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Pozměňovací návrh  1 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení o „Strategii pro jednotný 

digitální trh v Evropě“; zdůrazňuje, že 

provádění digitalizace a intenzivnější 

zavádění inteligentních dopravních 

systémů (ITS) budou klíčovými nástroji, 

které zvýší účinnost a produktivitu 

evropského dopravního systému, díky 

čemuž bude každodenní doprava a 

logistika plynulejší, bezpečnější, lépe 

využívající zdroje a udržitelnější; 

1. vítá sdělení o „Strategii pro jednotný 

digitální trh v Evropě“; zdůrazňuje, že 

provádění digitalizace a intenzivnější 

zavádění interoperabilních inteligentních 

dopravních systémů (ITS) jsou klíčovými 

nástroji, které zvýší účinnost a produktivitu 

evropského dopravního systému, díky 

čemuž bude každodenní doprava a 

logistika plynulejší, bezpečnější, lépe 

využívající zdroje a udržitelnější; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Eva Paunova 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení o „Strategii pro jednotný 

digitální trh v Evropě“; zdůrazňuje, že 

provádění digitalizace a intenzivnější 

zavádění inteligentních dopravních 

systémů (ITS) budou klíčovými nástroji, 

které zvýší účinnost a produktivitu 

evropského dopravního systému, díky 

čemuž bude každodenní doprava a 

logistika plynulejší, bezpečnější, lépe 

využívající zdroje a udržitelnější; 

1. vítá sdělení o „Strategii pro jednotný 

digitální trh v Evropě“; zdůrazňuje, že 

provádění digitalizace a intenzivnější 

zavádění inteligentních dopravních 

systémů (ITS) budou klíčovými nástroji, 

které zvýší účinnost, produktivitu 

evropského dopravního systému a jeho 

využitelnosti v budoucnu, díky čemuž 

bude každodenní doprava a logistika 

plynulejší, bezpečnější, lépe využívající 

zdroje a udržitelnější; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Aldo Patriciello 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení o „Strategii pro jednotný 

digitální trh v Evropě“; zdůrazňuje, že 

provádění digitalizace a intenzivnější 

zavádění inteligentních dopravních 

systémů (ITS) budou klíčovými nástroji, 

které zvýší účinnost a produktivitu 

evropského dopravního systému, díky 

čemuž bude každodenní doprava a 

logistika plynulejší, bezpečnější, lépe 

využívající zdroje a udržitelnější; 

1. vítá sdělení o „Strategii pro jednotný 

digitální trh v Evropě“; zdůrazňuje, že 

provádění digitalizace a intenzivnější 

zavádění inteligentních dopravních 

systémů (ITS) budou klíčovými nástroji, 

které zvýší účinnost a produktivitu 

evropského dopravního systému, díky 

čemuž bude každodenní doprava a 

logistika plynulejší, bezpečnější, lépe 

využívající zdroje a udržitelnější; tím, že 

propojují telekomunikace, elektroniku 

a informační technologie s dopravním 

inženýrstvím, pomáhají inteligentní 

dopravní systémy dosahovat lepších 

výsledků z hlediska životního prostředí, 

účinnosti, včetně energetické účinnosti, 

a bezpečnosti silničního provozu všeho 

druhu a zároveň zajišťují fungování 

vnitřního trhu, jak je uvedeno ve směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 

2010/40/EU ze dne 7. července 2010; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  4 

Theresa Griffin 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení o „Strategii pro jednotný 

digitální trh v Evropě“; zdůrazňuje, že 

provádění digitalizace a intenzivnější 

zavádění inteligentních dopravních 

systémů (ITS) budou klíčovými nástroji, 

které zvýší účinnost a produktivitu 

evropského dopravního systému, díky 

1. vítá sdělení o „Strategii pro jednotný 

digitální trh v Evropě“; zdůrazňuje, že 

provádění digitalizace a intenzivnější 

zavádění inteligentních dopravních 

systémů (ITS) budou klíčovými nástroji, 

které zvýší účinnost a produktivitu 

evropského dopravního systému, díky 
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čemuž bude každodenní doprava a 

logistika plynulejší, bezpečnější, lépe 

využívající zdroje a udržitelnější; 

čemuž bude každodenní doprava a 

logistika plynulejší, bezpečnější, lépe 

využívající zdroje a udržitelnější a budou 

lépe naplněny požadavky zdravotně 

postižených cestujících; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Karima Delli 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení o „Strategii pro jednotný 

digitální trh v Evropě“; zdůrazňuje, že 

provádění digitalizace a intenzivnější 

zavádění inteligentních dopravních 

systémů (ITS) budou klíčovými nástroji, 

které zvýší účinnost a produktivitu 

evropského dopravního systému, díky 

čemuž bude každodenní doprava a 

logistika plynulejší, bezpečnější, lépe 

využívající zdroje a udržitelnější; 

1. vítá sdělení o „Strategii pro jednotný 

digitální trh v Evropě“; zdůrazňuje, že 

provádění digitalizace a intenzivnější 

zavádění inteligentních dopravních 

systémů (ITS), evropských systémů řízení 

železničního provozu (ERTMS) a říčních 

informačních služeb (RIS) budou 

klíčovými nástroji, které zvýší účinnost a 

produktivitu evropského dopravního 

systému, díky čemuž bude každodenní 

doprava, mobilita a logistika plynulejší, 

přístupnější, bezpečnější, lépe využívající 

zdroje a udržitelnější a povede k lepšímu 

využití kapacit stávající dopravní 

infrastruktury; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Claudia Tapardel 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení o „Strategii pro jednotný 

digitální trh v Evropě“; zdůrazňuje, že 

provádění digitalizace a intenzivnější 

1. vítá sdělení o „Strategii pro jednotný 

digitální trh v Evropě“; zdůrazňuje, že 

provádění digitalizace a intenzivnější 
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zavádění inteligentních dopravních 

systémů (ITS) budou klíčovými nástroji, 

které zvýší účinnost a produktivitu 

evropského dopravního systému, díky 

čemuž bude každodenní doprava a 

logistika plynulejší, bezpečnější, lépe 

využívající zdroje a udržitelnější; 

zavádění inteligentních dopravních 

systémů (ITS), včetně podnětů, jejichž 

cílem je propagovat a zpřístupnit 

cestujícím služby v oblasti informací a 

prodeje jízdenek na multimodální cesty, 
budou klíčovými nástroji, které zvýší 

účinnost a produktivitu evropského 

dopravního systému, díky čemuž bude 

každodenní doprava a logistika plynulejší, 

bezpečnější, lépe využívající zdroje a 

udržitelnější; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení o „Strategii pro jednotný 

digitální trh v Evropě“; zdůrazňuje, že 

provádění digitalizace a intenzivnější 

zavádění inteligentních dopravních 

systémů (ITS) budou klíčovými nástroji, 

které zvýší účinnost a produktivitu 

evropského dopravního systému, díky 

čemuž bude každodenní doprava a 

logistika plynulejší, bezpečnější, lépe 

využívající zdroje a udržitelnější; 

1. vítá sdělení o „Strategii pro jednotný 

digitální trh v Evropě“; zdůrazňuje, že 

provádění digitalizace a intenzivnější 

zavádění inteligentních dopravních 

systémů (ITS) budou klíčovými nástroji, 

které zvýší účinnost a produktivitu 

evropského dopravního systému, díky 

čemuž bude každodenní doprava a 

logistika plynulejší, bezpečnější, lépe 

využívající zdroje a udržitelnější; 

konstatuje, že příslušné nástroje týkající 

se námořní dopravy (SafeSeaNet7, 

směrnice 2010/65/EU o náležitostech 

podávání zpráv, Blue Belt8, e-Maritime), 

vnitrozemských vodních cest (RIS9), 

železniční dopravy (TAF-TSI10) a letecké 

dopravy (SESAR12) se nacházejí 

v různých fázích vývoje a provádění; žádá 

Komisi, aby tyto nástroje urychleně 

provedla, neboť umožní zabezpečit 

plynulý tok informací; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení o „Strategii pro jednotný 

digitální trh v Evropě“; zdůrazňuje, že 

provádění digitalizace a intenzivnější 

zavádění inteligentních dopravních 

systémů (ITS) budou klíčovými nástroji, 

které zvýší účinnost a produktivitu 

evropského dopravního systému, díky 

čemuž bude každodenní doprava a 

logistika plynulejší, bezpečnější, lépe 

využívající zdroje a udržitelnější; 

1. bere na vědomí sdělení o „Strategii 

pro jednotný digitální trh v Evropě“; lituje 

toho, že nenese název „Strategie pro 

zlepšení spolupráce evropských států 

v digitální oblasti“ zdůrazňuje, že 

provádění digitalizace a intenzivnější 

zavádění inteligentních dopravních 

systémů (ITS) by mělo přednostně 

zohledňovat očekávání uživatelů a mělo 

by zvýšit bezpečnost, efektivitu, plynulost 

a hospodárnost dopravních systémů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  9 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení o „Strategii pro jednotný 

digitální trh v Evropě“; zdůrazňuje, že 

provádění digitalizace a intenzivnější 

zavádění inteligentních dopravních 

systémů (ITS) budou klíčovými nástroji, 

které zvýší účinnost a produktivitu 

evropského dopravního systému, díky 

čemuž bude každodenní doprava a 

logistika plynulejší, bezpečnější, lépe 

využívající zdroje a udržitelnější; 

1. vítá sdělení o „Strategii pro jednotný 

digitální trh v Evropě“; zdůrazňuje, že 

provádění digitalizace a intenzivnější 

zavádění inteligentních dopravních 

systémů (ITS) budou klíčovými nástroji, 

které zvýší účinnost a produktivitu 

evropského dopravního systému, díky 

čemuž bude každodenní doprava a 

logistika plynulejší, bezpečnější, lépe 

využívající zdroje a udržitelnější; 

podporuje celostní přístup pro sítě 

v oblasti telekomunikací, dopravy a 

inteligentní energie, pokud jde o vývoj 

nových druhů digitálních služeb pro 

spotřebitele a dodavatele; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  10 

Barbara Kappel 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. poukazuje na významnou úlohu dat, 

kterou mají při zajišťování toho, aby 

mohlo odvětví dopravy využívat jednotný 

digitální trh; vítá proto, že Komise 

ohlásila iniciativu „Free Flow of Data“, 

která má zrušit stávající bariéry bránící 

přeshraničnímu pohybu dat; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  11 

Franck Proust 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. konstatuje, že některé správní 

požadavky v určitých zemích mohou být 

překážkou pro projekty, které mají 

významný potenciál v oblasti dopravy 

(začínající podniky, projekty digitalizace); 

žádá, aby byla součástí jednotného 

digitálního trhu i zvláštní kapitola 

věnovaná snižování administrativní zátěže 

(daňová oblast, oznámení o založení 

společnosti, nábor pracovníků), a to 

zejména ve fázi zahajování projektů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  12 

Dominique Riquet 
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Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje význam dalšího rozvoje 

logistiky pro celosvětový obchod, který 

povede k úplnému sjednocení celého 

logistického řetězce v oblasti provozu, 

správy a financování; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  13 

Karima Delli 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. má za to, že digitalizace skýtá značný 

potenciál pro posílení integračních 

přístupů, jako je například zlepšení 

interoperability, plynulá intermodalita a 

účinnější (přeshraniční) propojení; 

zdůrazňuje, že digitalizované evropské 

intermodální informace (v reálném čase) 

a systémy pro rezervaci a výdej jízdenek 

jsou klíčovou příležitostí jak zvýšit 

udržitelnost dopravy a mobility; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

István Ujhelyi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že digitalizace odvětví 

dopravy poskytuje Evropě nové obchodní 

příležitosti a pracovní místa; poukazuje na 

2. konstatuje, že digitalizace odvětví 

dopravy a cestovního ruchu poskytuje 

Evropě nové obchodní příležitosti a 
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výrazný růst v odvětví ITS, u něhož se v 

letech 2014–2019 očekává celková roční 

míra růstu ve výši 16,4 %; 

pracovní místa; poukazuje na výrazný růst 

v odvětví ITS, u něhož se v letech 2014–

2019 očekává celková roční míra růstu ve 

výši 16,4 %; 

Or. hu 

 

Pozměňovací návrh  15 

Eva Paunova 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že digitalizace odvětví 

dopravy poskytuje Evropě nové obchodní 

příležitosti a pracovní místa; poukazuje na 

výrazný růst v odvětví ITS, u něhož se v 

letech 2014–2019 očekává celková roční 

míra růstu ve výši 16,4 %; 

2. konstatuje, že digitalizace odvětví 

dopravy poskytuje Evropě nové obchodní 

příležitosti a pracovní místa a rovněž má 

klíčovou roli při přeměně evropských měst 

v inteligentní města; poukazuje na výrazný 

růst v odvětví ITS, u něhož se v letech 

2014–2019 očekává celková roční míra 

růstu ve výši 16,4 %; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že digitalizace odvětví 

dopravy poskytuje Evropě nové obchodní 

příležitosti a pracovní místa; poukazuje na 

výrazný růst v odvětví ITS, u něhož se v 

letech 2014–2019 očekává celková roční 

míra růstu ve výši 16,4 %; 

2. konstatuje, že digitalizace odvětví 

dopravy poskytuje Evropě nové obchodní 

příležitosti a pracovní místa; poukazuje na 

výrazný růst v odvětví ITS, u něhož se v 

letech 2014–2019 očekává celková roční 

míra růstu ve výši 16,4 %; zdůrazňuje, že 

je proto zapotřebí rozvinout příslušnou 

infrastrukturu a zjednodušit přístup 

k finančním prostředkům pro malé a 

střední podniky a začínající podniky 

v odvětví dopravy a cestovního ruchu; má 
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za to, že EFSI by měl hrát stěžejní roli 

v digitalizaci tohoto odvětví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že digitalizace odvětví 

dopravy poskytuje Evropě nové obchodní 

příležitosti a pracovní místa; poukazuje na 

výrazný růst v odvětví ITS, u něhož se v 

letech 2014–2019 očekává celková roční 

míra růstu ve výši 16,4 %; 

2. konstatuje, že digitalizace odvětví 

dopravy poskytuje členským státům nové 

obchodní příležitosti a pracovní místa; 

poukazuje na výrazný růst v odvětví ITS, u 

něhož se v letech 2014–2019 očekává 

celková roční míra růstu ve výši 16,4 %; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  18 

Luis de Grandes Pascual 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že digitalizace odvětví 

dopravy poskytuje Evropě nové obchodní 

příležitosti a pracovní místa; poukazuje na 

výrazný růst v odvětví ITS, u něhož se v 

letech 2014–2019 očekává celková roční 

míra růstu ve výši 16,4 %; 

2. konstatuje, že digitalizace odvětví 

dopravy poskytuje Evropě nové obchodní 

příležitosti, zejména pokud jde o začínající 

a malé podniky; poukazuje na výrazný růst 

v odvětví ITS, u něhož se v letech 2014–

2019 očekává celková roční míra růstu ve 

výši 16,4 %; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  19 

Tomasz Piotr Poręba 

 



 

PE567.771v01-00 12/49 AM\1073513CS.doc 

CS 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že digitalizace odvětví 

dopravy poskytuje Evropě nové obchodní 

příležitosti a pracovní místa; poukazuje 

na výrazný růst v odvětví ITS, u něhož se 

v letech 2014–2019 očekává celková roční 

míra růstu ve výši 16,4 %; 

2. konstatuje, že digitalizace odvětví 

dopravy, která se pojí s přijímáním 

nezbytných strategických rozhodnutí 

a se značnými investičními náklady 

ze strany podniků, poskytuje Evropě nové 

obchodní příležitosti a pracovní místa; 

poukazuje na výrazný růst v odvětví ITS, 

u něhož se v letech 2014–2019 očekává 

celková roční míra růstu ve výši 16,4 %; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  20 

Karima Delli 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. je si vědom rovněž skutečnosti, že 

digitalizované systémy v oblasti dopravy a 

mobility mohou vést ve svém důsledku i ke 

ztrátám pracovních míst v některých 

dopravních službách, a proto zdůrazňuje, 

že jsou zapotřebí sociální plány na 

podporu zřizování atraktivnějších a 

udržitelnějších pracovních míst; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Dita Charanzová 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. vítá, že dne 16. září 2015 byl zahájen 
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dialog odvětví EU o otázkách využití 

prvků automatizace a konektivity při 

řízení motorových vozidel“; zdůrazňuje, že 

v zájmu rozvoje vozidel využívajících 

prvků konektivity a příslušné 

infrastruktury na základě společných 

celoevropských a celosvětových norem je 

zapotřebí vzájemné partnerství mezi 

automobilovým průmyslem a odvětvím 

telekomunikací; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. připomíná však, že odvětví dopravy je 

jedním z průkopníků při využívání nových 

informačních technologií, inteligentních 

systémů automatizace (satelitní navigace 

v letectví a v odvětví logistiky, evropský 

systém řízení železničního provozu, správa 

vozového parku, systém dálničního mýta, 

digitální tachografy, radary apod.); 

konstatuje však, že digitalizace odvětví 

dopravy nepovede sama o sobě k nabídce 

lepších služeb uživatelům, přičemž 

k odstranění dominantního postavení 

operátorů z minulosti, obchodních 

překážek a předpisů ze strany členských 

států bude zapotřebí dosáhnout politické 

vůle; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  23 

Kosma Złotowski 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. konstatuje, že plného využití 

potenciálu spojeného s využíváním 

digitálních systémů v odvětví dopravy je 

možné dosáhnout pouze v situaci 

otevřeného širokého přístupu 

k poznatkům a dovednostem; domnívá se, 

že při zavádění strategie jednotného 

digitálního trhu je nutné přihlédnout 

k nutnosti zvyšování kvalifikace 

pracovníků v digitálním odvětví ve všech 

oblastech hospodářství, zejména v případě 

pracovníků s nejnižší kvalifikací v odvětví 

dopravy; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  24 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. konstatuje, že je nutné zlepšit přístup 

spotřebitelů a podniků ke zboží a službám 

na internetu a že toho lze dosáhnout 

pouze prostřednictvím rozšíření 

vysokorychlostních internetových sítí, tak 

aby se tyto sítě dostaly ke všem občanům 

Evropy; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  25 

Luis de Grandes Pascual 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. poukazuje na to, že digitalizace odvětví 

dopravy by umožnila vytvoření nových, 

méně mechanizovaných pracovních míst, 

čímž by zároveň došlo k rozšíření 

kreativnější činnosti; připomíná, 

že k tomu, aby bylo možné se adaptovat 

na technický rozvoj, jsou mimořádně 

důležité programy trvalého vzdělávání; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  26 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. zdůrazňuje, že základními prvky 

jednotného digitálního trhu jsou 

interoperabilita a standardizace, a vyzývá 

proto Komisi, aby v této oblasti vymezila 

stávající nedostatky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2b. domnívá se, že městská veřejná 

doprava by měla v rámci všech prostředků 

místní veřejné dopravy zaručovat všem 

občanům snadný a rychlý přístup 

ke službám; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  28 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2c. vítá vytváření digitálních platforem, 

které sbližují poptávku a nabídku 

v odvětví dopravy a cestovního ruchu tím, 

že povzbuzují vznik ekonomiky sdílení; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  29 

Jill Seymour,James Carver 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; 

žádá Komisi, aby harmonizovala 

regulační rámec různých druhů dopravy s 

cílem podporovat skutečnou 

hospodářskou soutěž mezi těmito různými 

druhy a povzbudit nové inovace a služby v 

oblasti mobility a logistiky, včetně inovací 

a služeb založených na ekonomice sdílení 

a současně přitom vytvořit rovné 

podmínky pro stávající účastníky trhu a 

nové subjekty vstupující na trh, pokud jde 

o vysoké evropské standardy týkající se 

bezpečnosti, pracovních podmínek, 

spravedlivého daňového systému, ochrany 

spotřebitelů a předcházení škodlivým 

vlivům na životní prostředí; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  30 

Daniel Dalton 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat skutečnou hospodářskou soutěž 

mezi těmito různými druhy a povzbudit 

nové inovace a služby v oblasti mobility a 

logistiky, včetně inovací a služeb 

založených na ekonomice sdílení a 

současně přitom vytvořit rovné podmínky 

pro stávající účastníky trhu a nové 

subjekty vstupující na trh, pokud jde o 
vysoké evropské standardy týkající se 

bezpečnosti, pracovních podmínek, 

spravedlivého daňového systému, ochrany 

spotřebitelů a předcházení škodlivým 

vlivům na životní prostředí; 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat skutečnou hospodářskou soutěž 

mezi těmito různými druhy a povzbudit 

nové inovace a služby v oblasti mobility a 

logistiky, včetně inovací a služeb 

založených na ekonomice sdílení, a 

zároveň zohlednila vysoké evropské 

standardy týkající se bezpečnosti, 

pracovních podmínek, spravedlivého 

daňového systému, výběru a ochrany 

spotřebitelů a předcházení škodlivým 

vlivům na životní prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Eva Paunova 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat skutečnou hospodářskou soutěž 

mezi těmito různými druhy a povzbudit 

nové inovace a služby v oblasti mobility a 

logistiky, včetně inovací a služeb 

založených na ekonomice sdílení a 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat skutečnou hospodářskou soutěž 

mezi těmito různými druhy a povzbudit 

nové inovace a služby v oblasti mobility a 

logistiky, včetně inovací a služeb 

založených na ekonomice sdílení a 
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současně přitom vytvořit rovné podmínky 

pro stávající účastníky trhu a nové subjekty 

vstupující na trh, pokud jde o vysoké 

evropské standardy týkající se bezpečnosti, 

pracovních podmínek, spravedlivého 

daňového systému, ochrany spotřebitelů a 

předcházení škodlivým vlivům na životní 

prostředí; 

současně přitom vytvořit rovné podmínky 

pro stávající účastníky trhu a nové subjekty 

vstupující na trh (zejména pro malé a 

střední podniky a podnikatele), pokud jde 

o vysoké evropské standardy týkající se 

bezpečnosti, pracovních podmínek, 

spravedlivého daňového systému, ochrany 

spotřebitelů a předcházení škodlivým 

vlivům na životní prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Franck Proust 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat skutečnou hospodářskou soutěž 

mezi těmito různými druhy a povzbudit 

nové inovace a služby v oblasti mobility a 

logistiky, včetně inovací a služeb 

založených na ekonomice sdílení a 
současně přitom vytvořit rovné podmínky 

pro stávající účastníky trhu a nové subjekty 

vstupující na trh, pokud jde o vysoké 

evropské standardy týkající se bezpečnosti, 

pracovních podmínek, spravedlivého 

daňového systému, ochrany spotřebitelů a 

předcházení škodlivým vlivům na životní 

prostředí; 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat skutečnou hospodářskou soutěž 

mezi těmito různými druhy a povzbudit 

nové inovace a služby v oblasti mobility a 

logistiky v zájmu rozšíření nabídky a 

uspokojení nových potřeb uživatelů 

(ekonomika sdílení, městská mobilita, 

rychlé objednávky) a současně přitom 

vytvořit rovné podmínky pro stávající 

účastníky trhu a nové subjekty vstupující 

na trh, pokud jde o vysoké evropské 

standardy týkající se bezpečnosti, 

pracovních podmínek, spravedlivého 

daňového systému, ochrany spotřebitelů a 

předcházení škodlivým vlivům na životní 

prostředí; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  33 

Aldo Patriciello 
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Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU 

a jejich přizpůsobení digitálnímu věku; 

žádá Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat skutečnou hospodářskou soutěž 

mezi těmito různými druhy a povzbudit 

nové inovace a služby v oblasti mobility a 

logistiky, včetně inovací a služeb 

založených na ekonomice sdílení a 

současně přitom vytvořit rovné podmínky 

pro stávající účastníky trhu a nové subjekty 

vstupující na trh, pokud jde o vysoké 

evropské standardy týkající se bezpečnosti, 

pracovních podmínek, spravedlivého 

daňového systému, ochrany spotřebitelů a 

předcházení škodlivým vlivům na životní 

prostředí; 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat skutečnou hospodářskou soutěž 

mezi těmito různými druhy a povzbudit 

nové inovace a služby v oblasti mobility a 

logistiky, včetně inovací a služeb 

založených na ekonomice sdílení, 

a současně přitom regulovat nové 

podnikatelské modely, aniž by docházelo 

k zastavení inovací, a vytvořit rovné 

podmínky pro stávající účastníky trhu a 

nové subjekty vstupující na trh, pokud jde 

o vysoké evropské standardy týkající se 

bezpečnosti, pracovních podmínek, 

spravedlivého daňového systému, ochrany 

spotřebitelů a předcházení škodlivým 

vlivům na životní prostředí; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  34 

Dominique Riquet 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat skutečnou hospodářskou 

soutěž mezi těmito různými druhy a 

povzbudit nové inovace a služby v oblasti 

mobility a logistiky, včetně inovací a 

služeb založených na ekonomice sdílení a 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku, 

zejména s ohledem na rozvoj ekonomiky 

sdílení v oblasti dopravy; má za to, že 

takové opatření by mělo usilovat o 

podporu spravedlivé hospodářské soutěže 

jak mezi jednotlivými druhy dopravy, tak i 

mezi rozdílnými subjekty, které jsou 

zapojeny do hodnotového řetězce, přičemž 
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současně přitom vytvořit rovné podmínky 

pro stávající účastníky trhu a nové 
subjekty vstupující na trh, pokud jde o 

vysoké evropské standardy týkající se 

bezpečnosti, pracovních podmínek, 

spravedlivého daňového systému, ochrany 

spotřebitelů a předcházení škodlivým 

vlivům na životní prostředí; 

tato hospodářská soutěž by měla 

respektovat evropské standardy týkající se 

bezpečnosti, pracovních podmínek, 

daňového systému, ochrany spotřebitelů a 

předcházení škodlivým vlivům na životní 

prostředí; dále má za to, že by se měla 

dodržovat zásada technologické neutrality 

a neměly by být brzděny inovace; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  35 

Theresa Griffin 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat skutečnou hospodářskou soutěž 

mezi těmito různými druhy a povzbudit 

nové inovace a služby v oblasti mobility a 

logistiky, včetně inovací a služeb 

založených na ekonomice sdílení a 

současně přitom vytvořit rovné podmínky 

pro stávající účastníky trhu a nové subjekty 

vstupující na trh, pokud jde o vysoké 

evropské standardy týkající se bezpečnosti, 

pracovních podmínek, spravedlivého 

daňového systému, ochrany spotřebitelů a 

předcházení škodlivým vlivům na životní 

prostředí; 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat skutečnou hospodářskou soutěž 

mezi těmito různými druhy a povzbudit 

nové inovace a služby v oblasti mobility a 

logistiky, včetně inovací a služeb 

založených na ekonomice sdílení a 

současně přitom vytvořit rovné podmínky 

pro stávající účastníky trhu a nové subjekty 

vstupující na trh, pokud jde o vysoké 

evropské standardy týkající se bezpečnosti, 

dostupnosti, pracovních podmínek, 

spravedlivého daňového systému, ochrany 

spotřebitelů a předcházení škodlivým 

vlivům na životní prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Karima Delli 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat skutečnou hospodářskou soutěž 

mezi těmito různými druhy a povzbudit 

nové inovace a služby v oblasti mobility a 

logistiky, včetně inovací a služeb 

založených na ekonomice sdílení a 

současně přitom vytvořit rovné podmínky 

pro stávající účastníky trhu a nové subjekty 

vstupující na trh, pokud jde o vysoké 

evropské standardy týkající se bezpečnosti, 

pracovních podmínek, spravedlivého 

daňového systému, ochrany spotřebitelů a 

předcházení škodlivým vlivům na životní 

prostředí; 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat skutečnou a spravedlivou 

hospodářskou soutěž mezi těmito různými 

druhy a povzbudit nové inovace a služby v 

oblasti řízení mobility a ekologické 

logistiky, včetně inovací a služeb 

založených na ekonomice sdílení a 

současně přitom vytvořit rovné podmínky 

pro stávající účastníky trhu a nové subjekty 

vstupující na trh, pokud jde o vysoké 

evropské standardy týkající se bezpečnosti, 

pracovních podmínek, spravedlivého 

daňového systému, zájmy spotřebitelů, 

ochranu údajů a předcházení škodlivým 

vlivům na životní prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Claudia Tapardel 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat skutečnou hospodářskou 

soutěž mezi těmito různými druhy a 

povzbudit nové inovace a služby v oblasti 

mobility a logistiky, včetně inovací a 

služeb založených na ekonomice sdílení a 

současně přitom vytvořit rovné podmínky 

pro stávající účastníky trhu a nové subjekty 

vstupující na trh, pokud jde o vysoké 

evropské standardy týkající se bezpečnosti, 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat udržitelný multimodální 

systém a povzbudit nové inovace a služby 

v oblasti mobility a logistiky, včetně 

inovací a služeb založených na ekonomice 

sdílení a současně přitom vytvořit rovné 

podmínky pro stávající účastníky trhu a 

nové subjekty vstupující na trh, pokud jde 

o vysoké evropské standardy týkající se 

bezpečnosti, pracovních podmínek, 
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pracovních podmínek, spravedlivého 

daňového systému, ochrany spotřebitelů a 

předcházení škodlivým vlivům na životní 

prostředí; 

spravedlivého daňového systému, ochrany 

spotřebitelů a předcházení škodlivým 

vlivům na životní prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat skutečnou hospodářskou soutěž 

mezi těmito různými druhy a povzbudit 

nové inovace a služby v oblasti mobility a 

logistiky, včetně inovací a služeb 

založených na ekonomice sdílení a 

současně přitom vytvořit rovné podmínky 

pro stávající účastníky trhu a nové subjekty 

vstupující na trh, pokud jde o vysoké 

evropské standardy týkající se bezpečnosti, 

pracovních podmínek, spravedlivého 

daňového systému, ochrany spotřebitelů a 

předcházení škodlivým vlivům na životní 

prostředí; 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat skutečnou hospodářskou soutěž 

mezi těmito různými druhy a povzbudit 

nové inovace a služby v oblasti mobility a 

logistiky, jako je například vydávání 

jednotných přepravních dokladů 

v elektronické podobě, včetně inovací a 

služeb založených na ekonomice sdílení a 

současně přitom vytvořit rovné podmínky 

pro stávající účastníky trhu a nové subjekty 

vstupující na trh, pokud jde o vysoké 

evropské standardy týkající se bezpečnosti, 

pracovních podmínek, spravedlivého 

daňového systému, ochrany spotřebitelů a 

předcházení škodlivým vlivům na životní 

prostředí; zdůrazňuje význam plánování 

cest, dostupnosti informací o 

multimodální dopravě a přehledného a 

transparentního vystavování jízdenek 

prostřednictvím digitálních a 

internetových platforem; zdůrazňuje, že 

by se mělo zabránit tzv. „zeměpisnému“ 

blokování služeb vztahujících se 

k dopravě; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  39 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat skutečnou hospodářskou soutěž 

mezi těmito různými druhy a povzbudit 

nové inovace a služby v oblasti mobility a 

logistiky, včetně inovací a služeb 

založených na ekonomice sdílení a 

současně přitom vytvořit rovné podmínky 

pro stávající účastníky trhu a nové 

subjekty vstupující na trh, pokud jde o 

vysoké evropské standardy týkající se 

bezpečnosti, pracovních podmínek, 

spravedlivého daňového systému, ochrany 

spotřebitelů a předcházení škodlivým 

vlivům na životní prostředí; 

3. naléhavě žádá příslušné orgány 

členských států, aby posoudily nezbytnost 

modernizace svých právních předpisů a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; 

ponechává na členských státech, aby 

harmonizovaly regulační rámec různých 

druhů dopravy s cílem podporovat 

skutečnou hospodářskou soutěž mezi 

těmito různými druhy a povzbudit nové 

inovace a služby v oblasti mobility a 

logistiky; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  40 

Luis de Grandes Pascual 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby harmonizovala regulační 

rámec různých druhů dopravy s cílem 

podporovat skutečnou hospodářskou soutěž 

mezi těmito různými druhy a povzbudit 

nové inovace a služby v oblasti mobility a 

logistiky, včetně inovací a služeb 

založených na ekonomice sdílení a 

3. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 

nezbytnost modernizace nařízení EU a 

jejich přizpůsobení digitálnímu věku; žádá 

Komisi, aby v rámci analýzy účinnosti 

iniciativ týkajících se sjednocení dopravní 

infrastruktury a zlepšení internetového 

přístupu uživatelů a podniků, které 

některé členské státy již zavedly, 

harmonizovala regulační rámec různých 

druhů dopravy s cílem podporovat 
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současně přitom vytvořit rovné podmínky 

pro stávající účastníky trhu a nové subjekty 

vstupující na trh, pokud jde o vysoké 

evropské standardy týkající se bezpečnosti, 

pracovních podmínek, spravedlivého 

daňového systému, ochrany spotřebitelů a 

předcházení škodlivým vlivům na životní 

prostředí; 

skutečnou hospodářskou soutěž mezi 

těmito různými druhy a povzbudit nové 

inovace a služby v oblasti mobility a 

logistiky, včetně inovací a služeb 

založených na ekonomice sdílení a 

současně přitom vytvořit rovné podmínky 

pro stávající účastníky trhu a nové subjekty 

vstupující na trh, pokud jde o vysoké 

evropské standardy týkající se bezpečnosti, 

pracovních podmínek, spravedlivého 

daňového systému, ochrany spotřebitelů a 

předcházení škodlivým vlivům na životní 

prostředí; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  41 

Daniel Dalton 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. zdůrazňuje, že v odvětví dopravy je 

zapotřebí zavádět nové modely podnikání, 

zejména v oblasti sdílené ekonomiky 

řízené poptávkou, které zvyšují 

hospodářskou soutěž a zlepšují kvalitu, 

dostupnost, rozsah a flexibilitu 

dopravních možností z hlediska uživatelů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Barbara Kappel 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. poukazuje na význam přiměřené 

infrastruktury při zajišťování toho, aby 

mohlo odvětví dopravy využívat výhody 
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jednotného digitálního trhu; zdůrazňuje, 

že přeshraniční jednotný digitální trh 

potřebuje transparentní kritéria přenosu 

a přenositelnosti dat a také přiměřené 

přeshraniční mechanismy; vyzývá členské 

státy, aby vytvořily moderní regulační 

rámec zaměřený na budoucnost, který by 

stimuloval další investice do síťové 

infrastruktury, jež bude nezbytná 

pro digitální a propojené odvětví dopravy; 

Or. de 

Pozměňovací návrh  43 

Merja Kyllönen, Olga Sehnalová, Pavel Telička, Karima Delli 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby byla 

v oblasti dopravy řádně vymezena práva 

cestujících, která mají být transparentní; 

naléhavě proto žádá Komisi, aby 

předložila návrh listiny práv cestujících, 

která by se vztahovala na všechny druhy 

dopravy, včetně jasné a transparentní 

ochrany práv cestujících v souvislosti 

s multimodální dopravou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

István Ujhelyi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. upozorňuje Komisi na to, že 

na základě lepšího využívání 

digitalizovaných a inovativních 

technologií lze v oblasti evropského 

cestovního ruchu dosáhnout účinnější 
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podpory; 

Or. hu 

 

Pozměňovací návrh  45 

Jozo Radoš 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. konstatuje, že odvětví cestovního 

ruchu je ve značné míře ovlivňováno 

rozvojem digitálních technologií a závisí 

na nich, a to v důsledku změny tržních 

podmínek a chování cestujících; žádá 

Evropskou komisi a členské státy, aby 

dále podporovaly digitalizaci tohoto 

odvětví prostřednictvím projektů, jako je 

například zpřístupnění bezdrátové sítě, 

zrušení zeměpisného blokování, a v této 

souvislosti vítá rozhodnutí o zrušení 

roamingových poplatků nejpozději od 

konce června 2017; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

Karima Delli 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. vybízí Komisi, aby co nejdříve navrhla 

regulační rámec týkající se spravedlivé 

hospodářské soutěže a přeshraničních 

služeb v oblasti provozování taxislužby, 

včetně uspokojivého řešení pro digitální 

podnikání typu „Uber“, a to s ohledem na 

minimální požadavky, pokud jde o 

sociální oblast, hospodářskou soutěž, 

bezpečnost, pojištění a kvalitu služeb, a v 
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souladu s právní úpravou v oblasti 

dopravy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Karima Delli 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. podporuje rozvoj nových digitálních 

technologií zaměřených na sebehodnocení 

dopravních služeb a jejich zlepšení ve 

prospěch uživatelů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  48 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. domnívá se, že digitalizace odvětví 

dopravy musí navíc pomoci při zlepšování 

kvality života profesionálních pracovníků 

tím, že omezí opakovanou únavnou 

činnost a umožní personálu, aby se 

věnoval jiným, obohacujícím úkolům; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  49 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen, Philippe Juvin 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. konstatuje, že je nanejvýš důležité, aby 

byly odstraněny překážky, které stojí 

v cestě přeshraničnímu rozvoji 

elektronického obchodu v oblasti dopravy 

a cestovního ruchu; žádá, aby Komise 

v zájmu rozvoje skutečně inkluzivního 

jednotného digitálního trhu zajistila 

interoperabilitu systémů a používání 

společných standardů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. vítá záměr Komise navrhnout opatření 

zaměřená na zjednodušování 

přeshraničního doručování zásilek a 

zlepšení dostupnosti a transparentnosti 

s nimi souvisejících nákladů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  51 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. poukazuje na to, že digitalizace 

dopravních služeb vede k úsporám 

z hlediska nákladů občanů, k vyšší 

účinnosti a rychlosti; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  52 

Luis de Grandes Pascual 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. vyzývá Komisi, aby pokud jde 

o regulační rámec, vypracovala 

ve spolupráci s členskými státy, které 

zaujímají v oblasti používání osvědčených 

postupů při digitalizaci dopravy přední 

místo, strategii evropského jednotného 

trhu, aby bylo možné snadno přejímat 

technické inovace jiných zemí, a zlepšit 

tím interoperabilitu a zvýšit možnosti 

růstu evropských podniků a rozšiřování 

jejich působnosti na mezinárodní úrovni; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  53 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. zdůrazňuje, že celounijní služby v 

oblasti informací, plánování cest a 

prodeje jízdenek na multimodální cesty, 

které umožní inteligentní a 

bezproblémovou mobilitu, jsou zásadním 

příspěvkem k evropskému jednotnému 

digitálnímu trhu, který bude 

konkurenceschopný z celosvětového 

hlediska; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  54 

Daniel Dalton 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3b. vzhledem k rostoucí digitalizaci trhu 

přepravních dokladů naléhavě vyzývá 

odvětví dopravy, aby dále rozvíjelo a 

podporovalo multimodální a přeshraniční 

prodej jízdenek on-line, což přispěje k 

dalšímu zlepšení hospodářské soutěže a 

k rozšíření výběru pro spotřebitele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  55 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3b. naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci 

přizpůsobování odvětví dopravy digitální 

éře nepřehlížela lidský faktor, protože je 

nutné, aby v nouzovém případě bylo 

možné zajistit ovládání inteligentních 

a automatických systémů ze strany 

profesionálních pracovníků; naléhavě 

žádá, aby v rámci vzdělávání v tomto 

odvětví nebyla ponechána stranou 

možnost převzít kontrolu nad 

automatickými systémy ovládání a řízení; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  56 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 b (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3b. zastává názor, že vytvoření jednotného 

digitálního trhu v Evropě představuje 

významnou hnací sílu při propagaci 

cestovního ruchu prostřednictvím 

digitálních služeb, které by měly být všem 

cestujícím zpřístupněny na nádražích, 

v přístavech, na letištích a v rámci dalších 

dopravních a výměnných platforem; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  57 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3b. zdůrazňuje, že spravedlivý a rovný 

přístup k cestovním a přepravním údajům 

multimodální dopravy je nezbytným 

předpokladem pro celounijní služby v 

oblasti informací, plánování cest a 

prodeje jízdenek na multimodální cesty, a 

proto žádá Komisi, aby předložila návrh, 

v němž bude od všech poskytovatelů 

požadováno, aby zpřístupnili veškeré 

informace, které jsou nezbytné pro 

zavedení komplexních služeb, jež umožní 

cestujícím, aby si zvolili nejudržitelnější, 

cenově nejvýhodnější či nejrychlejší 

dopravní spojení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 c (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3c. vyzývá členské státy k propagaci 

digitalizace dopravních služeb 

pro uživatele s postiženími, tak aby tyto 

služby představovaly pomoc, nikoli další 

překážku; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  59 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3c. zdůrazňuje, že je nanejvýš zapotřebí 

komplexních a spolehlivých informací v 

reálném čase, díky nimž budou cestující 

informováni před zahájením cesty a 

v jejím průběhu o možných problémech 

na trase a o alternativních trasách, a 

proto vyzývá k tomu, aby byla větší 

pozornost věnována potřebám osob se 

zdravotním postižením či s omezenou 

mobilitou, jakož i zvláštním požadavkům 

starších osob; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  60 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 d (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3d. poukazuje na to, že digitální aplikace 

vztahující se k odvětví dopravy by měly být 

snadno pochopitelné a měly by být 

k dispozici ve všech jazycích EU, aby byla 
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zajištěna jejich maximální přístupnost 

a použitelnost i v případě starších a méně 

vzdělaných osob; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  61 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 d (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3d. zdůrazňuje, že v případě vnitrostátních 

a přeshraničních cest by zákazníci měli 

mít možnost uskutečnit rezervaci či nákup 

cestovních dokladů on-line, a proto se 

domnívá, že je nutné odstranit stávající 

roztříštěnost a že by nemělo být povoleno 

zeměpisné blokování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Eva Paunova 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že důvěra a spolehlivá 

ochrana údajů jsou základními 

předpoklady pro vytvoření jednotného 

digitálního trhu; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zajistit vysoké 

standardy, pokud jde o kapacitu, 

přístupnost a bezpečnost údajů, a to 

poskytnutím komplexní, spolehlivé a 

interoperabilní datové infrastruktury a 

zajištěním bezpečnosti a důvěryhodnosti 

shromažďování údajů, jejich zpracování, 

využívání a skladování; 

4. zdůrazňuje, že důvěra a spolehlivá 

ochrana údajů jsou základními 

předpoklady pro dokončení jednotného 

digitálního trhu; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zajistit vysoké 

standardy, pokud jde o kapacitu, 

přístupnost a bezpečnost údajů, a to 

poskytnutím komplexní, spolehlivé a 

interoperabilní datové infrastruktury a 

zajištěním bezpečnosti a důvěryhodnosti 

shromažďování údajů, jejich zpracování, 

využívání a skladování; zdůrazňuje 

zásadní roli interoperability v souvislosti s 
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inteligentními dopravními systémy a 

naléhavě vyzývá k jejímu provedení a ke 

zvýšení interoperability v různých 

systémech dopravy v EU; kromě toho by 

mělo být podporováno společné chápání 

interoperability v rámci Unie a komplexní 

přístup celé EU k řešením, která jsou 

na ní založena; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  63 

Aldo Patriciello 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že důvěra a spolehlivá 

ochrana údajů jsou základními 

předpoklady pro vytvoření jednotného 

digitálního trhu; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zajistit vysoké 

standardy, pokud jde o kapacitu, 

přístupnost a bezpečnost údajů, a to 

poskytnutím komplexní, spolehlivé a 

interoperabilní datové infrastruktury a 

zajištěním bezpečnosti a důvěryhodnosti 

shromažďování údajů, jejich zpracování, 

využívání a skladování; 

4. s ohledem na článek 16 SFEU 

a články 7 a 8 Listiny základních práv EU 

zdůrazňuje, že důvěra a spolehlivá ochrana 

údajů jsou základními předpoklady pro 

vytvoření jednotného digitálního trhu; 

zdůrazňuje v této souvislosti, že je 

nezbytné zajistit vysoké standardy, pokud 

jde o kapacitu, přístupnost a bezpečnost 

údajů, a to poskytnutím komplexní, 

spolehlivé a interoperabilní datové 

infrastruktury a zajištěním bezpečnosti a 

důvěryhodnosti shromažďování údajů, 

jejich zpracování, využívání a skladování; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  64 

Karima Delli 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že důvěra a spolehlivá 

ochrana údajů jsou základními 

4. zdůrazňuje, že důvěra a spolehlivá 

ochrana údajů jsou základními 
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předpoklady pro vytvoření jednotného 

digitálního trhu; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zajistit vysoké 

standardy, pokud jde o kapacitu, 

přístupnost a bezpečnost údajů, a to 

poskytnutím komplexní, spolehlivé a 

interoperabilní datové infrastruktury a 

zajištěním bezpečnosti a důvěryhodnosti 

shromažďování údajů, jejich zpracování, 

využívání a skladování; 

předpoklady pro vytvoření jednotného 

digitálního trhu; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zajistit vysoké 

standardy, pokud jde o kapacitu, 

přístupnost a bezpečnost údajů, a to 

poskytnutím komplexní, spolehlivé a 

interoperabilní datové infrastruktury; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  65 

Claudia Tapardel 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že důvěra a spolehlivá 

ochrana údajů jsou základními 

předpoklady pro vytvoření jednotného 

digitálního trhu; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zajistit vysoké 

standardy, pokud jde o kapacitu, 

přístupnost a bezpečnost údajů, a to 

poskytnutím komplexní, spolehlivé a 

interoperabilní datové infrastruktury a 

zajištěním bezpečnosti a důvěryhodnosti 

shromažďování údajů, jejich zpracování, 

využívání a skladování; 

4. zdůrazňuje, že důvěrná povaha a 

spolehlivá ochrana údajů jsou základními 

předpoklady pro vytvoření jednotného 

digitálního trhu; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zajistit vysoké 

standardy, pokud jde o kapacitu, 

přístupnost a bezpečnost údajů, a to 

poskytnutím komplexní, spolehlivé a 

interoperabilní datové infrastruktury a 

zajištěním bezpečnosti a důvěryhodnosti 

shromažďování údajů, jejich zpracování, 

využívání a skladování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že důvěra a spolehlivá 4. zdůrazňuje, že v důsledku zvyšující se 
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ochrana údajů jsou základními 

předpoklady pro vytvoření jednotného 

digitálního trhu; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zajistit vysoké 

standardy, pokud jde o kapacitu, 

přístupnost a bezpečnost údajů, a to 

poskytnutím komplexní, spolehlivé a 

interoperabilní datové infrastruktury a 

zajištěním bezpečnosti a důvěryhodnosti 
shromažďování údajů, jejich zpracování, 

využívání a skladování; 

digitalizace v dopravě čelíme trojí výzvě 

týkající se spolehlivosti, konektivity a 

kapacity; rovněž zdůrazňuje, že je 

zapotřebí uplatnit výkonný režim ochrany 

údajů; trvá na tom, že je zapotřebí 

vypracovat normy, které zajistí 

interoperabilitu nejen mezi jednotlivými 

zeměmi, ale i mezi službami a odvětvími a 

zaručí bezpečnost a důvěryhodnost 

shromažďování údajů, jejich zpracování, 

využívání a uchovávání; opětovně 

zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby byla 

k dispozici vhodná infrastruktura pro 

řízení nově generovaných toků, např. 

v důsledku investic do vysokorychlostního 

připojení, v plné míře se využily možnosti, 

které skýtá systém Galileo, a aby se 

efektivněji využívaly frekvence; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  67 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že důvěra a spolehlivá 

ochrana údajů jsou základními 

předpoklady pro vytvoření jednotného 

digitálního trhu; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zajistit vysoké 

standardy, pokud jde o kapacitu, 

přístupnost a bezpečnost údajů, a to 

poskytnutím komplexní, spolehlivé a 

interoperabilní datové infrastruktury a 

zajištěním bezpečnosti a důvěryhodnosti 

shromažďování údajů, jejich zpracování, 

využívání a skladování; 

4. zdůrazňuje, že důvěra a spolehlivá 

ochrana údajů jsou základními 

předpoklady pro vytvoření jednotného 

digitálního trhu; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zajistit vysoké 

standardy, pokud jde o kapacitu, 

přístupnost a bezpečnost údajů, a to 

poskytnutím komplexní, spolehlivé a 

interoperabilní datové infrastruktury a 

zajištěním bezpečnosti a důvěryhodnosti 

shromažďování údajů, jejich zpracování, 

využívání a skladování; vyzývá Komisi, 

aby zajistila co největší transparentnost, 

pokud jde o ochranu dat, tak aby ze strany 

velkých společností spravujících data 

velkého objemu nedocházelo ke 

zneužívání údajů o spotřebitelích; 
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Or. it 

 

Pozměňovací návrh  68 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že důvěra a spolehlivá 

ochrana údajů jsou základními 

předpoklady pro vytvoření jednotného 

digitálního trhu; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zajistit vysoké 

standardy, pokud jde o kapacitu, 

přístupnost a bezpečnost údajů, a to 

poskytnutím komplexní, spolehlivé a 

interoperabilní datové infrastruktury a 

zajištěním bezpečnosti a důvěryhodnosti 

shromažďování údajů, jejich zpracování, 

využívání a skladování; 

4. zdůrazňuje, že navození důvěry a 

spolehlivá ochrana údajů jsou základními 

předpoklady pro veškerou mezistátní 

spolupráci v digitální oblasti; zdůrazňuje v 

této souvislosti, že je nezbytné zajistit 

ochranu práv jednotlivce a vysoké 

standardy, pokud jde o kapacitu, 

přístupnost a bezpečnost údajů, a to 

poskytnutím komplexní, spolehlivé a 

interoperabilní datové infrastruktury a 

zajištěním bezpečnosti a důvěryhodnosti 

shromažďování údajů, jejich zpracování, 

využívání a uchovávání; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  69 

Theresa Griffin 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. zdůrazňuje význam přístupu 

k vysokorychlostnímu internetu, zejména 

pro venkovské a okrajové oblasti, tak aby 

mohl každý těžit z výhod, které skýtá 

digitalizace dopravní sítě; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  70 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. vítá, že digitalizace odvětví dopravy 

umožňuje další rozvoj koncepce mobility 

jakožto služby; uvědomuje si, že tento 

krok může vést ke strukturálním změnám 

v odvětví dopravy; vzhledem k tomu vybízí 

Komisi, aby zahájila důslednou analýzu, 

která se zaměří na vyhlídky konceptu 

mobility jakožto služby, např. pokud jde o 

chování spotřebitelů, dopravní 

infrastrukturu a územní plánování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  71 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. má za to, že odvětví dopravy a cestovní 

ruchu nemohou plně využívat možností, 

které skýtá převratný vývoj v digitální 

oblasti, bez nárůstu počtu míst 

s připojením k bezdrátové síti a vyzývá 

členské státy, aby dodržovaly své závazky 

týkající se ukončení poplatků za roaming 

v Evropě; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  72 

Kosma Złotowski 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. domnívá se, že podmínkou plného 

využívání možností, které vznikly díky 

digitální revoluci, je široký, snadný 

a levný přístup k širokopásmovému 

internetu; poukazuje na značný význam 

přístupu cestujících k nejaktuálnějším 

informacím o zpožděních, překážkách 

a změnách počasí; vyzývá k tomu, aby se 

ve strategii jednotného digitálního trhu 

přihlédlo k nutnosti zajistit bezplatný 

přístup k internetu na nádražích, letištích, 

v přístavech, hotelech a také v místech 

obsluhy cestujících na dálnicích;  

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  73 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. vyzývá členské státy a místní obce, aby 

při realizaci plánů městské mobility vždy 

plánovaly a zahrnovaly do nich digitální 

rozměr dopravy, aby bylo zajištěno, 

že bude pro uživatele plně přístupná 

a bude jim plně k dispozici; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  74 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. připomíná zároveň, že dostup 
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k širokopásmovému internetu, rozvoj 

informačních a komunikačních 

technologií a lepší připojení zejména 

ve vesnických oblastech vede ke stimulaci 

hospodářského rozvoje a zlepšení kvality 

života obyvatel; 

Or. pl 

Pozměňovací návrh  75 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4b. zdůrazňuje, že používání nových 

aplikací pro chytré telefony, tablety 

a počítače může být značným přínosem 

k rozvoji evropského cestovního ruchu 

a k lepšímu využívání dopravy; Komise 

a členské státy by proto měly 

spolupracovat na hledání společných 

norem, které by zajistily spravedlivou 

soutěž a přispěly k významnému snížení 

stávající administrativní a byrokratické 

zátěže; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  76 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4c. vítá zavádění aplikací, které umožňují 

společné využívání vlastních i cizích 

automobilů, společné využívání kol a další 

podobné způsoby dopravy, do odvětví 

dopravy; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  77 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 d (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4d. poukazuje na to, že větší digitalizace 

systémů dopravy zboží v Evropě by vedla 

k větší účinnosti a dohledatelnosti služeb 

spojených s přepravou balíkových zásilek 

na přeshraniční úrovni; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  78 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 e (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4e. vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření 

evropského digitálního systému, který by 

umožňoval zavedení lékařské a zdravotní 

péče s lepší dostupností dopravy v obtížně 

dostupných oblastech; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  79 

Merja Kyllönen, Pavel Telička, Henna Virkkunen, Kosma Złotowski, Karima Delli 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. domnívá se, že odvětví dopravy se stane 

jednou z největších oblastí souvisejících s 

internetem věcí (IoT). 

5. domnívá se, že odvětví dopravy se stane 

jednou z největších oblastí souvisejících s 

internetem věcí (IoT); vzhledem k tomu 
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zdůrazňuje význam, který má výhledové a 

předběžné posouzení dopadů v rámci 

rozhodování jak z hlediska právní úpravy, 

tak i z hlediska investic do infrastruktury 

za účelem vytvoření vhodných základů pro 

automatizovanou dopravu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

István Ujhelyi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. domnívá se, že odvětví dopravy se stane 

jednou z největších oblastí souvisejících s 

internetem věcí (IoT). 

5. domnívá se, že odvětví dopravy 

a cestovního ruchu se stane jednou 

z největších oblastí souvisejících 

s internetem věcí (IoT). 

Or. hu 

Pozměňovací návrh  81 

Theresa Griffin 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. domnívá se, že odvětví dopravy se stane 

jednou z největších oblastí souvisejících s 

internetem věcí (IoT). 

5. domnívá se, že odvětví dopravy se stane 

jednou z největších oblastí souvisejících s 

internetem věcí (IoT); proto má za to, že 

přijetí směrnice EU týkající se 

přístupnosti internetových stránek je 

klíčové pro řešení otázek přístupnosti 

v celé Evropě; připomíná, že v poslední 

zprávě (z roku 2011) týkající se studie o 

přístupnosti k elektronickým médiím se 

odhaduje, že pouze třetina obsahu, který 

vytvářejí veřejné orgány v EU, je 

zpřístupněna; zdůrazňuje, že přístupnost 

internetu není pouze otázkou technických 

norem, struktury a designu webových 
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stránek, ale je životně důležitá i k tomu, 

aby nikomu nehrozilo, že bude částečně či 

zcela vyloučen ze společnosti v důsledku 

její rostoucí digitalizace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Luis de Grandes Pascual 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. domnívá se, že odvětví dopravy se stane 

jednou z největších oblastí souvisejících 

s internetem věcí (IoT). 

5. domnívá se, že odvětví dopravy 

a cestovního ruchu se stanou jednou 

z největších oblastí souvisejících 

s internetem věcí (IoT) a usnadní 

plánování cest, zlepší propojení 

jednotlivých druhů dopravy a na základě 

vydávání lístků na více druhů dopravy 

zabrání tomu, aby byla zeměpisná poloha 

překážkou při nákupu služeb; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  83 

Merja Kyllönen, Olga Sehnalová, Pavel Telička, Henna Virkkunen, Kosma Złotowski, 

Karima Delli 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. v souladu se zprávou o zavedení 

integrovaného systému prodeje jízdenek 

na multimodální cesty v Evropě 

připomíná, že je zapotřebí ambiciózně 

podporovat služby v oblasti informací, 

plánování cest a prodeje jízdenek na 

multimodální cesty s výhledem dosáhnout 

plynulé přímé mobility; 
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Pozměňovací návrh  84 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. konstatuje, že digitalizace odvětví 

dopravy může vést k vyloučení určitých 

sociálních skupin, pro něž je obtížné 

vyznat se v nových technologiích, jako 

jsou starší lidí, osoby bez digitálních 

znalostí a osoby s postiženími; vyzývá 

Komisi, aby při vytváření jednotného 

digitálního trhu přihlédla k riziku 

vyloučení některých uživatelů; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  85 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. očekává, že Komise předloží 

komplexní zprávu, která bude obsahovat 

posouzení aktuálního stavu digitalizace 

unijního trhu cestovního ruchu s cílem 

vymezit a řešit výzvy a příležitosti různých 

veřejných a soukromých aktérů na 

vnitrostátní, regionální a místní úrovni; 

má za to, že součástí takové zprávy by 

měla být příslušná doporučení za účelem 

zajištění spravedlivé hospodářské soutěže 

a rovných podmínek pro všechny aktéry a 

ochrany spotřebitelů, čehož by mělo být 

dosaženo uplatněním transparentnosti, 

nestrannosti a přístupnosti; 
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Pozměňovací návrh  86 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje význam digitalizace pro 

odvětví cestovního ruchu a nezbytnost 

zjednodušení přístupu ke všem 

digitalizovaným infrastrukturám, zejména 

s ohledem na malé a střední podniky, 

přičemž se musí zároveň zohlednit rozvoj 

platforem ekonomiky sdílení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Olga Sehnalová 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje, že nástroje IKT by měly 

být přístupné všem uživatelům, a to včetně 

zdravotně postižených osob a osob z řad 

stárnoucího obyvatelstva, přičemž jejich 

používání by pro ně mělo být co 

nejjednodušší a tyto nástroje by neměly 

vytvářet nové překážky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  88 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. vyzývá Komisi, aby přehodnotila 

možnost zavedení unijních turistických 

internetových portálů, které zatím nebyly 

z hlediska evropského cestovního ruchu 

žádným přínosem, které však pro evropské 

daňové poplatníky představují neustálé 

náklady, a aby optimalizovala jejich 

správu; 

Or. it 

Pozměňovací návrh  89 

Luis de Grandes Pascual 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. poukazuje na to, že je nutné zlepšit 

přístupnost internetu a informačních 

aplikací na nádražích a letištích a pokud 

možno i v hotelech a v jiných ubytovacích 

zařízeních; 

Or. es 

Pozměňovací návrh  90 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. vyzývá členské státy, aby se podrobně 

zabývaly rostoucí digitalizací západní 

společnosti a riziky odcizení, která z ní 

mohou vyplývat; přeje si, aby příslušné 

orgány zohlednily konstruktivní kritiku, 

která byla vyjádřena v reakci na tento 

problém; připomíná tento výrok 

francouzského sociologa Jacquesa Ellula: 

„ [...] dokonalá technika bude vyhrazovat 
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fikci svobody, práva volby a 

individualismu, která bude uspokojovat 

potřeby svobody, práva volby a 

individualismu člověka, přičemž vše je 

pečlivě propočítáno tak, aby byla 

zachycena pouze fikce integrovaná v 

kvantifikované realitě“. 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  91 

Olga Sehnalová 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5b. zdůrazňuje, že pro plnohodnotné 

využití kapacit, které digitalizace skýtá 

v odvětví dopravy, je zapotřebí odstranit 

postup, kdy je přístup k obsahu omezován 

podle zeměpisné polohy spotřebitele (tzv. 

zeměpisné blokování); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  92 

Dita Charanzová 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5b. zdůrazňuje, že je zapotřebí robustních 

opatření v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a požadavků týkajících se 

vozidel vybavených prvky konektivity; 

konstatuje, že se nejedná jen o otázku 

ochrany údajů, ale i o fyzickou bezpečnost 

vozidel a osob, které v nich cestují; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  93 

Olga Sehnalová 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5c. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

koordinovanou strategii pro konektivitu 

v odvětví dopravy a posoudila její dopad 

na bezpečnost silničního provozu a 

efektivní využívání infrastruktury, 

přičemž by měla zohlednit důležité 

aspekty, jako je například ochrana 

soukromí, bezpečnost a přístup k údajům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  94 

Dita Charanzová 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5c. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU 

aktivně vystupovala nejen v rámci 

Světového fóra OSN pro sladění předpisů 

pro motorová vozidla, ale i v rámci 

neformální pracovní skupiny pro 

inteligentní dopravní systémy a 

automatizovaná vozidla (WP.29); je 

přesvědčen o zásadním významu činnosti 

v této oblasti, neboť jen tak lze zajistit, aby 

se normy EU týkající se vozidel 

vybavených prvky konektivity staly 

základem celosvětových norem; rovněž je 

přesvědčen o tom, že by měla být posílena 

spolupráce se Spojenými státy americkými 

v oblasti norem a právních předpisů 

týkajících se vozidel vybavených prvky 

konektivity; 

Or. en 
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