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WSKAZÓWKI 

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 

Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że sektor transportu odgrywa pierwszoplanową rolę w opracowywaniu i 

wdrażaniu norm niezbędnych do utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu; 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie priorytetów w normalizacji ICT 

na jednolitym rynku cyfrowym; uważa, że promowanie ogólnounijnej normalizacji 

przyczyni się do zniesienia barier na rynku wewnętrznym, osiągnięcia celów polityki UE i 

podjęcia aktualnych wyzwań w sektorach transportu i turystyki, takich jak: 

a. osiągnięcie celów w zakresie klimatu, ochrony środowiska i efektywności 

energetycznej przez rozwijanie i wspieranie rozwiązań w obszarze zrównoważonego 

transportu i turystyki, takich jak samochody elektryczne i hybrydowe, paliwa 

alternatywne oraz intermodalny łańcuch usług transportowych „od drzwi do drzwi”, a 

także przez wspieranie takich inicjatyw jak „Czyste niebo”; 

b. poprawa bezpieczeństwa przez dalsze wspieranie automatyzacji i zwiększanie 

wydajności systemów zarządzania ruchem transportowym na szczeblu lokalnym i 

międzynarodowym, takich jak europejski system zarządzania ruchem kolejowym 

(ERTMS), europejskie globalne systemy nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo), 

usługi informacji rzecznej (RIS), inteligentne systemy transportowe (ITS), system 

monitorowania i informacji o ruchu statków (VTMIS) oraz europejski system 

zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR); 

c. stworzenie konkurencyjnego jednolitego europejskiego obszaru transportu przez 

usunięcie przeszkód, promowanie integracji systemów we wszystkich rodzajach 

transportu dzięki poprawie interoperacyjności, intermodalności i wzajemnych połączeń, 

a także przez uwzględnianie rozwiązań transportowych związanych z rozwojem 

gospodarki dzielenia się; 

d. zwiększenie atrakcyjności, dostępności, jakości i wyboru usług transportowych i 

turystycznych dla wszystkich pasażerów i konsumentów dzięki zapewnieniu im 

łatwiejszych w obsłudze i spersonalizowanych produktów oraz informacji; 

2. wskazuje, że innowacje w sektorach transportu i turystyki zapewniają ogromne możliwości 

oraz mają pozytywny wpływ zarówno na społeczeństwo, jak i na przedsiębiorstwa w UE, 

zwłaszcza MŚP i firmy typu start-up, a ponadto podkreśla potrzebę rozwoju nowych norm 

– w miarę możliwości z zastosowaniem podejścia przekrojowego – i podtrzymania 

normalizacji w celu zapewnienia odpowiedniej realizacji inicjatyw UE w dziedzinie 

digitalizacji, takich jak współdziałające inteligentne systemy transportowe (C-ITS) oraz 

rozwój zastosowań transportowych w ramach unijnych systemów nawigacji satelitarnej 

(Galileo i EGNOS); 

3. stwierdza, że normalizacja ICT będzie korzystna dla rozwoju usług związanych z 

transportem i turystyką, a także multimodalnych rozwiązań w dziedzinie transportu; wzywa 

Komisję oraz europejskie organizacje normalizacyjne do przywiązywania większej wagi do 



 

PE597.623v02-00 4/7 AD\1122508PL.docx 

PL 

tego rozwoju podczas wdrażania planu działań w sprawie priorytetów w normalizacji ICT, 

a w szczególności do zbadania potencjalnej roli normalizacji we wspieraniu zmian 

technologicznych i nowych modeli biznesowych pojawiających się w sektorze turystyki; 

wzywa Komisję do podjęcia pilnych działań promujących rozwój zintegrowanych 

systemów inteligentnej sprzedaży biletów i usług informacyjnych oraz nowych koncepcji 

mobilności, takich jak mobilność jako usługa (MaaS); 

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania, ułatwiania finansowania i 

przyspieszenia upowszechnienia niezbędnej infrastruktury, w tym dzięki modernizacji i  

adaptowaniu, na potrzeby przyjęcia przez rynek nowych technologii, dla których 

wsparciem będą normy europejskie (np. infrastruktura paliw alternatywnych), zgodnie z 

wymaganiami w dziedzinie bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska; podkreśla, że 

inwestycje w infrastrukturę są inwestycjami długoterminowymi, dlatego też jej 

normalizacja powinna zapewnić maksymalną interoperacyjność oraz umożliwić przyszły 

rozwój technologiczny i jego zastosowanie; 

5. podkreśla, że w kontekście ogólnoświatowej konkurencji i ze względu na międzynarodowy 

charakter transportu rozwój norm międzynarodowych jest niezbędny zarówno dla 

zapewnienia interoperacyjności, jak i dla poszerzenia możliwości rynkowych dla unijnych 

sektorów przemysłu; wzywa Komisję do dalszego aktywnego promowania rozwoju norm 

europejskich na forach międzynarodowych; 

6. wyraża ubolewanie, że różnice między normami krajowymi, na przykład w sektorze 

logistyki i transportu towarowego, nadal stanowią barierę dla rynku wewnętrznego, w 

związku z czym apeluje do Komisji i europejskich organizacji normalizacyjnych o 

opracowanie odpowiednich norm, aby harmonizować warunki na szczeblu krajowym – 

zawsze gdy zostanie to uznane za konieczne – w celu usunięcia wszelkich możliwych barier 

dla rynku wewnętrznego; w związku z tym podkreśla konieczność poszukiwania 

międzymodalnej harmonizacji norm; 

7. wskazuje ponadto, że oprócz zapobiegania rozdrobnieniu rynku normalizacja może 

przyczynić się znacząco do zmniejszenia obciążeń administracyjnych i kosztów transportu 

dla wszystkich przedsiębiorstw (np. e-dokumenty), a w szczególności dla MŚP, oraz może 

ułatwić właściwe egzekwowanie przepisów UE (np. cyfrowe tachografy, elektroniczne 

systemy pobierania opłat); 

8. ponadto wzywa Komisję do zwrócenia uwagi na państwa kandydujące oraz zapewnienia 

im wsparcia w działaniach na rzecz dostosowania ich norm do norm europejskich w celu 

ograniczenia do minimum istniejących wąskich gardeł; 

9. uważa, że „otwarte standardy” w ICT zapobiegają uzależnianiu konsumentów od jednego 

dostawcy, przyczyniają się do obniżenia kosztów, sprzyjają konkurencji i innowacjom oraz 

gwarantują interoperacyjność; podkreśla znaczenie otwartych i przejrzystych procesów 

normalizacji obejmujących wszystkie zainteresowane podmioty; zachęca Komisję i 

europejskie organizacje normalizacyjne do dalszego promowania „otwartych standardów” 

jako filaru struktury jednolitego europejskiego obszaru transportu, przy pełnym 

uwzględnieniu szczególnych potrzeb sektora transportu; 

10. wyraża stanowcze przekonanie, że otwarte dane mają nadal, szczególnie w sektorze 

transportu, zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia pełnych korzyści z jednolitego rynku 
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cyfrowego, takich jak promowanie i rozwój transportu multimodalnego; podkreśla zatem, 

że niezbędna jest większa pewność prawa, głównie w odniesieniu do własności i 

odpowiedzialności; w związku z tym wzywa Komisję do niezwłocznego opublikowania 

planu działania dotyczącego opracowania norm mających na celu harmonizację danych na 

temat transportu i interfejsów programowania, które są finansowane ze środków 

publicznych, aby stymulować innowacje związane z przetwarzaniem dużych ilości danych 

oraz świadczenie nowych usług transportowych; 

11. odnotowuje obawy związane z bezpieczeństwem cybernetycznym i specyficzny charakter 

zagrożeń w sektorze transportu; wzywa Komisję, by uwzględniła tę specyfikę w 

oczekiwanych przed końcem 2017 r. zaleceniach w sprawie norm dotyczących 

bezpieczeństwa cybernetycznego, co stanowiłoby pierwszy krok w kierunku kompleksowej 

strategii w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w sektorze transportu; 

12. zachęca Komisję do sporządzania statystyk w celu lepszej oceny skutków digitalizacji i ICT 

dla sektorów transportu i turystyki; 

13. zauważa, że proces normalizacji w Europie musi obejmować normy zwiększające 

pozbawiony barier dostęp osób niepełnosprawnych i osób starszych do transportu i usług 

transportowych. 
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