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Ændringsforslag  1 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

1. bifalder meddelelsen om "En strategi for 

et digitalt indre marked i EU"; 

understreger, at implementeringen af 

digitalisering og en styrket udrulning af 

intelligente transportsystemer vil være 

nøgleværktøjer med hensyn til at gøre det 

europæiske transportsystem mere effektivt 

og produktivt, og at resultatet vil være, at 

den daglige transport bliver mere flydende, 

sikker, ressourceeffektiv og bæredygtig; 

1. bifalder meddelelsen om "En strategi for 

et digitalt indre marked i EU"; 

understreger, at implementeringen af 

digitalisering og en styrket udrulning af 

interoperable intelligente 

transportsystemer er nøgleværktøjer med 

hensyn til at gøre det europæiske 

transportsystem mere effektivt og 

produktivt, og at resultatet vil være, at den 

daglige transport bliver mere flydende, 

sikker, ressourceeffektiv og bæredygtig; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Eva Paunova 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

1. bifalder meddelelsen om "En strategi for 

et digitalt indre marked i EU"; 

understreger, at implementeringen af 

digitalisering og en styrket udrulning af 

intelligente transportsystemer vil være 

nøgleværktøjer med hensyn til at gøre det 

europæiske transportsystem mere effektivt 

og produktivt, og at resultatet vil være, at 

den daglige transport bliver mere flydende, 

sikker, ressourceeffektiv og bæredygtig; 

1. bifalder meddelelsen om "En strategi for 

et digitalt indre marked i EU"; 

understreger, at implementeringen af 

digitalisering og en styrket udrulning af 

intelligente transportsystemer vil være 

nøgleværktøjer med hensyn til at gøre det 

europæiske transportsystem mere effektivt, 

produktivt og fremtidssikret, og at 

resultatet vil være, at den daglige transport 

bliver mere flydende, sikker, 

ressourceeffektiv og bæredygtig; 

Or. en 

 



 

PE567.771v02-00 4/49 AM\1073513DA.doc 

DA 

Ændringsforslag  3 

Aldo Patriciello 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

1. bifalder meddelelsen om "En strategi for 

et digitalt indre marked i EU"; 

understreger, at implementeringen af 

digitalisering og en styrket udrulning af 

intelligente transportsystemer vil være 

nøgleværktøjer med hensyn til at gøre det 

europæiske transportsystem mere effektivt 

og produktivt, og at resultatet vil være, at 

den daglige transport bliver mere flydende, 

sikker, ressourceeffektiv og bæredygtig; 

1. bifalder meddelelsen om "En strategi for 

et digitalt indre marked i EU"; 

understreger, at implementeringen af 

digitalisering og en styrket udrulning af 

intelligente transportsystemer vil være 

nøgleværktøjer med hensyn til at gøre det 

europæiske transportsystem mere effektivt 

og produktivt, og at resultatet vil være, at 

den daglige transport bliver mere flydende, 

sikker, ressourceeffektiv og bæredygtig; 

ved at integrere 

telekommunikationsteknologi, elektronisk 

teknologi og informationsteknologier med 

transportteknik hjælper intelligente 

transportsystemer med at skåne miljøet, 

øge effektiviteten, herunder 

energieffektiviteten, og forbedre 

sikkerheden i forbindelse med alle former 

for vejtransport, samtidig med at der 

sikres et velfungerende indre marked, som 

nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  4 

Theresa Griffin 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

1. bifalder meddelelsen om "En strategi for 

et digitalt indre marked i EU"; 

understreger, at implementeringen af 

digitalisering og en styrket udrulning af 

intelligente transportsystemer vil være 

nøgleværktøjer med hensyn til at gøre det 

1. bifalder meddelelsen om "En strategi for 

et digitalt indre marked i EU"; 

understreger, at implementeringen af 

digitalisering og en styrket udrulning af 

intelligente transportsystemer vil være 

nøgleværktøjer med hensyn til at gøre det 
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europæiske transportsystem mere effektivt 

og produktivt, og at resultatet vil være, at 

den daglige transport bliver mere flydende, 

sikker, ressourceeffektiv og bæredygtig; 

europæiske transportsystem mere effektivt 

og produktivt, og at resultatet vil være, at 

den daglige transport bliver mere flydende, 

sikker, ressourceeffektiv og bæredygtig, og 

at handicappede passagerer vil få bedre 

transportforhold; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Karima Delli 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

1. bifalder meddelelsen om "En strategi for 

et digitalt indre marked i EU"; 

understreger, at implementeringen af 

digitalisering og en styrket udrulning af 

intelligente transportsystemer vil være 

nøgleværktøjer med hensyn til at gøre det 

europæiske transportsystem mere effektivt 

og produktivt, og at resultatet vil være, at 

den daglige transport bliver mere flydende, 

sikker, ressourceeffektiv og bæredygtig; 

1. bifalder meddelelsen om "En strategi for 

et digitalt indre marked i EU"; 

understreger, at implementeringen af 

digitalisering og en styrket udrulning af 

intelligente transportsystemer, det 

europæiske jernbanesignalsystem 

(ERTMS) og flodinformationssystemerne 
vil være nøgleværktøjer med hensyn til at 

gøre det europæiske transportsystem mere 

effektivt og produktivt, og at resultatet vil 

være, at den daglige transport bliver mere 

flydende, sikker, ressourceeffektiv og 

bæredygtig, og at handicappede 

passagerer vil få bedre transportforhold; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Claudia Tapardel 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

1. bifalder meddelelsen om "En strategi for 

et digitalt indre marked i EU"; 

understreger, at implementeringen af 

1. bifalder meddelelsen om "En strategi for 

et digitalt indre marked i EU"; 

understreger, at implementeringen af 
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digitalisering og en styrket udrulning af 

intelligente transportsystemer vil være 

nøgleværktøjer med hensyn til at gøre det 

europæiske transportsystem mere effektivt 

og produktivt, og at resultatet vil være, at 

den daglige transport bliver mere flydende, 

sikker, ressourceeffektiv og bæredygtig; 

digitalisering og en styrket udrulning af 

intelligente transportsystemer, herunder 

med initiativer til fremme og 

tilrådighedsstillelse for passagererne af 

multimodale rejse-, informations- og 

billetsystemer, vil være nøgleværktøjer 

med hensyn til at gøre det europæiske 

transportsystem mere effektivt og 

produktivt, og at resultatet vil være, at den 

daglige transport bliver mere flydende, 

sikker, ressourceeffektiv og bæredygtig; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

1. bifalder meddelelsen om "En strategi for 

et digitalt indre marked i EU"; 

understreger, at implementeringen af 

digitalisering og en styrket udrulning af 

intelligente transportsystemer vil være 

nøgleværktøjer med hensyn til at gøre det 

europæiske transportsystem mere effektivt 

og produktivt, og at resultatet vil være, at 

den daglige transport bliver mere flydende, 

sikker, ressourceeffektiv og bæredygtig; 

1. bifalder meddelelsen om "En strategi for 

et digitalt indre marked i EU"; 

understreger, at implementeringen af 

digitalisering og en styrket udrulning af 

intelligente transportsystemer vil være 

nøgleværktøjer med hensyn til at gøre det 

europæiske transportsystem mere effektivt 

og produktivt, og at resultatet vil være, at 

den daglige transport bliver mere flydende, 

sikker, ressourceeffektiv og bæredygtig; 

bemærker, at udviklingen og 

gennemførelsen af værktøjer, hvad angår 

transport til søs (SafeSeaNet7, direktiv 

2010/65/EU om meldeformaliteter, Blue 

Belt8, e-Maritime), indre vandveje (RIS9), 

jernbane (TAF-TSI10), vej (ITS11) og 

luft (SESAR12), befinder sig på 

forskellige stadier; opfordrer 

Kommissionen til at gennemføre disse 

værktøjer, så der tilvejebringes glatte 

informationsstrømme; 

Or. en 
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Ændringsforslag  8 

Marie-Christine Arnautu 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

1. bifalder meddelelsen om "En strategi for 

et digitalt indre marked i EU"; 

understreger, at implementeringen af 

digitalisering og en styrket udrulning af 

intelligente transportsystemer vil være 

nøgleværktøjer med hensyn til at gøre det 

europæiske transportsystem mere effektivt 

og produktivt, og at resultatet vil være, at 

den daglige transport bliver mere 

flydende, sikker, ressourceeffektiv og 

bæredygtig; 

1. noterer sig meddelelsen om "En strategi 

for et digitalt indre marked i EU"; 

beklager, at dens titel ikke er "Strategi for 

en bedre digital samordning mellem 

Europas nationer"; understreger, at 

implementeringen af digitalisering og en 

styrket udrulning af intelligente 

transportsystemer først og fremmest skal 

tage hensyn til forbrugernes 

forventninger ved at gøre 

transportsystemerne mere sikre, effektive, 

flydende og økonomiske; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  9 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

1. bifalder meddelelsen om "En strategi for 

et digitalt indre marked i EU"; 

understreger, at implementeringen af 

digitalisering og en styrket udrulning af 

intelligente transportsystemer vil være 

nøgleværktøjer med hensyn til at gøre det 

europæiske transportsystem mere effektivt 

og produktivt, og at resultatet vil være, at 

den daglige transport bliver mere flydende, 

sikker, ressourceeffektiv og bæredygtig; 

1. bifalder meddelelsen om "En strategi for 

et digitalt indre marked i EU"; 

understreger, at implementeringen af 

digitalisering og en styrket udrulning af 

intelligente transportsystemer vil være 

nøgleværktøjer med hensyn til at gøre det 

europæiske transportsystem mere effektivt 

og produktivt, og at resultatet vil være, at 

den daglige transport bliver mere flydende, 

sikker, ressourceeffektiv og bæredygtig; 

bakker op om en samlet tilgang til 

telekommunikation, transport og 

intelligent energinet med hensyn til 

udviklingen af nye former for digitale 

tjenesteydelser til forbrugerne og 

leverandørerne; 



 

PE567.771v02-00 8/49 AM\1073513DA.doc 

DA 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Barbara Kappel 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 1a. understreger den vigtige betydning af 

data med hensyn til at sikre, at 

transportsektoren kan få gavn af det indre 

digitale marked; bifalder derfor 

Kommissionens meddelelse om dets 

initiativ vedrørende frie datastrømme, som 

skal fjerne eksisterende hindringer for 

grænseoverskridende datastrømme; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  11 

Franck Proust 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 1a. erkender, at for omstændelige 

administrative procedurer i nogle lande 

kan udgøre en hindring for det stigende 

antal af transportprojekter med stort 

potential (herunder nystartede 

virksomheder og digitale projekter); ser 

gerne, at det digitale indre marked 

kommer til at indeholde en særlig 

dimension vedrørende begrænsning af de 

administrative formaliteter (beskatning, 

papirer i forbindelse med 

virksomhedsoprettelse, krav osv.), navnlig 

når projekterne iværksættes; 

Or. fr 
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Ændringsforslag  12 

Dominique Riquet 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 1a. fremhæver den betydning, som 

udviklingen af e-logistikken har for den 

globale handel, idet den har gjort det 

muligt fuldt ud at integrere hele 

logistikkæden på det operationelle, 

administrative og finansielle niveau; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  13 

Karima Delli 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 1a. er overbevist om, at digitaliseringen 

giver store muligheder for at forstærke 

integrationsindsatsen, f.eks. med hensyn 

til interoperabilitet, smidig intermodalitet 

og mere effektive (grænseoverskridende) 

sammenkoblinger; betoner, at 

digitaliserede europæiske intermodale 

(realtids-) informations-, reservations- og 

billetsystemer tilsammen udgør en vigtig 

mulighed for at gøre transport og 

mobilitet mere bæredygtig; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

István Ujhelyi 
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Udkast til udtalelse 

Punkt 2 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

2. bemærker, at digitaliseringen af 

transportsektoren giver Europa nye 

økonomiske muligheder og skaber 

beskæftigelse; påpeger den stærke vækst i 

sektoren for intelligente transportsystemer, 

der forventes at blive på 16,4 % årligt i 

perioden 2014-2019; 

2. bemærker, at digitaliseringen af 

transport- og turistsektoren giver Europa 

nye økonomiske muligheder og skaber 

beskæftigelse; påpeger den stærke vækst i 

sektoren for intelligente transportsystemer, 

der forventes at blive på 16,4 % årligt i 

perioden 2014-2019; 

Or. hu 

 

Ændringsforslag  15 

Eva Paunova 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

2. bemærker, at digitaliseringen af 

transportsektoren giver Europa nye 

økonomiske muligheder og skaber 

beskæftigelse; påpeger den stærke vækst i 

sektoren for intelligente transportsystemer, 

der forventes at blive på 16,4 % årligt i 

perioden 2014-2019; 

2. bemærker, at digitaliseringen af 

transportsektoren giver Europa nye 

økonomiske muligheder og skaber 

beskæftigelse og spiller en central rolle 

med hensyn til at gøre europæiske byer til 

intelligente byer; påpeger den stærke vækst 

i sektoren for intelligente 

transportsystemer, der forventes at blive på 

16,4 % årligt i perioden 2014-2019; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

2. bemærker, at digitaliseringen af 

transportsektoren giver Europa nye 

2. bemærker, at digitaliseringen af 

transportsektoren giver Europa nye 
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økonomiske muligheder og skaber 

beskæftigelse; påpeger den stærke vækst i 

sektoren for intelligente transportsystemer, 

der forventes at blive på 16,4 % årligt i 

perioden 2014-2019; 

økonomiske muligheder og skaber 

beskæftigelse; påpeger den stærke vækst i 

sektoren for intelligente transportsystemer, 

der forventes at blive på 16,4 % årligt i 

perioden 2014-2019; fremhæver derfor 

behovet for at udvikle passende 

infrastrukturer og forenkle 

finansieringsmulighederne for innovative 

SMV'er og nystartede virksomheder i 

transport- og turistsektoren; mener, at 

EFSI bør spille en stor rolle i 

digitaliseringen af denne sektor; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Marie-Christine Arnautu 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

2. bemærker, at digitaliseringen af 

transportsektoren giver Europa nye 

økonomiske muligheder og skaber 

beskæftigelse; påpeger den stærke vækst i 

sektoren for intelligente transportsystemer, 

der forventes at blive på 16,4 % årligt i 

perioden 2014-2019; 

2. bemærker, at digitaliseringen af 

transportsektoren giver medlemsstaterne 

nye økonomiske muligheder og skaber 

beskæftigelse; påpeger den stærke vækst i 

sektoren for intelligente transportsystemer, 

der forventes at blive på 16,4 % årligt i 

perioden 2014-2019; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  18 

Luis de Grandes Pascual 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

2. bemærker, at digitaliseringen af 

transportsektoren giver Europa nye 

økonomiske muligheder og skaber 

beskæftigelse; påpeger den stærke vækst i 

2. bemærker, at digitaliseringen af 

transportsektoren giver Europa nye 

økonomiske muligheder, navnlig hvad 

angår nystartede virksomheder og små 
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sektoren for intelligente transportsystemer, 

der forventes at blive på 16,4 % årligt i 

perioden 2014-2019; 

virksomheder; påpeger den stærke vækst i 

sektoren for intelligente transportsystemer, 

der forventes at blive på 16,4 % årligt i 

perioden 2014-2019; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  19 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

2. bemærker, at digitaliseringen af 

transportsektoren giver Europa nye 

økonomiske muligheder og skaber 

beskæftigelse; påpeger den stærke vækst i 

sektoren for intelligente transportsystemer, 

der forventes at blive på 16,4 % årligt i 

perioden 2014-2019; 

2. bemærker, at digitaliseringen af 

transportsektoren sammen med 

erhvervslivets nødvendige strategiske 

beslutninger og betydelige investeringer, 

vil give Europa nye økonomiske 

muligheder og skaber beskæftigelse; 

påpeger den stærke vækst i sektoren for 

intelligente transportsystemer, der 

forventes at blive på 16,4 % årligt i 

perioden 2014-2019; 

Or. pl 

 

Ændringsforslag  20 

Karima Delli 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 2a. er klar over, at digitaliserede 

transport- og mobilitetssystemer også 

indebærer en risiko for tab af 

arbejdspladser i visse transportsektorer, 

og betoner derfor, at det er nødvendigt 

med sociale planer, der indebærer 

udvikling af andre og mere attraktive og 

bæredygtige arbejdspladser; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  21 

Dita Charanzová 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 2a. bifalder bekendtgørelsen den 

16. september 2015 om en industridialog i 

EU om automatisk og sammenkoblet 

kørsel; understreger, at et partnerskab 

mellem bilindustrien og 

telekommunikationsindustrien er 

nødvendigt for at sikre, at der udvikles 

konnekterede køretøjer og infrastrukturer 

på grundlag af fælles normer i Europa og 

på verdensplan; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  22 

Inés Ayala Sender 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 2a. påpeger ikke desto mindre, at 

transportsektoren har været frontløber i 

brugen og udrulningen af nye 

informationsteknologier og intelligente og 

automatiske systemer (satellitnavigation 

inden for luftfart og logistikkontrol, 

ERTMS, flådestyring, afgifter, digitale 

takografer, sikkerhedskameraer osv.); 

påpeger dog, at digitaliseringen af 

transportsektoren ikke i sig selv giver 

brugerne bedre tjenesteydelser, og det er 

vigtigt med politisk vilje for at sætte en 

stopper for visse operatørers dominerende 

stilling og for statsindførte 
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handelshindringer og regulatoriske 

hindringer; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  23 

Kosma Złotowski 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 2a. understreger, at den fulde gavn af 

digitaliseringen af transportsektoren kun 

kan realiseres gennem udbredt og åben 

adgang til viden og færdigheder; er af den 

mening, at strategien for det digitale indre 

marked bør indeholde bestemmelser om 

uddannelse i digital teknologi for 

personalet i alle økonomiens sektorer, 

herunder navnlig lavtuddannede 

arbejdstagere i transportsektoren; 

Or. pl 

 

Ændringsforslag  24 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 2a. bemærker, at der er behov for, at 

brugerne og erhvervslivet får bedre 

adgang til onlinevarer og -tjenesteydelser, 

og at dette kun kan opnås ved at forbedre 

højhastighedsinternetforbindelserne, så 

alle borgere i Europa får gavn heraf; 

Or. it 
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Ændringsforslag  25 

Luis de Grandes Pascual 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 2a. påpeger, at digitaliseringen af 

transportsektoren vil bane vej for nye og 

mindre mekaniserede arbejdspladser og 

frigive potentiale til mere kreative 

opgaver; påpeger, at det er nødvendigt 

med efteruddannelsesprogrammer for 

arbejdstagere, så de kan holde trit med 

den teknologiske udvikling;  

Or. es 

 

Ændringsforslag  26 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 2a. fremhæver, at interoperabilitet og 

standardisering er grundlæggende 

elementer i et digitalt indre marked og 

anmoder derfor Kommissionen om at 

identificere de mangler, der måtte være i 

denne henseende;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  27 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 2b. er af den mening, at bymæssig 
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offentlig transport skal give borgerne 

hurtig og let adgang til alle former for 

offentlig transport; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  28 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 c (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 2c. bifalder oprettelsen af digitale 

platforme til at forbinde udbud og 

efterspørgsel endnu tættere i transport- og 

turistsektoren, hvorved deleøkonomien 

fremmes;  

Or. it 

 

Ændringsforslag  29 

Jill Seymour, James Carver 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne 

og skabe incitament til nye innovationer 

og tjenesteydelser, hvad angår mobilitet 

og logistik, herunder dem, der baserer sig 

på deleøkonomi, og samtidig skabe ens 

betingelser for de eksisterende aktører på 

markedet og nye aktører med hensyn til 

udgår 
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høje europæiske normer vedrørende 

sikkerhed, arbejdsforhold, fair 

beskatning, forbrugerbeskyttelse og 

forebyggelse af skadelige virkninger for 

miljøet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  30 

Daniel Dalton 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne og 

skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik, herunder dem, der baserer sig på 

deleøkonomi, og samtidig skabe ens 

betingelser for de eksisterende aktører på 

markedet og nye aktører med hensyn til 
høje europæiske normer vedrørende 

sikkerhed, arbejdsforhold, fair beskatning, 

forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af 

skadelige virkninger for miljøet; 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne og 

skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik, herunder dem, der baserer sig på 

deleøkonomi, og samtidig anerkende høje 

europæiske normer vedrørende sikkerhed, 

arbejdsforhold, fair beskatning, 

forbrugervalg og forbrugerbeskyttelse og 

forebyggelse af skadelige virkninger for 

miljøet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  31 

Eva Paunova 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 



 

PE567.771v02-00 18/49 AM\1073513DA.doc 

DA 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne og 

skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik, herunder dem, der baserer sig på 

deleøkonomi, og samtidig skabe ens 

betingelser for de eksisterende aktører på 

markedet og nye aktører med hensyn til 

høje europæiske normer vedrørende 

sikkerhed, arbejdsforhold, fair beskatning, 

forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af 

skadelige virkninger for miljøet; 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne og 

skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik, herunder dem, der baserer sig på 

deleøkonomi, og samtidig skabe ens 

betingelser for de eksisterende aktører på 

markedet og nye aktører (navnlig små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er) og 

iværksættere) med hensyn til høje 

europæiske normer vedrørende sikkerhed, 

arbejdsforhold, fair beskatning, 

forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af 

skadelige virkninger for miljøet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  32 

Franck Proust 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne og 

skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik, herunder dem, der baserer sig på 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne og 

skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik, for at øge udbuddet og derved 
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deleøkonomi, og samtidig skabe ens 

betingelser for de eksisterende aktører på 

markedet og nye aktører med hensyn til 

høje europæiske normer vedrørende 

sikkerhed, arbejdsforhold, fair beskatning, 

forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af 

skadelige virkninger for miljøet; 

imødegå nye brugerønsker (deleøkonomi, 

mobilitet i byerne, øjeblikkelig bestilling 

osv.) og samtidig skabe ens betingelser for 

de eksisterende aktører på markedet og nye 

aktører med hensyn til høje europæiske 

normer vedrørende sikkerhed, 

arbejdsforhold, fair beskatning, 

forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af 

skadelige virkninger for miljøet; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  33 

Aldo Patriciello 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne og 

skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik, herunder dem, der baserer sig på 

deleøkonomi, og samtidig skabe ens 

betingelser for de eksisterende aktører på 

markedet og nye aktører med hensyn til 

høje europæiske normer vedrørende 

sikkerhed, arbejdsforhold, fair beskatning, 

forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af 

skadelige virkninger for miljøet; 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne og 

skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik, herunder dem, der baserer sig på 

deleøkonomi, ved at regulere 

forretningsmodellerne uden at stoppe 

innovation og samtidig skabe ens 

betingelser for de eksisterende aktører på 

markedet og nye aktører med hensyn til 

høje europæiske normer vedrørende 

sikkerhed, arbejdsforhold, fair beskatning, 

forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af 

skadelige virkninger for miljøet; 

Or. it 
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Ændringsforslag  34 

Dominique Riquet 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne og 

skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik, herunder dem, der baserer sig på 

deleøkonomi, og samtidig skabe ens 

betingelser for de eksisterende aktører på 

markedet og nye aktører med hensyn til 

høje europæiske normer vedrørende 

sikkerhed, arbejdsforhold, fair beskatning, 

forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af 

skadelige virkninger for miljøet; 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder og navnlig til væksten af 

deleøkonomi i transportsektoren; er af 

den mening, at der bør træffes tiltag til at 

fremme sund konkurrence, hvad enten det 

er mellem transportformerne eller mellem 

de forskellige enheder i værdikæden, og at 

en sådan konkurrence skal overholde 
europæiske normer vedrørende sikkerhed, 

arbejdsforhold, beskatning, 

forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af 

skadelige virkninger for miljøet; tror også 

på princippet om teknologisk neutralitet, 

og at innovation ikke bør hindres;  

Or. fr 

 

Ændringsforslag  35 

Theresa Griffin 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne og 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne og 
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skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik, herunder dem, der baserer sig på 

deleøkonomi, og samtidig skabe ens 

betingelser for de eksisterende aktører på 

markedet og nye aktører med hensyn til 

høje europæiske normer vedrørende 

sikkerhed, arbejdsforhold, fair beskatning, 

forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af 

skadelige virkninger for miljøet; 

skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik, herunder dem, der baserer sig på 

deleøkonomi, og samtidig skabe ens 

betingelser for de eksisterende aktører på 

markedet og nye aktører med hensyn til 

høje europæiske normer vedrørende 

sikkerhed, tilgængelighed, arbejdsforhold, 

fair beskatning, forbrugerbeskyttelse og 

forebyggelse af skadelige virkninger for 

miljøet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  36 

Karima Delli 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne og 

skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik, herunder dem, der baserer sig på 

deleøkonomi, og samtidig skabe ens 

betingelser for de eksisterende aktører på 

markedet og nye aktører med hensyn til 

høje europæiske normer vedrørende 

sikkerhed, arbejdsforhold, fair beskatning, 

forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af 

skadelige virkninger for miljøet; 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte og loyal 

konkurrence mellem transportformerne og 

skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår 

mobilitetsstyring og grøn logistik, 

herunder dem, der baserer sig på 

deleøkonomi, og samtidig skabe ens 

betingelser for de eksisterende aktører på 

markedet og nye aktører med hensyn til 

høje europæiske normer vedrørende 

sikkerhed, arbejdsforhold, fair beskatning, 

forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af 

skadelige virkninger for miljøet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  37 

Claudia Tapardel 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne 

og skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik, herunder dem, der baserer sig på 

deleøkonomi, og samtidig skabe ens 

betingelser for de eksisterende aktører på 

markedet og nye aktører med hensyn til 

høje europæiske normer vedrørende 

sikkerhed, arbejdsforhold, fair beskatning, 

forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af 

skadelige virkninger for miljøet; 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme et bæredygtigt 

multimodalt system og skabe incitament til 

nye innovationer og tjenesteydelser, hvad 

angår mobilitet og logistik, herunder dem, 

der baserer sig på deleøkonomi, og 

samtidig skabe ens betingelser for de 

eksisterende aktører på markedet og nye 

aktører med hensyn til høje europæiske 

normer vedrørende sikkerhed, 

arbejdsforhold, fair beskatning, 

forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af 

skadelige virkninger for miljøet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  38 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne og 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne og 
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skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik, herunder dem, der baserer sig på 

deleøkonomi, og samtidig skabe ens 

betingelser for de eksisterende aktører på 

markedet og nye aktører med hensyn til 

høje europæiske normer vedrørende 

sikkerhed, arbejdsforhold, fair beskatning, 

forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af 

skadelige virkninger for miljøet; 

skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik, såsom fælles 

transportdokumenter på elektronisk form, 
herunder dem, der baserer sig på 

deleøkonomi, og samtidig skabe ens 

betingelser for de eksisterende aktører på 

markedet og nye aktører med hensyn til 

høje europæiske normer vedrørende 

sikkerhed, arbejdsforhold, fair beskatning, 

forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af 

skadelige virkninger for miljøet; betoner 

betydningen af rejseplanlægning, 

tilgængelige informationer om 

multimodale muligheder og klare og 

gennemsigtige billetsystemer via digitale 

onlineplatforme; understreger, at 

geografisk blokering af tjenesteydelser 

knyttet til transport bør undgås; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  39 

Marie-Christine Arnautu 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne og 

skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik, herunder dem, der baserer sig på 

deleøkonomi, og samtidig skabe ens 

betingelser for de eksisterende aktører på 

markedet og nye aktører med hensyn til 

høje europæiske normer vedrørende 

sikkerhed, arbejdsforhold, fair 

3. opfordrer indtrængende de kompetente 

organer i medlemsstaterne til at foretage 

en vurdering af behovet for at modernisere 

deres lovgivning på området og tilpasse 

den til den digitale tidsalder; lader det 

være op til medlemsstaterne at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en sund 

konkurrence mellem transportformerne og 

skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik; 
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beskatning, forbrugerbeskyttelse og 

forebyggelse af skadelige virkninger for 

miljøet; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  40 

Luis de Grandes Pascual 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne og 

skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik, herunder dem, der baserer sig på 

deleøkonomi, og samtidig skabe ens 

betingelser for de eksisterende aktører på 

markedet og nye aktører med hensyn til 

høje europæiske normer vedrørende 

sikkerhed, arbejdsforhold, fair beskatning, 

forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af 

skadelige virkninger for miljøet; 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at foretage en vurdering af behovet for 

at modernisere EU-lovgivningen på 

området og tilpasse den til den digitale 

tidsalder; anmoder Kommissionen om at 

undersøge effektiviteten af de initiativer, 

som nogle medlemsstater allerede har 

indført til integration af 

transportinfrastrukturerne og bedre 

onlineadgang for bruger og erhvervslivet, 

og harmonisere de lovgivningsmæssige 

rammer for de forskellige transportformer 

med henblik på at fremme en ægte 

konkurrence mellem transportformerne og 

skabe incitament til nye innovationer og 

tjenesteydelser, hvad angår mobilitet og 

logistik, herunder dem, der baserer sig på 

deleøkonomi, og samtidig skabe ens 

betingelser for de eksisterende aktører på 

markedet og nye aktører med hensyn til 

høje europæiske normer vedrørende 

sikkerhed, arbejdsforhold, fair beskatning, 

forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af 

skadelige virkninger for miljøet; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  41 

Daniel Dalton 
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Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. understreger, at der er behov for nye 

forretningsmodeller i transportsektoren, 

navnlig i den efterspørgselsdrevne 

deleøkonomi, der giver forbrugerne øget 

konkurrence, forbedret kvalitet, billigere 

priser, større udbud og mere fleksibilitet i 

valget af transportform; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  42 

Barbara Kappel 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. understreger den vigtige betydning af 

god infrastruktur med hensyn til at sikre, 

at transportsektoren kan få gavn af det 

indre digitale marked; understreger, at et 

grænseoverskridende digitalt indre 

marked har behov for gennemsigtige 

transport- og dataoverførselskriterier samt 

hensigtsmæssige tværnationale 

mekanismer; opfordrer medlemsstaterne 

til at udforme moderne og fremtidssikrede 

reguleringsmæssige rammer til at 

stimulere yderligere investeringer i 

netværksinfrastruktur, hvilket der vil blive 

behov for i en digital og sammenkoblet 

transportsektor;  

Or. de 

Ændringsforslag  43 

Merja Kyllönen, Olga Sehnalová, Pavel Telička, Karima Delli 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. understreger betydningen af 

veldefinerede og gennemsigtige 

passagerrettigheder i transportsektoren; 

opfordrer derfor indtrængende 

Kommissionen til at fremlægge et forslag 

til et charter for passagerrettigheder, der 

dækker alle transportformer, herunder en 

klar og gennemsigtig beskyttelse af 

passagerrettighederne, hvad angår 

multimodalitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  44 

István Ujhelyi 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. påpeger over for Kommissionen, at 

der kan opnås mere effektiv støtte i den 

europæiske turistsektor gennem en bedre 

udnyttelse af digitaliserede og innovative 

teknologier;  

Or. hu 

 

Ændringsforslag  45 

Jozo Radoš 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. bemærker, at turismen er stærkt 

påvirket og afhængig af udviklinger i den 

digitale teknologi gennem ændringerne i 

markedsforholdene og de rejsendes 

adfærd; opfordrer Europa-Kommissionen 
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og medlemsstaterne til yderligere at 

fremme digitaliseringen af sektoren 

gennem projekter som bedre adgang til 

WiFi og stop for 'geografisk blokering' og 

anbefaler i denne henseende, at 

afgørelsen afskaffer roamingafgifter 

inden juni 2017; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  46 

Karima Delli 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. opfordrer Kommissionen til hurtigst 

muligt at fremlægge et forslag til 

reguleringsmæssige rammer om fair 

konkurrence og grænseoverskridende 

tjenesteydelser to taxikørsel, herunder en 

tilfredsstillende løsning på den "Über"-

prægede digitale økonomi, hvad angår 

sociale, konkurrencemæssige, 

sikkerhedsmæssige og forsikringsmæssige 

minimumskrav samt kvaliteten af 

transporten, under overholdelse af 

transportbestemmelserne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  47 

Karima Delli 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. støtter udviklingen af ny digital 

teknologi til selvevaluering af 

transporttjenesteydelser og til forbedring 

af disse tjenesteydelser til gavn for 
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forbrugerne; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  48 

Inés Ayala Sender 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. mener, at digitalisering i 

transportsektoren også skal hjælpe med at 

forbedre erhvervsudøvernes livskvalitet 

ved at reducere repetitive, enerverende 

opgaver og give personalet mulighed for 

at koncentrere sig om andre, mere 

berigende opgaver; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  49 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen, Philippe Juvin 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. bemærker, at det er af største 

vigtighed at få nedbrudt hindringer for 

udvikling på tværs af grænserne af e-

handel inden for transport og turisme; 

opfordrer Kommissionen til at sikre 

systeminteroperabilitet og brug af fælles 

standarder med henblik på at skabe et 

virkeligt inklusivt digitalt indre marked; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  50 

Dominique Riquet, Pavel Telička 
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Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. glæder sig over, at Kommissionen vil 

forelægge forslag om forenkling af og 

mere overkommelig og gennemsigtig 

prisfastsættelse for pakkelevering på 

tværs af grænserne; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  51 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. påpeger, at digitalisering af 

transporttjenester fører til 

omkostningsbesparelser for borgerne 

samt større effektivitet og hastighed; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  52 

Luis de Grandes Pascual 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. opfordrer Kommissionen til at sikre, at 

EU's strategi for et europæisk indre 

marked udvikles i samarbejde med stater, 

der er førerende inden for god 

digitaliseringspraksis på 

transportområdet, for at fremme 

anvendelsen af teknologiske innovationer 

fra lande uden for EU og derved forbedre 
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interoperabiliteten og øge europæiske 

virksomheders muligheder for vækst og 

ekspansion på det internationale marked; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  53 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. understreger, at EU-dækkende 

multimodale rejseinformations-, 

planlægnings- og billettjenester, der 

muliggør intelligent og smidig dør-til-dør-

mobilitet, udgør et vigtigt bidrag til et 

globalt konkurrencedygtigt europæisk 

indre marked; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  54 

Daniel Dalton 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3b. opfordrer under henvisning til det 

stadig større digitale marked for 

transportbilletter transportsektoren til at 

videreudvikle og fremme et multimodalt 

online billetkøb på tværs af grænserne, 

hvilket vil styrke konkurrencen og 

forbrugernes valgmuligheder yderligere; 

Or. en 
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Ændringsforslag  55 

Inés Ayala Sender 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 

 3b. opfordrer Kommissionen til, når den 

bistår transportsektoren med at blive 

tilpasset den digitale tidsalder, ikke at 

glemme den menneskelige faktor og sikre, 

at intelligente og automatiske systemer til 

enhver tid kan kontrolleres af fagfolk i 

nødstilfælde; understreger med styrke, at 

muligheden for at tage kontrol over 

automatiske kontrol- og kørselssystemer 

ikke må udelades i uddannelsen af 

sektorens arbejdstagere;  

Or. es 

 

Ændringsforslag  56 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3b. mener, at gennemførelsen af et digitalt 

indre marked i Europa er en vigtig 

drivkraft til fremme af turismen gennem 

digitale tjenester, som bør stilles til 

rådighed for alle rejsende på stationer, 

havne, lufthavne og andre platforme for 

transportskifte; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  57 

Dieter-Lebrecht Koch 
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Udkast til udtalelse 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3b. understreger, at retfærdig og lige 

adgang til multimodale rejse- og 

trafikdata er en forudsætning for EU-

dækkende multimodale rejseinformations-

, planlægnings- og billetsystemer, og 

anmoder derfor Kommissionen om at 

forelægge et forslag, der kræver, at alle 

leverandører stiller de oplysninger til 

rådighed, der er nødvendige for at kunne 

skabe en omfattende tjeneste, der giver de 

rejsende valget mellem den mest 

bæredygtige, billigste eller hurtigste 

forbindelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  58 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 c (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3c. opfordrer medlemsstaterne til at 

fremme digitaliseringen af 

transporttjenester for brugere med 

handicap, således at disse tjenester er en 

hjælp og ikke en yderligere hindring; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  59 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 c (nyt) 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3c. understreger, at omfattende, pålidelig 

information, der giver rejsende mulighed 

for at blive informeret om mulige 

afbrydelser og alternative rejsemuligheder 

før og under rejsen, er af allerstørste 

betydning, og opfordrer derfor til, at der 

udvises større opmærksomhed over for 

mennesker med handicap eller begrænset 

mobilitet samt over for ældre menneskers 

særlige behov;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  60 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 d (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3d. påpeger, at digitale applikationer 

knyttet til transportsektoren bør være let 

forståelige og tilgængelige på alle EU-

sprog for at sikre størst mulig adgang til 

dem og udnyttelse af dem, bl.a. blandt den 

ældre eller mindre uddannede del af 

befolkningen;  

Or. it 

 

Ændringsforslag  61 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 d (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3d. understreger, at kunderne bør kunne 

foretage billetreservationer og betalinger 

online for nationale rejser og rejser på 
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tværs af grænserne, og mener derfor, at 

den eksisterende fragmentering og de 

eksisterende begrænsninger må 

overvindes, og at geografisk blokering 

ikke bør tillades; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  62 

Eva Paunova 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

4. understreger, at tillid og en solid 

databeskyttelse er nødvendige 

forudsætninger for skabelsen af det indre 

digitale marked; understreger i denne 

forbindelse, at det er nødvendigt at sikre 

høje normer, hvad angår datakapacitet, 

tilgængelighed og sikkerhed ved at skabe 

omfattende, pålidelige og interoperable 

datainfrastrukturer og ved at sikre 

sikkerheden og troværdigheden i 

forbindelse med indsamling, behandling, 

brug og lagring af data; 

4. understreger, at tillid og en solid 

databeskyttelse er nødvendige 

forudsætninger for fuldendelsen af det 

digitale indre marked; understreger i denne 

forbindelse, at det er nødvendigt at sikre 

høje normer, hvad angår datakapacitet, 

tilgængelighed og sikkerhed ved at skabe 

omfattende, pålidelige og interoperable 

datainfrastrukturer og ved at sikre 

sikkerheden og troværdigheden i 

forbindelse med indsamling, behandling, 

brug og lagring af data; understreger, at 

interoperabilitet spiller en afgørende rolle 

i forbindelse med intelligente 

transportsystemer, og slår til lyd for 

gennemførelse heraf og for øget 

interoperabilitet i de forskellige 

transportsystemer i EU; mener desuden, 

at der bør fremmes en fælles forståelse for 

interoperabilitet i Unionen og en holistisk 

tilgang til interoperabilitetsløsninger i 

EU; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  63 

Aldo Patriciello 
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Udkast til udtalelse 

Punkt 4 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

4. understreger, at tillid og en solid 

databeskyttelse er nødvendige 

forudsætninger for skabelsen af det indre 

digitale marked; understreger i denne 

forbindelse, at det er nødvendigt at sikre 

høje normer, hvad angår datakapacitet, 

tilgængelighed og sikkerhed ved at skabe 

omfattende, pålidelige og interoperable 

datainfrastrukturer og ved at sikre 

sikkerheden og troværdigheden i 

forbindelse med indsamling, behandling, 

brug og lagring af data; 

4. understreger under henvisning til 

artikel 16 i TEUF og artikel 7 og 8 i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, at tillid og en 

solid databeskyttelse er nødvendige 

forudsætninger for skabelsen af det digitale 

indre marked; understreger i denne 

forbindelse, at det er nødvendigt at sikre 

høje normer, hvad angår datakapacitet, 

tilgængelighed og sikkerhed ved at skabe 

omfattende, pålidelige og interoperable 

datainfrastrukturer og ved at sikre 

sikkerheden og troværdigheden i 

forbindelse med indsamling, behandling, 

brug og lagring af data; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  64 

Karima Delli 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

4. understreger, at tillid og en solid 

databeskyttelse er nødvendige 

forudsætninger for skabelsen af det indre 

digitale marked; understreger i denne 

forbindelse, at det er nødvendigt at sikre 

høje normer, hvad angår datakapacitet, 

tilgængelighed og sikkerhed ved at skabe 

omfattende, pålidelige og interoperable 

datainfrastrukturer og ved at sikre 

sikkerheden og troværdigheden i 

forbindelse med indsamling, behandling, 

brug og lagring af data; 

4. understreger, at tillid og en solid 

databeskyttelse er nødvendige 

forudsætninger for skabelsen af det indre 

digitale marked; understreger i denne 

forbindelse, at det er nødvendigt at sikre 

høje normer, hvad angår datakapacitet, 

tilgængelighed og sikkerhed ved at skabe 

omfattende, pålidelige og interoperable 

datainfrastrukturer;  

Or. fr 
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Ændringsforslag  65 

Claudia Tapardel 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

4. understreger, at tillid og en solid 

databeskyttelse er nødvendige 

forudsætninger for skabelsen af det indre 

digitale marked; understreger i denne 

forbindelse, at det er nødvendigt at sikre 

høje normer, hvad angår datakapacitet, 

tilgængelighed og sikkerhed ved at skabe 

omfattende, pålidelige og interoperable 

datainfrastrukturer og ved at sikre 

sikkerheden og troværdigheden i 

forbindelse med indsamling, behandling, 

brug og lagring af data; 

4. understreger, at fortrolighed og en solid 

databeskyttelse er nødvendige 

forudsætninger for skabelsen af det digitale 

indre marked; understreger i denne 

forbindelse, at det er nødvendigt at sikre 

høje normer, hvad angår datakapacitet, 

tilgængelighed og sikkerhed ved at skabe 

omfattende, pålidelige og interoperable 

datainfrastrukturer og ved at sikre 

sikkerheden og troværdigheden i 

forbindelse med indsamling, behandling, 

brug og lagring af data; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  66 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

4. understreger, at tillid og en solid 

databeskyttelse er nødvendige 

forudsætninger for skabelsen af det indre 

digitale marked; understreger i denne 

forbindelse, at det er nødvendigt at sikre 

høje normer, hvad angår datakapacitet, 

tilgængelighed og sikkerhed ved at skabe 

omfattende, pålidelige og interoperable 

datainfrastrukturer og ved at sikre 

sikkerheden og troværdigheden i 

forbindelse med indsamling, behandling, 

brug og lagring af data; 

4. understreger, at den stigende 

digitalisering inden for transport 

medfører tre forskellige udfordringer: 

tillid, konnektivitet og kapacitet; opfordrer 

derfor til, at der skabes et effektivt 

databeskyttelsessystem; understreger 

behovet for at udvikle standarder, der er i 

stand til at sikre interoperabilitet mellem 

lande, men også mellem tjenester og 

virksomheder, og for at sikre sikkerheden 

og troværdigheden i forbindelse med 

indsamling, behandling, brug og lagring af 

data; understreger betydningen af at råde 

over tilstrækkelig infrastruktur til at 

forvalte mængden af nye genererede 

datastrømme, hvilket forudsætter 
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investeringer i bredbånd, fuld udnyttelse 

af mulighederne under Galileo og en 

mere effektiv frekvensudnyttelse; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  67 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

4. understreger, at tillid og en solid 

databeskyttelse er nødvendige 

forudsætninger for skabelsen af det indre 

digitale marked; understreger i denne 

forbindelse, at det er nødvendigt at sikre 

høje normer, hvad angår datakapacitet, 

tilgængelighed og sikkerhed ved at skabe 

omfattende, pålidelige og interoperable 

datainfrastrukturer og ved at sikre 

sikkerheden og troværdigheden i 

forbindelse med indsamling, behandling, 

brug og lagring af data; 

4. understreger, at tillid og en solid 

databeskyttelse er nødvendige 

forudsætninger for skabelsen af det indre 

digitale marked; understreger i denne 

forbindelse, at det er nødvendigt at sikre 

høje normer, hvad angår datakapacitet, 

tilgængelighed og sikkerhed ved at skabe 

omfattende, pålidelige og interoperable 

datainfrastrukturer og ved at sikre 

sikkerheden og troværdigheden i 

forbindelse med indsamling, behandling, 

brug og lagring af data; opfordrer 

Kommissionen til at sikre maksimal 

gennemsigtighed med hensyn til 

databeskyttelse, således at forbrugerdata 

ikke misbruges af big data-giganter; 

Or. it 

 

 

Ændringsforslag  68 

Marie-Christine Arnautu 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

4. understreger, at tillid og en solid 

databeskyttelse er nødvendige 

forudsætninger for skabelsen af det indre 

4. understreger, at tillid og en solid 

databeskyttelse er nødvendige 

forudsætninger for ethvert mellemstatsligt 
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digitale marked; understreger i denne 

forbindelse, at det er nødvendigt at sikre 

høje normer, hvad angår datakapacitet, 

tilgængelighed og sikkerhed ved at skabe 

omfattende, pålidelige og interoperable 

datainfrastrukturer og ved at sikre 

sikkerheden og troværdigheden i 

forbindelse med indsamling, behandling, 

brug og lagring af data; 

samarbejde på det digitale område; 
understreger i denne forbindelse, at det er 

nødvendigt at beskytte de individuelle 

friheder og sikre høje normer, hvad angår 

datakapacitet, tilgængelighed og sikkerhed 

ved at skabe pålidelige og interoperable 

datainfrastrukturer og ved at sikre 

sikkerheden og troværdigheden i 

forbindelse med indsamling, behandling, 

brug og lagring af data; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  69 

Theresa Griffin 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 4a. understreger betydningen af 

højhastighedsinternetadgang, navnlig i 

landdistrikter og områder i periferien, så 

alle kan få gavn af fordelene ved de 

digitaliserede transportnet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  70 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 4a. glæder sig over det forhold, at 

digitaliseringen af transportsektoren 

muliggør en udvikling af begrebet om 

mobilitet som en tjenesteydelse; erkender, 

at det kan føre til strukturelle 

forandringer i transportsektoren; 

opfordrer derfor Kommissionen til at 

påbegynde en dybtgående analyse af 
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perspektiverne for begrebet mobilitet som 

tjenesteydelse, hvad angår f.eks. 

forbrugernes adfærd, 

transportinfrastrukturer og 

byplanlægning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  71 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 4a. mener, at transport- og turistsektoren 

kun vil få fuld nytte af den digitale 

revolution, hvis der skabes mange flere 

WiFi-adgangspunkter, og opfordrer 

medlemsstaterne til at leve op til deres 

engagement om at sætte en stopper for 

roamingafgifter i Europa; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  72 

Kosma Złotowski 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 4a. påpeger, at mulighederne, som den 

digitale revolution giver, kun kan udnyttes 

fuldt ud, hvis der er billig og let 

internetadgang i stor skala; understreger, 

at adgang til ajourførte informationer om 

forsinkelser, hindringer og vejrforhold er 

ekstremt vigtig for rejsende og pendlere; 

opfordrer til, at der i strategien for det 

digitale indre marked tages behørigt 

hensyn til behovet for at give 

internetadgang på stationer, i lufthavne, i 
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havne, på hoteller og 

motorvejstankstationer; 

Or. pl 

 

Ændringsforslag  73 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 4a. opfordrer medlemsstaterne og de 

lokale myndigheder til at udarbejde 

bestemmelser for den digitale dimension i 

transportsektoren, når de udarbejder 

planer for mobilitet i byerne, og sikrer, at 

den er fuld tilgængelig for alle brugere;  

Or. it 

 

Ændringsforslag  74 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 4a. påpeger, at adgang til bredbånd, 

udviklingen af informations- og 

kommunikationsteknologierne og bedre 

konnektivitet, navnlig i landdistrikter, 

stimulerer den økonomiske udvikling og 

forbedrer livskvaliteten;  

Or. pl 

Ændringsforslag  75 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 b (nyt) 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 4b. påpeger, at nye applikationer til 

smartphones, tabletter og computere kan 

give en betragtelig merværdi til 

udviklingen af europæisk turisme og øge 

brugen af transport; Kommissionen og 

medlemsstaterne bør i denne henseende 

arbejde sammen for at fastlægge fælles 

normer, der kan sikre rimelig 

konkurrence og nedbringe omfanget af 

administrativt arbejde betydeligt; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  76 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 c (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 4c. glæder sig over indførelsen i 

transportsektoren af applikationer, der 

muliggør delebilsordninger, fælleskørsel, 

delecykelordninger og andre former for 

fælles transport; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  77 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 d (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 4d. fremhæver, at en større digitalisering 

af fragtsystemet i Europa kan gøre 

pakketransporttjenester mere effektive og 

sporbare på tværs af grænserne;  
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Or. it 

 

Ændringsforslag  78 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 e (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 4e. opfordrer Kommissionen til at 

overveje oprettelsen af europæiske 

digitale systemer til at sikre lægelig 

behandling og pleje i kombination med 

forbedrede transportmuligheder i svært 

tilgængelige områder; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  79 

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

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

5. er af den opfattelse, at transportsektoren 

vil blive et af de største områder for 

tingenes internet. 

5. er af den opfattelse, at transportsektoren 

vil blive et af de største områder for 

tingenes internet; understreger derfor 

betydningen af fremsyn og forudgående 

konsekvensanalyser i 

beslutningstagningen, både hvad angår 

reguleringerne og investeringerne i 

infrastruktur med henblik på at opbygge 

et praktisk grundlag for automatiseret 

transport; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  80 

István Ujhelyi 
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Udkast til udtalelse 

Punkt 5 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

5. er af den opfattelse, at transportsektoren 

vil blive et af de største områder for 

tingenes internet. 

5. er af den opfattelse, at transport- og 

turistsektoren vil blive et af de største 

områder for tingenes internet. 

Or. hu 

Ændringsforslag  81 

Theresa Griffin 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

5. er af den opfattelse, at transportsektoren 

vil blive et af de største områder for 

tingenes internet. 

5. er af den opfattelse, at transportsektoren 

vil blive et af de største områder for 

tingenes internet; mener derfor, at det er 

afgørende, at det vedtages et EU-direktiv 

om internetadgang, der omhandler 

internetadgangsforhold i hele Europa; 

minder om, at det i den seneste MeAC-

undersøgelse (2011) vurderes, at kun en 

tredjedel af det indhold, der skabes af de 

offentlige myndigheder, er tilgængelig; 

understreger, at internetadgang ikke kun 

er et spørgsmål om tekniske normer og 

internetarkitektur og -udformning, men er 

af central betydning for at sikre, at ingen 

risikerer at blive delvist eller helt 

udelukket fra samfundet, efterhånden 

som det bliver mere og mere digitaliseret; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  82 

Luis de Grandes Pascual 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

5. er af den opfattelse, at transportsektoren 

vil blive et af de største områder for 

tingenes internet. 

5. er af den opfattelse, at transport- og 

turistsektoren vil blive to af de største 

områder for tingenes internet og lette 

rejseplanlægning, forbedre 

sammenkoblingerne mellem forskellige 

transportformer og ved hjælp af 

multimodale integrerede billetsystemer 

forebygge, at geografiske forhold bliver til 

en hindring for at købe tjenesteydelser; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  83 

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

Karima Delli 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5a. minder om det, der er skrevet i 

betænkningen om multimodale 

integrerede billetsystemer i Europa, 

nemlig at der er behov for i stort omfang 

at fremme multimodal rejseoplysning, 

planlægning og billetsystemer sammen 

med en gnidningsløs dør-til-dør-mobilitet;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  84 

Inés Ayala Sender 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5a. bemærker, at digitaliseringen i 

transportsektoren kan bevirke, at visse 

socialgrupper udstødes, for hvem det er 
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svært at håndtere de nye teknologier, 

såsom ældre mennesker, der ikke besidder 

digitale færdigheder, og handicappede; 

opfordrer Kommissionen til i 

gennemførelsen af det digitale indre 

marked at tage hensyn til risikoen for, at 

disse brugere bliver udstødt;  

Or. es 

 

Ændringsforslag  85 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5a. forventer, at Kommissionen 

forelægger en omfattende rapport med en 

vurdering af den nuværende tilstand med 

hensyn til digitalisering på EU's 

turistmarked med henblik på at påvise 

udfordringer og udnytte muligheder for 

de forskellige offentlige og private aktører 

på nationalt, regionalt og lokalt niveau; 

mener, at en sådan rapport bør indeholde 

passende henstillinger for at sikre loyal 

konkurrence og lige konkurrencevilkår 

for alle aktører og for at beskytte 

forbrugerne ved at sørge for 

gennemsigtighed, neutralitet og 

tilgængelighed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  86 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5a. understreger betydningen af 
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digitalisering i turistsektoren og 

nødvendigheden af at gøre al digital 

infrastruktur lettilgængelig, navnlig hvad 

angår SMV'er, og også tage hensyn til 

udviklingen i deleøkonomien; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  87 

Olga Sehnalová 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5a. understreger, at ikt-værktøjerne skal 

være tilgængelige og nemme at anvende 

for alle brugere, herunder handicappede 

og ældre, og ikke skabe nye hindringer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  88 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5a. opfordrer Kommissionen til at 

revidere og optimere sin forvaltning af 

EU's internetportaler for turisme, hvilke 

endnu ikke har skabt merværdi til 

europæisk turisme, men kun har udgjort 

en udgift for EU's skatteydere; 

Or. it 

Ændringsforslag  89 

Luis de Grandes Pascual 
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Udkast til udtalelse 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5a. påpeger, at der er behov for forbedret 

adgang, hvad angår internet og it-

applikationer, på banegårde, i lufthavne 

og så vidt muligt i hoteller og i andre 

former for indkvartering; 

Or. es 

Ændringsforslag  90 

Marie-Christine Arnautu 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5a. opfordrer medlemsstaterne til at se 

nærmere på den stigende digitalisering af 

de vestlige samfund og risikoen for 

fremmedgørelse, som denne proces kan 

medføre; udtrykker sit ønske om, at de 

relevante organer tager konstruktiv kritik 

af dette forhold alvorligt; minder om, 

hvad den franske sociolog Jacques Ellul 

har sagt: "Ægte teknik vil opretholde 

illusionen om frihed, valgfrihed og 

individualisme på en måde, der 

tilfredsstiller menneskets stræben efter 

frihed, valgfrihed og individualisme; men 

disse vil være nøje beregnet, således at de 

kun er en illusion, der er integreret i den 

matematiske virkelighed"; 

 Jf. 

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

ul#On_technique . 

Or. fr 

Ændringsforslag  91 

Olga Sehnalová 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ellul#On_technique
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ellul#On_technique
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Udkast til udtalelse 

Punkt 5 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5b. understreger, at for at få det fulde 

udbytte af digitaliseringsprocessen i 

transportsektoren er det nødvendigt at 

fjerne fremgangsmåden med at begrænse 

adgangen til indhold på grundlag af 

brugernes geografiske placering (kendt 

som 'geografisk blokering'); 

Or. en 

 

Ændringsforslag  92 

Dita Charanzová 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5b. understreger, at der er behov for 

stærke internetsikkerhedsforanstaltninger 

og -krav om intelligente køretøjer; 

bemærker, at dette ikke kun er et 

spørgsmål om data, men om køretøjets og 

passagerernes fysiske sikkerhed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  93 

Olga Sehnalová 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 c (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5c. opfordrer Kommissionen til at udvikle 

en samordnet strategi om konnektivitet i 

transportsektoren og vurdere 

virkningerne heraf på trafiksikkerheden 

og den effektive brug af infrastrukturen 
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under hensyntagen til vigtige forhold som 

privatlivets fred, sikkerhed og adgang til 

data; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  94 

Dita Charanzová 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 c (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5c. understreger, at der er nødvendigt, at 

EU spiller en aktiv rolle i FN's 

verdensforum om automobilregulativer, 

især i den uformelle arbejdsgruppe om 

smarte transportsystemer og 

automatiserede køretøjer(WP.29); mener, 

at det er meget vigtigt at gøre en indsats i 

dette forum for at sikre, at EU's 

standarder for konnekterede køretøjer 

danner grundlaget for de globale 

standarder; mener ligeledes, at vi skal 

styrke vores samarbejde med USA om 

standarder og bestemmelser for 

intelligente køretøjer; 

Or. en 

 

 


