letih, potrebni množično izpopolnjevanje delavcev in naložbe v poklicno usposabljanje na 

vseh ravneh, da bi bili pripravljeni na vključevanje digitalnih tehnologij; poziva države 

članice, naj prednostno obravnavajo politike s tega področja in vključijo digitalizacijo v 
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svoje nacionalne strategije za prometni sektor. 
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