
 

AM\1073513BG.doc  PE567.771v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по транспорт и туризъм 
 

2015/2147(INI) 

23.9.2015 

ИЗМЕНЕНИЯ 
1 - 94 

Проектостановище 

Меря Кюльонен 

(PE565.151v01-00) 

„Към Акт за цифровия единен пазар“ 

(2015/2147(INI)) 



 

PE567.771v02-00 2/55 AM\1073513BG.doc 

BG 

 

AM_Com_NonLegOpinion 



 

AM\1073513BG.doc 3/55 PE567.771v02-00 

 BG 

 

Изменение  1 

Дитер-Лебрехт Кох 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. приветства съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; подчертава, че 

осъществяването на дигитализацията и 

усиленото внедряване на интелигентни 

транспортни системи ще бъдат основни 

инструменти за по-ефективна и 

продуктивна европейска транспортна 

система, в резултат на което 

ежедневният транспорт и логистика ще 

бъдат по-безпрепятствени, безопасни, 

съобразени с ресурсите и устойчиви; 

1. приветства съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; подчертава, че 

осъществяването на дигитализацията и 

усиленото внедряване на оперативно 

съвместими интелигентни транспортни 

системи са основни инструменти за по-

ефективна и продуктивна европейска 

транспортна система, в резултат на 

което ежедневният транспорт и 

логистика ще бъдат по-безпрепятствени, 

безопасни, съобразени с ресурсите и 

устойчиви; 

Or. en 

 

Изменение  2 

Ева Паунова 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. приветства съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; подчертава, че 

осъществяването на дигитализацията и 

усиленото внедряване на интелигентни 

транспортни системи ще бъдат основни 

инструменти за по-ефективна и 

продуктивна европейска транспортна 

система, в резултат на което 

ежедневният транспорт и логистика ще 

бъдат по-безпрепятствени, безопасни, 

съобразени с ресурсите и устойчиви; 

1. приветства съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; подчертава, че 

осъществяването на дигитализацията и 

усиленото внедряване на интелигентни 

транспортни системи ще бъдат основни 

инструменти за по-ефективна, 

продуктивна и подходяща и за в 

бъдеще европейска транспортна 

система, в резултат на което 

ежедневният транспорт и логистика ще 

бъдат по-безпрепятствени, безопасни, 
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съобразени с ресурсите и устойчиви; 

Or. en 

 

Изменение  3 

Алдо Патричело 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. приветства съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; подчертава, че 

осъществяването на дигитализацията и 

усиленото внедряване на интелигентни 

транспортни системи ще бъдат основни 

инструменти за по-ефективна и 

продуктивна европейска транспортна 

система, в резултат на което 

ежедневният транспорт и логистика ще 

бъдат по-безпрепятствени, безопасни, 

съобразени с ресурсите и устойчиви; 

1. приветства съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; подчертава, че 

осъществяването на дигитализацията и 

усиленото внедряване на интелигентни 

транспортни системи ще бъдат основни 

инструменти за по-ефективна и 

продуктивна европейска транспортна 

система, в резултат на което 

ежедневният транспорт и логистика ще 

бъдат по-безпрепятствени, безопасни, 

съобразени с ресурсите и устойчиви; в 

действителност интелигентните 

транспортни системи, чрез 

интегрирането на телекомуникации, 

електроника и информационни 

технологии с транспортно 

инженерство, допринасят за 

подобряването на екологичните 

резултати, ефективността, 

включително енергийната, и 

сигурността на автомобилния 

транспорт по различни линии, като 

гарантират функционирането на 

вътрешния пазар, както е посочено в 

Директива 2010/40/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 7 юли 

2010 г.; 

Or. it 

 

Изменение  4 

Тереза Грифин 
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Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. приветства съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; подчертава, че 

осъществяването на дигитализацията и 

усиленото внедряване на интелигентни 

транспортни системи ще бъдат основни 

инструменти за по-ефективна и 

продуктивна европейска транспортна 

система, в резултат на което 

ежедневният транспорт и логистика ще 

бъдат по-безпрепятствени, безопасни, 

съобразени с ресурсите и устойчиви; 

1. приветства съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; подчертава, че 

осъществяването на дигитализацията и 

усиленото внедряване на интелигентни 

транспортни системи ще бъдат основни 

инструменти за по-ефективна и 

продуктивна европейска транспортна 

система, в резултат на което 

ежедневният транспорт и логистика ще 

бъдат по-безпрепятствени, безопасни, 

съобразени с ресурсите и устойчиви, а 

пътниците с увреждания ще получат 

по-добри условия; 

Or. en 

 

Изменение  5 

Карима Дели 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. приветства съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; подчертава, че 

осъществяването на дигитализацията и 

усиленото внедряване на интелигентни 

транспортни системи ще бъдат основни 

инструменти за по-ефективна и 

продуктивна европейска транспортна 

система, в резултат на което 

ежедневният транспорт и логистика ще 

бъдат по-безпрепятствени, безопасни, 

съобразени с ресурсите и устойчиви; 

1. приветства съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; подчертава, че 

осъществяването на дигитализацията и 

усиленото внедряване на интелигентни 

транспортни системи, на Европейската 

система за управление на 

железопътното движение (ERTMS) и 

на речни информационни системи 

(RIS) ще бъдат основни инструменти за 

по-ефективна и продуктивна европейска 

транспортна система, в резултат на 

което ежедневният транспорт, 

мобилност и логистика ще бъдат по-

безпрепятствени, безопасни, съобразени 

с ресурсите, устойчиви и водещи до по-
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добро използване на капацитета на 

съществуващата транспортна 

инфраструктура; 

Or. en 

 

Изменение  6 

Клаудия Тапардел 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. приветства съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; подчертава, че 

осъществяването на дигитализацията и 

усиленото внедряване на интелигентни 

транспортни системи ще бъдат основни 

инструменти за по-ефективна и 

продуктивна европейска транспортна 

система, в резултат на което 

ежедневният транспорт и логистика ще 

бъдат по-безпрепятствени, безопасни, 

съобразени с ресурсите и устойчиви; 

1. приветства съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; подчертава, че 

осъществяването на дигитализацията и 

усиленото внедряване на интелигентни 

транспортни системи, включително 

инициативи за насърчаване и 

осигуряване за пътниците на 

мултимодални услуги за пътни данни 

и продажба на билети, ще бъдат 

основни инструменти за по-ефективна и 

продуктивна европейска транспортна 

система, в резултат на което 

ежедневният транспорт и логистика ще 

бъдат по-безпрепятствени, безопасни, 

съобразени с ресурсите и устойчиви; 

Or. en 

 

Изменение  7 

Дирдре Клун, Хена Виркунен 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. приветства съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; подчертава, че 

осъществяването на дигитализацията и 

1. приветства съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; подчертава, че 

осъществяването на дигитализацията и 



 

AM\1073513BG.doc 7/55 PE567.771v02-00 

 BG 

усиленото внедряване на интелигентни 

транспортни системи ще бъдат основни 

инструменти за по-ефективна и 

продуктивна европейска транспортна 

система, в резултат на което 

ежедневният транспорт и логистика ще 

бъдат по-безпрепятствени, безопасни, 

съобразени с ресурсите и устойчиви; 

усиленото внедряване на интелигентни 

транспортни системи ще бъдат основни 

инструменти за по-ефективна и 

продуктивна европейска транспортна 

система, в резултат на което 

ежедневният транспорт и логистика ще 

бъдат по-безпрепятствени, безопасни, 

съобразени с ресурсите и устойчиви; 

отбелязва, че инструментите са на 

различен етап на развитие и 

прилагане за транспорта по море 

(SafeSeaNet7, Директива 2010/65/ЕС 

относно формалностите за даване на 

сведения, Blue Belt8, e-Maritime), по 

вътрешни водни пътища (RIS9), 

железопътния транспорт (TAF-

TSI10), автомобилния транспорт 

(ITS11) и въздушния транспорт 

(SESAR12); призовава Комисията да 

пристъпи към прилагане на тези 

инструменти, за да осигури 

безпрепятствени информационни 

потоци; 

Or. en 

 

Изменение  8 

Мари-Кристин Арнотю 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. приветства съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; подчертава, че 

осъществяването на дигитализацията и 

усиленото внедряване на интелигентни 

транспортни системи ще бъдат 

основни инструменти за по-

ефективна и продуктивна европейска 

транспортна система, в резултат на 

което ежедневният транспорт и 

логистика ще бъдат по-

безпрепятствени, безопасни, 

1. отбелязва съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; изразява съжаление, че 

заглавието му не е „Стратегия за по-

добро сътрудничество между 

европейските нации в областта на 

цифровизацията“; подчертава, че 

осъществяването на дигитализацията и 

усиленото внедряване на интелигентни 

транспортни системи трябва най-

напред да вземат предвид 

очакванията на потребителите за 

постигане на системи за транспорт, 
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съобразени с ресурсите и устойчиви; които са по-безопасни, ефективни, 

безпрепятствени и икономични; 

Or. fr 

 

Изменение  9 

Миапетра Кумпула-Натри 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. приветства съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; подчертава, че 

осъществяването на дигитализацията и 

усиленото внедряване на интелигентни 

транспортни системи ще бъдат основни 

инструменти за по-ефективна и 

продуктивна европейска транспортна 

система, в резултат на което 

ежедневният транспорт и логистика ще 

бъдат по-безпрепятствени, безопасни, 

съобразени с ресурсите и устойчиви; 

1. приветства съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; подчертава, че 

осъществяването на дигитализацията и 

усиленото внедряване на интелигентни 

транспортни системи ще бъдат основни 

инструменти за по-ефективна и 

продуктивна европейска транспортна 

система, в резултат на което 

ежедневният транспорт и логистика ще 

бъдат по-безпрепятствени, безопасни, 

съобразени с ресурсите и устойчиви; 

подкрепя приемането на цялостен 

подход в областта на 

далекосъобщенията, 

транспортирането и 

интелигентните енергийни мрежи по 

отношение на разработването на 

нови видове цифрови услуги за 

потребители и доставчици; 

Or. en 

 

Изменение  10 

Барбара Капел 

 

Проектостановище 

Параграф 1a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1a. подчертава важната роля на 
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данните, за да се гарантира, че 

транспортният сектор може да 

извлече ползи от цифровия единен 

пазар; следователно приветства 

обявяването от страна на 

Комисията на нейната инициатива 

за свободното движение на данни, 

която има за цел да премахне 

съществуващите бариери пред 

трансграничния поток на данни; 

Or. de 

 

Изменение  11 

Франк Пруст 

 

Проектостановище 

Параграф 1а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1а. признава, че твърде утежнените 

административни процедури в някои 

държави могат да бъдат 

препятствие пред зараждащите се 

транспортни проекти с голям 

потенциал (стартиращи компании, 

проекти за цифровизация); изисква 

цифровият единен пазар да включва 

специфичен елемент за намаляване на 

административните формалности 

(данъчно облагане, декларация за 

създаване, набиране на персонал), по-

специално на етапа на лансиране на 

проектите; 

Or. fr 

 

Изменение  12 

Доминик Рике 

 

Проектостановище 

Параграф 1а (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 1а. подчертава значението, което има 

за световната търговия развиването 

на електронната логистика, довела 

до пълното интегриране на цялата 

логистична верига в оперативен, 

административен и финансов план; 

Or. fr 

 

Изменение  13 

Карима Дели 

 

Проектостановище 

Параграф 1a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1a. изразява убеждение, че 

цифровизацията притежава голям 

потенциал за засилване на подходите 

към интеграцията, като например 

подобряване на оперативната 

съвместимост, безпроблемна 

интермодалност и по-ефективна 

(трансгранична) взаимна свързаност; 

подчертава, че цифровизираните 

европейски системи за интермодална 

информация (в реално време), 

резервация и продажба на билети са 

ключова възможност за подобряване 

на устойчивостта на транспорта и 

мобилността; 

Or. en 

 

Изменение  14 

Ищван Уихеи 

 

Проектостановище 

Параграф 2 
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Проектостановище Изменение 

2. отбелязва, че дигитализацията на 

транспортния сектор предоставя на 

Европа нови възможности за бизнес и 

работни места; посочва силния растеж 

на сектора на интелигентните 

транспортни системи, с прогнозиран 

годишен световен растеж от 16,4 % за 

периода 2014 – 2019 г. 

2. отбелязва, че дигитализацията на 

транспортния и туристическия сектор 

предоставя на Европа нови 

възможности за бизнес и работни места; 

посочва силния растеж на сектора на 

интелигентните транспортни системи, с 

прогнозиран годишен световен растеж 

от 16,4 % за периода 2014 – 2019 г. 

Or. hu 

 

Изменение  15 

Ева Паунова 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. отбелязва, че дигитализацията на 

транспортния сектор предоставя на 

Европа нови възможности за бизнес и 

работни места; посочва силния растеж 

на сектора на интелигентните 

транспортни системи, с прогнозиран 

годишен световен растеж от 16,4 % за 

периода 2014 – 2019 г. 

2. отбелязва, че дигитализацията на 

транспортния сектор предоставя на 

Европа нови възможности за бизнес и 

работни места, както и играе 

централна роля в превръщането на 

европейските градове в интелигентни 

градове; посочва силния растеж на 

сектора на интелигентните транспортни 

системи, с прогнозиран годишен 

световен растеж от 16,4 % за периода 

2014 – 2019 г.; 

Or. en 

 

Изменение  16 

Павел Теличка, Доминик Рике, Йозо Радош 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. отбелязва, че дигитализацията на 2. отбелязва, че дигитализацията на 
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транспортния сектор предоставя на 

Европа нови възможности за бизнес и 

работни места; посочва силния растеж 

на сектора на интелигентните 

транспортни системи, с прогнозиран 

годишен световен растеж от 16,4 % за 

периода 2014 – 2019 г. 

транспортния сектор предоставя на 

Европа нови възможности за бизнес и 

работни места; посочва силния растеж 

на сектора на интелигентните 

транспортни системи, с прогнозиран 

годишен световен растеж от 16,4 % за 

периода 2014 – 2019 г.; в тази връзка 

подчертава необходимостта от 

разработване на подходящи 

инфраструктури и опростяване на 

достъпа до финансиране за 

иновативни МСП и новосъздадени 

предприятия в сектора на 

транспорта и туризма; счита, че 

ЕФСИ следва да изпълнява основна 

роля в цифровизацията на сектора; 

Or. en 

 

Изменение  17 

Мари-Кристин Арнотю 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. отбелязва, че дигитализацията на 

транспортния сектор предоставя на 

Европа нови възможности за бизнес и 

работни места; посочва силния растеж 

на сектора на интелигентните 

транспортни системи, с прогнозиран 

годишен световен растеж от 16,4 % за 

периода 2014 – 2019 г. 

2. отбелязва, че дигитализацията на 

транспортния сектор предоставя на 

държавите членки нови възможности 

за бизнес и работни места; посочва 

силния растеж на сектора на 

интелигентните транспортни системи, с 

прогнозиран годишен световен растеж 

от 16,4 % за периода 2014 – 2019 г.; 

Or. fr 

 

Изменение  18 

Луис де Грандес Паскуал 

 

Проектостановище 

Параграф 2 
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Проектостановище Изменение 

2. отбелязва, че дигитализацията на 

транспортния сектор предоставя на 

Европа нови възможности за бизнес и 

работни места; посочва силния растеж 

на сектора на интелигентните 

транспортни системи, с прогнозиран 

годишен световен растеж от 16,4 % за 

периода 2014 – 2019 г. 

2. отбелязва, че дигитализацията на 

транспортния сектор предоставя на 

Европа нови възможности за бизнес, по-

специално по отношение на 

новосъздадените и малките 

предприятия; посочва силния растеж 

на сектора на интелигентните 

транспортни системи, с прогнозиран 

годишен световен растеж от 16,4 % за 

периода 2014 – 2019 г.; 

Or. es 

 

Изменение  19 

Томаш Пьотър Поремба 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. отбелязва, че дигитализацията на 

транспортния сектор предоставя на 

Европа нови възможности за бизнес и 

работни места; посочва силния растеж 

на сектора на интелигентните 

транспортни системи, с прогнозиран 

годишен световен растеж от 16,4 % за 

периода 2014 – 2019 г. 

2. отбелязва, че дигитализацията на 

транспортния сектор заедно с 

необходимите стратегически 

решения от страна на 

предприятията и съществени 

инвестиции ще предостави на Европа 

нови възможности за бизнес и работни 

места; посочва силния растеж на 

сектора на интелигентните транспортни 

системи, с прогнозиран годишен 

световен растеж от 16,4 % за периода 

2014 – 2019 г.; 

Or. pl 

 

Изменение  20 

Карима Дели 

 

Проектостановище 

Параграф 2a (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 2a. съзнава, че цифровизираните 

системи за транспорт и мобилност 

носят също и риск от загуба на 

работни места в някои транспортни 

услуги, и в тази връзка подчертава, че 

са необходими социални планове за 

разработване на други по-

привлекателни и устойчиви работни 

места; 

Or. en 

 

Изменение  21 

Дита Харанзова 

 

Проектостановище 

Параграф 2a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2a. приветства съобщението от 16 

септември 2015 г. за „Индустриален 

диалог в ЕС относно 

автоматизираното и свързаното 

шофиране“; подчертава, че е 

необходимо партньорство между 

автомобилната промишленост и 

сектора на далекосъобщенията, за да 

се гарантира разработване на 

свързани превозни средства и 

инфраструктура за свързани превозни 

средства въз основа на общи 

стандарти в цяла Европа, както и в 

световен мащаб; 

Or. en 

 

Изменение  22 

Инес Аяла Сендер 

 

Проектостановище 

Параграф 2а (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 2a. посочва обаче, че транспортният 

сектор е един от пионерите в 

използването и прилагането на нови 

информационни технологии, 

интелигентни и автоматизирани 

системи (сателитна навигация в 

авиацията и в логистичното 

проследяване, Европейската система 

за управление на железопътното 

движение (ERTMS), управление на 

флоти, пътно таксуване на 

автомобили, цифров тахограф, радари 

и т.н.); посочва обаче, че 

цифровизацията на транспортния 

сектор сама по себе си не води до 

подобряване на услугата, предлагана 

на потребителите, и е абсолютно 

необходимо да има политическа воля 

за справяне с господстващото 

положение на заварените оператори, 

както и с търговските и 

административните бариери от 

страна на държавите; 

Or. es 

 

Изменение  23 

Косма Злотовски 

 

Проектостановище 

Параграф 2a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2a. подчертава, че могат да бъдат 

реализирани цялостни ползи от 

използването на цифрови системи в 

транспортния сектор, само ако бъде 

предоставен широкомащабен отворен 

достъп до знания и умения; счита, че 

на цифровия единен пазар следва да 

бъде осигурено обучение по цифрови 

технологии за персонала във всички 

сектори на икономиката, по-



 

PE567.771v02-00 16/55 AM\1073513BG.doc 

BG 

специално за нискоквалифицираните 

работници в транспортния сектор; 

Or. pl 

 

Изменение  24 

Даниела Аюто, Роза Д'Амато 

 

Проектостановище 

Параграф 2а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2а. отбелязва, че е необходимо да се 

подобри достъпът до дигитални 

стоки и услуги за потребителите и 

предприятията и че това ще бъде 

възможно само чрез укрепване на 

мрежата от високоскоростен 

интернет, така че той да достига до 

всички граждани в Европа; 

Or. it 

 

Изменение  25 

Луис де Грандес Паскуал 

 

Проектостановище 

Параграф 2а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2a. посочва, че цифровизацията на 

транспортния сектор ще позволява 

създаването на нови работни места, 

като намалява тяхната механизация 

и увеличава по-творческите задачи; 

припомня, че програмите за учене през 

целия живот за работниците са от 

съществено значение за тяхната 

адаптация към технологичните 

постижения; 

Or. es 
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Изменение  26 

Дитер-Лебрехт Кох 

 

Проектостановище 

Параграф 2a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2a. подчертава, че оперативната 

съвместимост и стандартизацията 

са основни елементи на дигиталния 

единен пазар, и следователно 

приканва Комисията да определи 

съществуващите недостатъци в тази 

връзка; 

Or. en 

 

Изменение  27 

Даниела Аюто, Роза Д'Амато 

 

Проектостановище 

Параграф 2б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2б. счита, че градският обществен 

транспорт следва да осигурява бърз и 

лесен достъп до услуги за гражданите 

при всички средства за местен 

обществен транспорт; 

Or. it 

 

Изменение  28 

Даниела Аюто, Роза Д'Амато 

 

Проектостановище 

Параграф 2в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2в. приветства създаването на 
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цифрови платформи, които 

позволяват доближаването на 

търсенето и предлагането в 

транспортния и туристическия 

сектор чрез насърчаване на 

„икономиката на споделянето“; 

Or. it 

 

Изменение  29 

Джил Симор, Джеймс Карвър 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. настоятелно призовава Комисията 

да направи оценка на необходимостта 

от модернизация на нормативната 

уредба на ЕС и да я адаптира към 

ерата на цифровите технологии; 

отправя искане към Комисията да 

хармонизира регулаторната рамка на 

различните видове транспорт, за да 

насърчава истинска конкуренция 

между видовете транспорт и да 

стимулира нови иновации и услуги в 

областта на мобилността и 

логистиката, включително тези, 

основани на икономиката на 

споделянето, като същевременно 

създава равнопоставени условия на 

конкуренция за съществуващите и 

новите участници на пазара с оглед 

на високи европейски стандарти 

относно безопасността, условията на 

труд, справедливата данъчна 

система, защитата на 

потребителите и 

предотвратяването на вредното 

въздействие върху околната среда; 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  30 

Даниел Далтон 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 

видове транспорт, за да насърчава 

истинска конкуренция между видовете 

транспорт и да стимулира нови 

иновации и услуги в областта на 

мобилността и логистиката, 

включително тези, основани на 

икономиката на споделянето, като 

същевременно създава равнопоставени 

условия на конкуренция за 

съществуващите и новите участници 

на пазара с оглед на високи европейски 

стандарти относно безопасността, 

условията на труд, справедливата 

данъчна система, защитата на 

потребителите и предотвратяването на 

вредното въздействие върху околната 

среда; 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 

видове транспорт, за да насърчава 

истинска конкуренция между видовете 

транспорт и да стимулира нови 

иновации и услуги в областта на 

мобилността и логистиката, 

включително тези, основани на 

икономиката на споделянето, 

признавайки високите европейски 

стандарти относно безопасността, 

условията на труд, справедливата 

данъчна система, избора и защитата на 

потребителите и предотвратяването на 

вредното въздействие върху околната 

среда; 

Or. en 

 

Изменение  31 

Ева Паунова 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 
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цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 

видове транспорт, за да насърчава 

истинска конкуренция между видовете 

транспорт и да стимулира нови 

иновации и услуги в областта на 

мобилността и логистиката, 

включително тези, основани на 

икономиката на споделянето, като 

същевременно създава равнопоставени 

условия на конкуренция за 

съществуващите и новите участници на 

пазара с оглед на високи европейски 

стандарти относно безопасността, 

условията на труд, справедливата 

данъчна система, защитата на 

потребителите и предотвратяването на 

вредното въздействие върху околната 

среда; 

цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 

видове транспорт, за да насърчава 

истинска конкуренция между видовете 

транспорт и да стимулира нови 

иновации и услуги в областта на 

мобилността и логистиката, 

включително тези, основани на 

икономиката на споделянето, като 

същевременно създава равнопоставени 

условия на конкуренция за 

съществуващите и новите участници на 

пазара (по-специално за малките и 

средните предприятия (МСП) и 

предприемачите) с оглед на високи 

европейски стандарти относно 

безопасността, условията на труд, 

справедливата данъчна система, 

защитата на потребителите и 

предотвратяването на вредното 

въздействие върху околната среда; 

Or. en 

 

Изменение  32 

Франк Пруст 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 

видове транспорт, за да насърчава 

истинска конкуренция между видовете 

транспорт и да стимулира нови 

иновации и услуги в областта на 

мобилността и логистиката, 

включително тези, основани на 

икономиката на споделянето, като 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 

видове транспорт, за да насърчава 

истинска конкуренция между видовете 

транспорт и да стимулира нови 

иновации и услуги в областта на 

мобилността и логистиката, за да се 

увеличи предлагането и по този начин 

да се удовлетворят новите 
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същевременно създава равнопоставени 

условия на конкуренция за 

съществуващите и новите участници на 

пазара с оглед на високи европейски 

стандарти относно безопасността, 

условията на труд, справедливата 

данъчна система, защитата на 

потребителите и предотвратяването на 

вредното въздействие върху околната 

среда; 

изисквания на потребителите 

(икономика на споделянето, градска 

мобилност, поръчки, изпълнявани на 

момента, и др.), като същевременно 

създава равнопоставени условия на 

конкуренция за съществуващите и 

новите участници на пазара с оглед на 

високи европейски стандарти относно 

безопасността, условията на труд, 

справедливата данъчна система, 

защитата на потребителите и 

предотвратяването на вредното 

въздействие върху околната среда; 

Or. fr 

 

Изменение  33 

Алдо Патричело 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 

видове транспорт, за да насърчава 

истинска конкуренция между видовете 

транспорт и да стимулира нови 

иновации и услуги в областта на 

мобилността и логистиката, 

включително тези, основани на 

икономиката на споделянето, като 

същевременно създава равнопоставени 

условия на конкуренция за 

съществуващите и новите участници на 

пазара с оглед на високи европейски 

стандарти относно безопасността, 

условията на труд, справедливата 

данъчна система, защитата на 

потребителите и предотвратяването на 

вредното въздействие върху околната 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 

видове транспорт, за да насърчава 

истинска конкуренция между видовете 

транспорт и да стимулира нови 

иновации и услуги в областта на 

мобилността и логистиката, 

включително тези, основани на 

икономиката на споделянето, като 

определя нови бизнес модели, без да 

възпрепятства иновациите и 
същевременно създава равнопоставени 

условия на конкуренция за 

съществуващите и новите участници на 

пазара с оглед на високи европейски 

стандарти относно безопасността, 

условията на труд, справедливата 

данъчна система, защитата на 
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среда; потребителите и предотвратяването на 

вредното въздействие върху околната 

среда; 

Or. it 

 

Изменение  34 

Доминик Рике 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 

видове транспорт, за да насърчава 

истинска конкуренция между 

видовете транспорт и да стимулира 

нови иновации и услуги в областта на 

мобилността и логистиката, 

включително тези, основани на 
икономиката на споделянето, като 

същевременно създава равнопоставени 

условия на конкуренция за 

съществуващите и новите участници 

на пазара с оглед на високи европейски 
стандарти относно безопасността, 

условията на труд, справедливата 

данъчна система, защитата на 

потребителите и предотвратяването на 

вредното въздействие върху околната 

среда; 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

цифровите технологии, и по-специално 

към развитието на икономиката на 

споделянето в транспортния сектор; 

счита, че при подобен ход трябва да 

се следи за насърчаване на лоялна 

конкуренция, независимо дали между 

видовете транспорт или между 

различните субекти, които са част 

от веригата на стойността, както и 

че тази конкуренция трябва да се 

осъществява при зачитане на 

европейските стандарти относно 

безопасността, условията на труд, 

данъчната система, защитата на 

потребителите и предотвратяването на 

вредното въздействие върху околната 

среда; счита освен това, че следва да 

се зачита принципът на 

технологична неутралност и да не се 

поставят пречки пред иновациите; 

Or. fr 

 

Изменение  35 

Тереза Грифин 
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Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 

видове транспорт, за да насърчава 

истинска конкуренция между видовете 

транспорт и да стимулира нови 

иновации и услуги в областта на 

мобилността и логистиката, 

включително тези, основани на 

икономиката на споделянето, като 

същевременно създава равнопоставени 

условия на конкуренция за 

съществуващите и новите участници на 

пазара с оглед на високи европейски 

стандарти относно безопасността, 

условията на труд, справедливата 

данъчна система, защитата на 

потребителите и предотвратяването на 

вредното въздействие върху околната 

среда; 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 

видове транспорт, за да насърчава 

истинска конкуренция между видовете 

транспорт и да стимулира нови 

иновации и услуги в областта на 

мобилността и логистиката, 

включително тези, основани на 

икономиката на споделянето, като 

същевременно създава равнопоставени 

условия на конкуренция за 

съществуващите и новите участници на 

пазара с оглед на високи европейски 

стандарти относно безопасността, 

достъпността, условията на труд, 

справедливата данъчна система, 

защитата на потребителите и 

предотвратяването на вредното 

въздействие върху околната среда; 

Or. en 

 

Изменение  36 

Карима Дели 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 
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видове транспорт, за да насърчава 

истинска конкуренция между видовете 

транспорт и да стимулира нови 

иновации и услуги в областта на 

мобилността и логистиката, 

включително тези, основани на 

икономиката на споделянето, като 

същевременно създава равнопоставени 

условия на конкуренция за 

съществуващите и новите участници на 

пазара с оглед на високи европейски 

стандарти относно безопасността, 

условията на труд, справедливата 

данъчна система, защитата на 

потребителите и предотвратяването 

на вредното въздействие върху околната 

среда; 

видове транспорт, за да насърчава 

истинска и лоялна конкуренция между 

видовете транспорт и да стимулира нови 

иновации и услуги в областта на 

управлението на мобилността и 

зелената логистика, включително 

тези, основани на икономиката на 

споделянето, като същевременно 

създава равнопоставени условия на 

конкуренция за съществуващите и 

новите участници на пазара с оглед на 

високи европейски стандарти относно 

безопасността, условията на труд, 

справедливата данъчна система, 

интересите на потребителите, 
защитата на личните данни и 

предотвратяването на вредното 

въздействие върху околната среда; 

Or. en 

 

Изменение  37 

Клаудия Тапардел 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 

видове транспорт, за да насърчава 

истинска конкуренция между 

видовете транспорт и да стимулира 

нови иновации и услуги в областта на 

мобилността и логистиката, 

включително тези, основани на 

икономиката на споделянето, като 

същевременно създава равнопоставени 

условия на конкуренция за 

съществуващите и новите участници на 

пазара с оглед на високи европейски 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 

видове транспорт, за да насърчава 

устойчива мултимодална система и 

да стимулира нови иновации и услуги в 

областта на мобилността и логистиката, 

включително тези, основани на 

икономиката на споделянето, като 

същевременно създава равнопоставени 

условия на конкуренция за 

съществуващите и новите участници на 

пазара с оглед на високи европейски 

стандарти относно безопасността, 



 

AM\1073513BG.doc 25/55 PE567.771v02-00 

 BG 

стандарти относно безопасността, 

условията на труд, справедливата 

данъчна система, защитата на 

потребителите и предотвратяването на 

вредното въздействие върху околната 

среда; 

условията на труд, справедливата 

данъчна система, защитата на 

потребителите и предотвратяването на 

вредното въздействие върху околната 

среда; 

Or. en 

 

Изменение  38 

Дирдре Клун, Хена Виркунен 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 

видове транспорт, за да насърчава 

истинска конкуренция между видовете 

транспорт и да стимулира нови 

иновации и услуги в областта на 

мобилността и логистиката, 

включително тези, основани на 

икономиката на споделянето, като 

същевременно създава равнопоставени 

условия на конкуренция за 

съществуващите и новите участници на 

пазара с оглед на високи европейски 

стандарти относно безопасността, 

условията на труд, справедливата 

данъчна система, защитата на 

потребителите и предотвратяването на 

вредното въздействие върху околната 

среда; 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 

видове транспорт, за да насърчава 

истинска конкуренция между видовете 

транспорт и да стимулира нови 

иновации и услуги в областта на 

мобилността и логистиката, като тези 

за единни транспортни документи в 

електронна форма, включително тези, 

основани на икономиката на 

споделянето, като същевременно 

създава равнопоставени условия на 

конкуренция за съществуващите и 

новите участници на пазара с оглед на 

високи европейски стандарти относно 

безопасността, условията на труд, 

справедливата данъчна система, 

защитата на потребителите и 

предотвратяването на вредното 

въздействие върху околната среда; 

подчертава значението на 

планирането на пътувания, 

достъпната мултимодална 

информация и ясната и прозрачна 

продажба на билети чрез цифрови и 
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онлайн платформи; подчертава, че 

следва да се предотврати 

блокирането на географски принцип 

на свързани с транспорта услуги; 

Or. en 

 

Изменение  39 

Мари-Кристин Арнотю 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. настоятелно призовава Комисията 

да направи оценка на необходимостта 

от модернизация на нормативната 

уредба на ЕС и да я адаптира към 

ерата на цифровите технологии; 

отправя искане към Комисията да 

хармонизира регулаторната рамка на 

различните видове транспорт, за да 

насърчава истинска конкуренция 

между видовете транспорт и да 

стимулира нови иновации и услуги в 

областта на мобилността и логистиката, 

включително тези, основани на 

икономиката на споделянето, като 

същевременно създава равнопоставени 

условия на конкуренция за 

съществуващите и новите участници 

на пазара с оглед на високи европейски 

стандарти относно безопасността, 

условията на труд, справедливата 

данъчна система, защитата на 

потребителите и 

предотвратяването на вредното 

въздействие върху околната среда; 

3. настоятелно призовава 

компетентните органи на 

държавите членки да направят 
оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната им 

уредба и да я адаптират към ерата на 

цифровите технологии; оставя на 

държавите членки грижата да 

хармонизират регулаторната рамка на 

различните видове транспорт, за да 

насърчават здравословна конкуренция 

между видовете транспорт и да 

стимулират нови иновации и услуги в 

областта на мобилността и логистиката; 

Or. fr 

 

Изменение  40 

Луис де Грандес Паскуал 
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Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 

видове транспорт, за да насърчава 

истинска конкуренция между видовете 

транспорт и да стимулира нови 

иновации и услуги в областта на 

мобилността и логистиката, 

включително тези, основани на 

икономиката на споделянето, като 

същевременно създава равнопоставени 

условия на конкуренция за 

съществуващите и новите участници на 

пазара с оглед на високи европейски 

стандарти относно безопасността, 

условията на труд, справедливата 

данъчна система, защитата на 

потребителите и предотвратяването на 

вредното въздействие върху околната 

среда; 

3. настоятелно призовава Комисията да 

направи оценка на необходимостта от 

модернизация на нормативната уредба 

на ЕС и да я адаптира към ерата на 

цифровите технологии; отправя искане 

към Комисията, като анализира 

ефективността на вече 

осъществените в някои държави 

членки инициативи по отношение на 

обединяването на транспортните 

инфраструктури и на по-добрия 

онлайн достъп на потребителите и 

предприятията, да хармонизира 

регулаторната рамка на различните 

видове транспорт, за да насърчава 

истинска конкуренция между видовете 

транспорт и да стимулира нови 

иновации и услуги в областта на 

мобилността и логистиката, 

включително тези, основани на 

икономиката на споделянето, като 

същевременно създава равнопоставени 

условия на конкуренция за 

съществуващите и новите участници на 

пазара с оглед на високи европейски 

стандарти относно безопасността, 

условията на труд, справедливата 

данъчна система, защитата на 

потребителите и предотвратяването на 

вредното въздействие върху околната 

среда; 

Or. es 

 

Изменение  41 

Даниел Далтон 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 
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 3a. подчертава необходимостта от 

възприемане на нови бизнес модели в 

транспортния сектор, по-специално в 

ръководената от търсенето 

икономика на споделяне, които 

увеличават конкуренцията и 

подобряват качеството, 

достъпността, обхвата и 

гъвкавостта на възможностите за 

транспорт на потребителите; 

Or. en 

 

Изменение  42 

Барбара Капел 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. подчертава значението на 

адекватната инфраструктура, за да 

се гарантира, че транспортният 

сектор може да се възползва от 

цифровия единен пазар; подчертава, 

че трансграничният цифров единен 

пазар се нуждае от прозрачни 

критерии за транспорта и 

преносимостта на данните, както и 

от подходящи трансгранични 

механизми; призовава държавите 

членки да разработят съвременна и 

подходяща и в бъдеще регулаторна 

рамка, за да стимулират 

допълнително инвестициите в 

мрежовата инфраструктура, която 

ще бъде необходима за един 

цифровизиран и взаимосвързан 

транспортен сектор; 

Or. de 

Изменение  43 

Меря Кюлонен, Олга Сехналова, Павел Теличка, Карима Дели 
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Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3а. подчертава значението на ясно 

формулираните и прозрачни права на 

пътниците в транспорта; 

следователно настоятелно призовава 

Комисията да направи предложение 

за Харта на правата на пътниците, 

която обхваща всички форми на 

транспорт, включително ясна и 

прозрачна защита на правата на 

пътниците в мултимодалния 

контекст; 

Or. en 

 

Изменение  44 

Ищван Уихеи 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. отбелязва пред Комисията, че 

може да се постигне по-ефективна 

подкрепа в европейския туристически 

сектор чрез по-добра експлоатация на 

цифровизираните и иновативните 

технологии; 

Or. hu 

 

Изменение  45 

Йозо Радош 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. отбелязва, че секторът на 
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туризма е силно засегнат и зависим 

от развитията в цифровите 

технологии посредством промените в 

пазарните условия и поведението на 

пътуващите; призовава 

Европейската комисия и държавите 

членки допълнително да насърчават 

цифровизацията на сектора 

посредством проекти, като например 

достъп до безжична локална мрежа и 

премахване на „блокирането на 

географски принцип“, и в този 

контекст приветства решението за 

премахване на таксите за роуминг до 

юни 2017 г. 

Or. en 

 

Изменение  46 

Карима Дели 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. насърчава Комисията да предложи 

възможно най-скоро регулаторна 

рамка относно лоялната конкуренция 

и трансграничните услуги за 

таксиметровите услуги, 

включително удовлетворителни 

решения относно цифровите услуги 

„Uber“ във връзка с минималните 

изисквания в социалната сфера, 

сферата на конкуренцията, 

безопасността и 

застраховането,както и за качество 

на услугите в съответствие с 

нормативната уредба в областта на 

транспорта; 

Or. en 
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Изменение  47 

Карима Дели 

 

Проектостановище 

Параграф 3а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3а. подкрепя развитието на нови 

цифрови технологии, имащи за цел 

автоматично оценяване на 

транспортните услуги и тяхното 

усъвършенстване в полза на 

потребителите; 

Or. fr 

 

Изменение  48 

Инес Аяла Сендер 

 

Проектостановище 

Параграф 3а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. счита, че цифровизацията в 

транспортния сектор трябва да 

спомогне и за подобряване на 

качеството на живот на 

специалистите, като намалява 

повтарящите се и отегчителни 

задачии позволява на персонала да се 

посвети на други, по-обогатяващи 

задачи; 

Or. es 

 

Изменение  49 

Дирдре Клун, Хена Виркунен, Филип Жювен 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 
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 3a. отбелязва, че премахването на 

бариерите пред трансграничното 

развитие на електронната търговия в 

областта на транспорта и туризма е 

от първостепенно значение; 

призовава Комисията да гарантира 

оперативната съвместимост на 

системите и използването на общи 

стандарти с цел изграждане на 

напълно приобщаващ цифров единен 

пазар; 

Or. en 

 

Изменение  50 

Доминик Рике, Павел Теличка 

 

Проектостановище 

Параграф 3а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3а. приветства намерението на 

Комисията да предложи мерки, 

имащи за цел да опростят 

трансграничната доставка на 

колетни пратки и да направят 

цената им по-достъпна и прозрачна; 

Or. fr 

 

Изменение  51 

Даниела Аюто, Роза Д'Амато 

 

Проектостановище 

Параграф 3а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3а. подчертава, че цифровизацията на 

транспортните услуги води до 

икономии по отношение на разходите 

за гражданите, до по-голяма 

ефективност и скорост; 
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Or. it 

 

Изменение  52 

Луис де Грандес Паскуал 

 

Проектостановище 

Параграф 3а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. настоятелно призовава 

Комисията в обхвата на 

регулаторната рамка за единен 

европейски пазар да се разработи 

европейска стратегия в 

сътрудничество с държавите с 

водещи най-добри практики в 

процесите на цифровизация на 

транспорта, за да може да се 

прилагат лесно технологичните 

иновации на други държави, като се 

подобрява оперативната 

съвместимост и се увеличават 

възможностите за растеж и 

разширяване на европейските 

предприятия в международен план; 

Or. es 

 

Изменение  53 

Дитер-Лебрехт Кох 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. подчертава, че информационните 

услуги за мултимодални пътувания, 

планиране и продажба на билети, 

които позволяват безпроблемна 

мобилност от врата до врата, 

представляват огромен принос към 

конкурентоспособния на гсветовно 

равнище европейски цифров единен 
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пазар; 

Or. en 

 

Изменение  54 

Даниел Далтон 

 

Проектостановище 

Параграф 3б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3б. като отчита все по-голямата 

цифровизация на пазара за билети за 

транспорт, настоятелно призовава 

секторът на транспорта 

допълнително да разработи и 

насърчава онлайн закупуването на 

мултимодални и трансгранични 

билети, което допълнително ще 

насърчи конкурентоспособността и 

избора на потребителите; 

Or. en 

 

Изменение  55 

Инес Аяла Сендер 

 

Проектостановище 

Параграф 3б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3б. настоятелно призовава 

Комисията при адаптирането на 

транспортния сектор към цифровата 

ера да не пренебрегва човешкия 

фактор, като винаги трябва да се 

допуска възможност за контрол на 

интелигентните и автоматизирани 

системи от страна на 

специалистите в извънредна 

ситуация; настоятелно призовава 

при обучението на работниците от 

сектора да не се пренебрегва 
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възможността за контрол на 

автоматичните системи за контрол 

и управление; 

Or. es 

 

Изменение  56 

Даниела Аюто, Роза Д'Амато 

 

Проектостановище 

Параграф 3б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3б. счита, че създаването на единен 

цифров пазар в Европа представлява 

изключително важна движеща сила 

за насърчаването на туризма 

посредством цифрови услуги, които 

следва да станат достъпни за всички 

пътници на гари, пристанища, 

летища и други платформи за 

транспорт и комбинирани превози; 

Or. it 

 

Изменение  57 

Дитер-Лебрехт Кох 

 

Проектостановище 

Параграф 3б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3б. подчертава, че справедливият и 

равнопоставен достъп до данните за 

мултимодалните пътувания и 

движението е важен за постигането 

на общоевропейски услуги за 

информация за мултимодални 

пътувания и планиране и резервиране 

на пътувания, и следователно 

приканва Комисията да представи 

предложение, което да задължава 

съответните доставчици да 
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предоставят всички данни, които са 

необходими за предоставянето на 

широкообхватна услуга, като дават 

на пътуващите избор относно най-

устойчивата, изгодна с оглед на 

разходите и съответно най-бърза 

транспортна връзка; 

Or. en 

 

Изменение  58 

Даниела Аюто, Роза Д'Амато 

 

Проектостановище 

Параграф 3в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3в. призовава държавите членки да 

насърчават цифровизацията на 

транспортните услуги за 

потребителите с увреждания, така 

че да представляват помощ, а не 

допълнително препятствие; 

Or. it 

 

Изменение  59 

Дитер-Лебрехт Кох, Олга Сехналова 

 

Проектостановище 

Параграф 3в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3в. подчертава, че е от първостепенно 

значение да има всеобхватна и 

надеждна информация в реално време, 

която позволява на пътуващите да се 

информират за възможни 

прекъсвания и алтернативни 

възможности за пътуване преди и по 

време на пътуванията, и в тази 

връзка призовава за насочване на 

повече внимание към потребностите 
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на хората с увреждания или с 

ограничена подвижност, както и към 

специалните изисквания на 

възрастните хора; 

Or. en 

 

Изменение  60 

Даниела Аюто, Роза Д'Амато 

 

Проектостановище 

Параграф 3г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3г. подчертава, че свързаните с 

транспортния сектор цифрови 

приложения следва да бъдат лесно 

разбираеми и достъпни на всички 

езици на държавите членки, за да се 

гарантира възможно най-широка 

достъпност и използваемост дори за 

по-възрастните или 

нискообразованите слоеве от 

населението; 

Or. it 

 

Изменение  61 

Дитер-Лебрехт Кох, Олга Сехналова 

 

Проектостановище 

Параграф 3г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3г. подчертава, че потребителите 

следва да могат да правят онлайн 

резервации и плащания за билети за 

национални и трнсгранични 

пътувания, и следователно е на 

мнение, че съществуващите 

фрагментираност и ограничения 

следва да се преодолеят, а 

блокирането на географски принцип 
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не следва да се допуска; 

Or. en 

 

Изменение  62 

Ева Паунова 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. подчертава, че доверието и 

надеждната защита на данните са 

необходими условия за създаването на 

цифров единен пазар; подчертава в този 

контекст необходимостта да се 

гарантират високи стандарти по 

отношение на капацитета за данни, 

достъпността и сигурността, като се 

предостави цялостна, надеждна и 

оперативно съвместима инфраструктура 

за данните и се гарантира сигурността и 

достоверността на събирането, 

обработката, използването и 

съхранението на данни; 

4. подчертава, че доверието и 

надеждната защита на данните са 

необходими условия за завършването 

на цифров единен пазар; подчертава в 

този контекст необходимостта да се 

гарантират високи стандарти по 

отношение на капацитета за данни, 

достъпността и сигурността, като се 

предостави цялостна, надеждна и 

оперативно съвместима инфраструктура 

за данните и се гарантира сигурността и 

достоверността на събирането, 

обработката, използването и 

съхранението на данни; подчертава, че 

оперативната съвместимост играе 

ключова роля в контекста на 

интелигентните транспортни 

системи, и настоятелно призовава за 

прилагането им и за увеличаване на 

оперативната съвместимост в 

различните транспортни системи в 

ЕС; освен това следва да бъде 

насърчавано общо разбиране за 

оперативна съвместимост в Съюза и 

на цялостен подход спрямо 

решенията за оперативна 

съвместимост в ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  63 

Алдо Патричело 
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Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. подчертава, че доверието и 

надеждната защита на данните са 

необходими условия за създаването на 

цифров единен пазар; подчертава в този 

контекст необходимостта да се 

гарантират високи стандарти по 

отношение на капацитета за данни, 

достъпността и сигурността, като се 

предостави цялостна, надеждна и 

оперативно съвместима инфраструктура 

за данните и се гарантира сигурността и 

достоверността на събирането, 

обработката, използването и 

съхранението на данни; 

4. подчертава, че предвид член 16 от 

ДФЕС и членове 7 и 8 от Хартата на 

основните права, доверието и 

надеждната защита на данните са 

необходими условия за създаването на 

цифров единен пазар; подчертава в този 

контекст необходимостта да се 

гарантират високи стандарти по 

отношение на капацитета за данни, 

достъпността и сигурността, като се 

предостави цялостна, надеждна и 

оперативно съвместима инфраструктура 

за данните и се гарантира сигурността и 

достоверността на събирането, 

обработката, използването и 

съхранението на данни; 

Or. it 

 

Изменение  64 

Карима Дели 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. подчертава, че доверието и 

надеждната защита на данните са 

необходими условия за създаването на 

цифров единен пазар; подчертава в този 

контекст необходимостта да се 

гарантират високи стандарти по 

отношение на капацитета за данни, 

достъпността и сигурността, като се 

предостави цялостна, надеждна и 

оперативно съвместима инфраструктура 

за данните и се гарантира 

сигурността и достоверността на 

събирането, обработката, 

използването и съхранението на 

данни; 

4. подчертава, че доверието и 

надеждната защита на данните са 

необходими условия за създаването на 

цифров единен пазар; подчертава в този 

контекст необходимостта да се 

гарантират високи стандарти по 

отношение на капацитета за данни, 

достъпността и сигурността, като се 

предостави цялостна, надеждна и 

оперативно съвместима 

инфраструктура; 
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Or. fr 

 

Изменение  65 

Клаудия Тапардел 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. подчертава, че доверието и 

надеждната защита на данните са 

необходими условия за създаването на 

цифров единен пазар; подчертава в този 

контекст необходимостта да се 

гарантират високи стандарти по 

отношение на капацитета за данни, 

достъпността и сигурността, като се 

предостави цялостна, надеждна и 

оперативно съвместима инфраструктура 

за данните и се гарантира сигурността и 

достоверността на събирането, 

обработката, използването и 

съхранението на данни; 

4. подчертава, че поверителността и 

надеждната защита на данните са 

необходими условия за създаването на 

цифров единен пазар; подчертава в този 

контекст необходимостта да се 

гарантират високи стандарти по 

отношение на капацитета за данни, 

достъпността и сигурността, като се 

предостави цялостна, надеждна и 

оперативно съвместима инфраструктура 

за данните и се гарантира сигурността и 

достоверността на събирането, 

обработката, използването и 

съхранението на данни; 

Or. en 

 

Изменение  66 

Доминик Рике, Павел Теличка 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. подчертава, че доверието и 

надеждната защита на данните са 

необходими условия за създаването на 

цифров единен пазар; подчертава в 

този контекст необходимостта да се 

гарантират високи стандарти по 

отношение на капацитета за данни, 

достъпността и сигурността, като се 

предостави цялостна, надеждна и 

оперативно съвместима 

4. подчертава, че нарастващата 

цифровизация на транспорта 

поражда тройно предизвикателство, 

свързано с надеждността, 

свързаността и капацитета; в тази 

връзка призовава за внедряване на 

надеждна система за защита на 

данните; подчертава необходимостта от 

разработване на стандарти, които да 

осигурят оперативната 



 

AM\1073513BG.doc 41/55 PE567.771v02-00 

 BG 

инфраструктура за данните и се 

гарантира сигурността и 
достоверността на събирането, 

обработката, използването и 

съхранението на данни; 

съвместимост както между 

държавите, така и между услугите и 

промишлеността, и да гарантират 

сигурността и достоверността на 

събирането, обработката, използването 

и съхранението на данни; припомня 

колко е важно да е налице 

инфраструктура, способна да 

управлява количеството 

новогенерирани потоци, което ще 

изисква инвестиции в широколентова 

връзка, пълно оползотворяване на 

възможностите, предлагани от 

„Галилео“, и по-оптимално 

използване на честотите; 

Or. fr 

 

Изменение  67 

Даниела Аюто, Роза Д'Амато 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. подчертава, че доверието и 

надеждната защита на данните са 

необходими условия за създаването на 

цифров единен пазар; подчертава в този 

контекст необходимостта да се 

гарантират високи стандарти по 

отношение на капацитета за данни, 

достъпността и сигурността, като се 

предостави цялостна, надеждна и 

оперативно съвместима инфраструктура 

за данните и се гарантира сигурността и 

достоверността на събирането, 

обработката, използването и 

съхранението на данни; 

4. подчертава, че доверието и 

надеждната защита на данните са 

необходими условия за създаването на 

цифров единен пазар; подчертава в този 

контекст необходимостта да се 

гарантират високи стандарти по 

отношение на капацитета за данни, 

достъпността и сигурността, като се 

предостави цялостна, надеждна и 

оперативно съвместима инфраструктура 

за данните и се гарантира сигурността и 

достоверността на събирането, 

обработката, използването и 

съхранението на данни; призовава 

Комисията да гарантира максимална 

прозрачност в защитата на данните, 

която да предодтвратява 

злоупотребата с клиентски данни от 

страна на големите доставчици; 

Or. it 
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Изменение  68 

Мари-Кристин Арнотю 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. подчертава, че доверието и 

надеждната защита на данните са 

необходими условия за създаването на 

цифров единен пазар; подчертава в този 

контекст необходимостта да се 

гарантират високи стандарти по 

отношение на капацитета за данни, 

достъпността и сигурността, като се 

предостави цялостна, надеждна и 

оперативно съвместима инфраструктура 

за данните и се гарантира сигурността и 

достоверността на събирането, 

обработката, използването и 

съхранението на данни; 

4. подчертава, че доверието и 

надеждната защита на данните са 

необходими условия за всяко 

междудържавно сътрудничество в 

областта на цифровизацията; 

подчертава в този контекст 

необходимостта да се защитят 

индивидуалните свободи и да се 
гарантират високи стандарти по 

отношение на капацитета за данни, 

достъпността и сигурността, като се 

предостави надеждна и оперативно 

съвместима инфраструктура за данните 

и се гарантира сигурността и 

достоверността на събирането, 

обработката, използването и 

съхранението на данни; 

Or. fr 

 

Изменение  69 

Тереза Грифин 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. подчертава значението на 

високоскоростния достъп до 

интернет, особено за селските и 

периферните райони, така че всеки да 

може да се възползва от 

предимствата, които 

цифровизираната транспортна 

мрежа предлага; 
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Or. en 

 

Изменение  70 

Павел Теличка, Доминик Рике, Йозо Радош 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. приветства факта, че 

цифровизацията на транспортния 

сектор позволява допълнително 

развитие на концепцията 

„Мобилността като услуга“; 

признава, че това може да доведе до 

структурни промени в транспортния 

сектор; следователно насърчава 

Комисията да стартира задълбочен 

анализ на перспективите на 

концепцията „Мобилността като 

услуга“, що се отнася например до 

поведението на потребителите, 

транспортните инфраструктури и 

градското планиране; 

Or. en 

 

Изменение  71 

Доминик Рике, Павел Теличка 

 

Проектостановище 

Параграф 4а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4а. счита, че секторите на 

транспорта и туризма ще извлекат 

пълната полза от цифровата 

революция само ако се умножи броят 

на точките за безжичен достъп, и 

призовава държавите членки да 

зачитат ангажиментите за 

премахване на таксите за роуминг в 

Европа; 
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Or. fr 

 

Изменение  72 

Косма Злотовски 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. отбелязва, че свързаните с 

цифровата революция възможности 

могат да бъдат напълно използвани 

само ако бъде предоставен 

широкомащабен, евтин и лесен 

достъп до интернет; подчертава, че 

достъпът до актуална информация 

относно закъснения, препятствия и 

метеорологични условия е 

изключително важен за пътниците и 

ежедневно пътуващите; призовава за 

надлежно вземане под внимание в 

стратегията за цифров единен пазар 

на необходимостта от 

предоставянето на безплатен достъп 

до интернет на гари, летища, 

пристанища, хотели и 

бензиностанции по 

автомагистралите; 

Or. pl 

 

Изменение  73 

Даниела Аюто, Роза Д'Амато 

 

Проектостановище 

Параграф 4а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4а. призовава държавите членки и 

местните общини при изпълнението 

на плановете за градска мобилност 

винаги да предвиждат включване на 

цифровото измерение на транспорта, 
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като гарантират пълна достъпност 

и използваемост от страна на 

потребителите; 

Or. it 

 

Изменение  74 

Томаш Пьотър Поремба 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. отбелязва, че широколентовият 

достъп, развитието на 

информационните и комуникационни 

технологии и по-добрата свързаност, 

по-специално в селските райони, 

стимулират икономическото 

развитие и подобряват качеството 

на живот; 

Or. pl 

Изменение  75 

Даниела Аюто, Роза Д'Амато 

 

Проектостановище 

Параграф 4б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4б. подчертава, че използването на 

нови приложения за смартфони, 

таблети и компютри може да 

придаде значителна добавена 

стойност за развитието на 

европейския туризъм и да засили 

използването на транспорта; в тази 

връзка Комисията и държавите 

членки следва специално да определят 

общи стандарти, които да 

гарантират лоялна конкуренция и 

значително намаляване на 

съществуващите понастоящем 
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административна тежест и 

бюрокрация; 

Or. it 

 

Изменение  76 

Даниела Аюто, Роза Д'Амато 

 

Проектостановище 

Параграф 4в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4в. приветства въвеждането в 

транспортния сектор на 

приложения, които позволяват 

съвместно придвижване на разменни 

начала със собствени автомобили, 

съвместно ползване на автомобили 

от съсобственици, съвместно 

ползване на велосипеди и други видове 

споделен транспорт; 

Or. it 

 

Изменение  77 

Даниела Аюто, Роза Д'Амато 

 

Проектостановище 

Параграф 4г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4г. подчертава, че по-добрата 

цифровизация на системите за 

доставка на стоки в Европа ще 

гарантира по-голяма ефективност и 

възможност за проследяване на 

транспортните услуги на 

трансгранично равнище; 

Or. it 
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Изменение  78 

Даниела Аюто, Роза Д'Амато 

 

Проектостановище 

Параграф 4д (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4д. призовава Комисията да разгледа 

въвеждането на цифрови системи в 

Европа за медицинските и здравните 

грижи с по-добра достъпност до 

транспорта в трудно достъпните 

райони; 

Or. it 

 

Изменение  79 

Меря Кюлонен, Павел Теличка, Хена Виркунен, Косма Злотовски, Карима Дели 

 

Проектостановище 

Параграф 5 

 

Проектостановище Изменение 

5. счита, че транспортният сектор ще се 

превърне в една от най-широките 

области на приложение на „интернет на 

нещата“. 

5. счита, че транспортният сектор ще се 

превърне в една от най-широките 

области на приложение на „интернет на 

нещата“; следователно подчертава 

значението на прогнозна и 

предварителна оценка на 

въздействието за вземането на 

решения както относно 

регулирането, така и относно 

инфраструктурните инвестиции с 

цел въвеждане на приложима основа 

за автоматизиран транспорт; 

Or. en 

 

Изменение  80 

Ищван Уихеи 

 

Проектостановище 

Параграф 5 
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Проектостановище Изменение 

5. счита, че транспортният сектор ще се 

превърне в една от най-широките 

области на приложение на „интернет на 

нещата“. 

5. счита, че транспортният и 

туристическият сектор ще се 

превърнат в една от най-широките 

области на приложение на „интернет на 

нещата“. 

Or. hu 

Изменение  81 

Тереза Грифин 

 

Проектостановище 

Параграф 5 

 

Проектостановище Изменение 

5. счита, че транспортният сектор ще се 

превърне в една от най-широките 

области на приложение на „интернет на 

нещата“. 

5. счита, че транспортният сектор ще се 

превърне в една от най-широките 

области на приложение на „интернет на 

нещата“; следователно счита, че 

приемането на европейска директива 

за достъпност на уeбсайтовете е от 

съществено значение за преодоляване 

на проблемите с достъпността в 

цяла Европа; припомня, че според 

приблизителните изчисления в 

последния доклад (2011 г.) от 

проучването „Наблюдение на 

електронната достъпност в Европа“ 

(MeAC) само една трета от 

генерираното от публичните органи в 

ЕС съдържание е достъпно; 

подчертава, че достъпността на 

уебсайтовете не е само въпрос на 

технически стандарти и на уеб 

архитектура и дизайн, а е 

жизненоважна, за да гарантира, че 

никой не е изложен на риск от 

частично или пълно изключване от 

обществото в процеса на неговата по-

голяма цифровизация; 

Or. en 
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Изменение  82 

Луис де Грандес Паскуал 

 

Проектостановище 

Параграф 5 

 

Проектостановище Изменение 

5. счита, че транспортният сектор ще се 

превърне в една от най-широките 

области на приложение на „интернет на 

нещата“. 

5. счита, че транспортният и 

туристическият сектор ще се 

превърнат в едни от най-широките 

области на приложение на „интернет на 

нещата“, улеснявайки планирането на 

пътуванията и подобрявайки 

взаимната свързаност между 

транспортните средства, 

предотвратявайки географските 

ограничения при договарянето на 

услугите чрез интегрирана система за 

издаване на билети за мултимодални 

пътувания; 

Or. es 

 

Изменение  83 

Меря Кюлонен, Олга Сехналова, Павел Теличка, Хена Виркунен, Косма 

Злотовски, Карима Дели 

 

Проектостановище 

Параграф 5a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 5а. припомня, както е отбелязано в 

доклада относно предоставянето на 

мултимодална интегрирана 

продажба на билети в Европа, 

необходимостта от активно 

насърчаване на  услугите за 

предоставяне на информация за 

мултимодалните пътувания и 

планирането и продажбата на 

билети за такива пътувания с цел 

безпрепятствена мобилност от 

врата до врата;  

Or. en 
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Изменение  84 

Инес Аяла Сендер 

 

Проектостановище 

Параграф 5а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 5a. счита, че цифровизацията в 

транспортния сектор може да доведе 

до изолация на определени социални 

групи, които срещат трудности с 

привикването към новите 

технологии, като например 

възрастните, цифрово неграмотните 

или хората с увреждания; призовава 

Комисията при осъществяването на 

цифровия единен пазар да включи 

риска от изолация на тези 

потребители; 

Or. es 

 

Изменение  85 

Дирдре Клун, Хена Виркунен 

 

Проектостановище 

Параграф 5a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 5a. очаква от Комисията да 

представи всеобхватен доклад, 

обхващащ оценката на настоящото 

положение на цифровизацията на 

пазара на туризма в ЕС, с оглед на 

установяването и преодоляването на 

предизвикателствата и 

възможностите на различните 

публични и частни участници на 

национално, регионално и местно 

равнище; счита, че този доклад 

следва да включва подходящи 

препоръки за гарантиране на 

справедлива конкуренция и на равни 
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възможности за всички участници, 

както и да защитава потребителите, 

предоставяйки прозрачност, 

неутралност и достъпност; 

Or. en 

 

Изменение  86 

Каролине Грасвандер–Хайнц, Изабела Де Монте 

 

Проектостановище 

Параграф 5a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 5a. подчертава значението на 

цифровизацията в сектора на 

туризма и необходимостта от 

предоставянето на лесен достъп до 

всички цифрови инфраструктури, по-

специално във връзка с МСП, като се 

вземе под внимание също и 

разработването на платформи за 

съвместно потребление; 

Or. en 

 

Изменение  87 

Олга Сехналова 

 

Проектостановище 

Параграф 5a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 5a. подчертава, че ИКТ 

инструментите следва да бъдат 

достъпни и лесни за използване от 

всички потребители, включително 

от хората с увреждания и от 

застаряващото население, а не да 

създават нови бариери; 

Or. en 
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Изменение  88 

Даниела Аюто, Роза Д'Амато 

 

Проектостановище 

Параграф 5а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 5а. призовава Комисията да 

преразгледа създаването и да 

оптимизира управлението на 

туристическите интернет портали 

на европейско равнище, които досега 

не са показали никаква добавена 

стойност за туризма в Европа, но 

същевременно представляват 

постоянна част от разходите на 

европейския данъкоплатец; 

Or. it 

Изменение  89 

Луис де Грандес Паскуал 

 

Проектостановище 

Параграф 5а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 5a. посочва необходимостта от 

подобряване на достъпа до интернет 

и до информационни приложения на 

гарите, летищата и – доколкото е 

възможно – в хотелите и други форми 

за настаняване; 

Or. es 

Изменение  90 

Мари-Кристин Арнотю 

 

Проектостановище 

Параграф 5а (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 5а. приканва държавите членки да 

помислят по същество за 

нарастващата цифровизация на 

западните общества и за рисковете 

от отчуждаване, които този процес 

би могъл да породи; споделя 

желанието си изразените по въпроса 

градивни критики да бъдат взети 

предвид от компетентните органи; 

припомня следното изказване на 

френския социолог Жак Елюл: „[...] 

истинската технология ще успее да 

запази привидност на свобода, избор и 

индивидуализъм, която да 

удовлетворява потребностите от 

свобода, избор и индивидуализъм на 

човека — и всичко ще бъде 

внимателно изчислено, така че това 

да не е нищо повече от привидност, 

внедрена в цифровата реалност“; 

Виж; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ell

ul#On_technique . 

Or. fr 

Изменение  91 

Олга Сехналова 

 

Проектостановище 

Параграф 5б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 5б. подчертава, че за да се използва 

капацитетът на цифровизация в 

транспортния сектор, е необходимо 

да се премахне практиката на 

ограничаване на достъпа до 

съдържание въз основа на 

географското местоположение на 

потребителя (известно като 

„блокиране на географски принцип“); 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ellul#On_technique
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ellul#On_technique
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Or. en 

 

Изменение  92 

Дита Харанзова 

 

Проектостановище 

Параграф 5б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 5б. подчертава необходимостта от 

силни мерки за киберсигурност и 

изисквания във връзка със свързаните 

превозни средства; отбелязва, че това 

не е въпрос само от областта на 

защитата на данните, но и от тази 

на физическата сигурност на 

превозното средство и неговите 

пътници; 

Or. en 

 

Изменение  93 

Олга Сехналова 

 

Проектостановище 

Параграф 5в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 5в. призовава Комисията да 

разработи координирана стратегия в 

областта на свързаността в 

транспортния сектор и да направи 

оценка на нейното въздействие върху 

безопасността по пътищата и 

ефективното използване на 

инфраструктура, като вземе под 

внимание важни въпроси, като 

например правото на 

неприкосновеност на личния живот , 

сигурността и достъпността на 

данните; 

Or. en 



 

AM\1073513BG.doc 55/55 PE567.771v02-00 

 BG 

 

Изменение  94 

Дита Харанзова 

 

Проектостановище 

Параграф 5в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 5в. подчертава необходимостта ЕС 

да вземе активно участие в 

Световния форум на ООН относно 

нормативната уредба за 

автомобилите,  и по-специално в 

неформалната работна група в 

областта на интелигентните 

транспортни системи и 

автоматичните превозни средства 

(WP.29); счита, че е от изключително 

важно значение да вземе участие в 

нея, за да гарантира, че стандартите 

за свързани превозни средства на ЕС 

са в основата на глобалните 

стандарти; също така счита, че 

следва да засилим сътрудничеството 

със Съединените щати в областта на 

стандартите и нормативната уредба 

относно свързаните превозни 

средства; 

Or. en 

 


