
 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014–2019  

 

Transpordi- ja turismikomisjon 
 

2015/2147(INI) 

23.9.2015 

MUUDATUSETTEPANEKUD 
1–94 

Arvamuse projekt 

Merja Kyllönen 

(PE565.151v01-00) 

Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks 

(2015/2147(INI)) 



 

PE567.771v02-00 2/48 AM\1073513ET.doc 

ET 

 

AM_Com_NonLegOpinion 



 

AM\1073513ET.doc 3/48 PE567.771v02-00 

 ET 

Muudatusettepanek  1 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

1. kiidab heaks teatise Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia kohta; rõhutab, et 

digiteerimine ja intelligentsete 

transpordisüsteemide ulatuslikum 

kasutuselevõtt on peamised vahendid, mis 

aitavad muuta Euroopa transpordisüsteemi 

tõhusamaks ja tootlikumaks ning sellest 

tulenevalt igapäevase transpordi ja 

logistika sujuvamaks, turvalisemaks, 

ressursse säästvamaks ja 

jätkusuutlikumaks; 

1. kiidab heaks teatise Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia kohta; rõhutab, et 

digiteerimine ja koostalitlevate 

intelligentsete transpordisüsteemide 

ulatuslikum kasutuselevõtt on peamised 

vahendid, mis aitavad muuta Euroopa 

transpordisüsteemi tõhusamaks ja 

tootlikumaks ning sellest tulenevalt 

igapäevase transpordi ja logistika 

sujuvamaks, turvalisemaks, ressursse 

säästvamaks ja jätkusuutlikumaks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  2 

Eva Paunova 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

1. kiidab heaks teatise Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia kohta; rõhutab, et 

digiteerimine ja intelligentsete 

transpordisüsteemide ulatuslikum 

kasutuselevõtt on peamised vahendid, mis 

aitavad muuta Euroopa transpordisüsteemi 

tõhusamaks ja tootlikumaks ning sellest 

tulenevalt igapäevase transpordi ja 

logistika sujuvamaks, turvalisemaks, 

ressursse säästvamaks ja 

jätkusuutlikumaks; 

1. kiidab heaks teatise Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia kohta; rõhutab, et 

digiteerimine ja intelligentsete 

transpordisüsteemide ulatuslikum 

kasutuselevõtt on peamised vahendid, mis 

aitavad muuta Euroopa transpordisüsteemi 

tõhusamaks, tootlikumaks ja 

tulevikukindlamaks ning sellest tulenevalt 

igapäevase transpordi ja logistika 

sujuvamaks, turvalisemaks, ressursse 

säästvamaks ja jätkusuutlikumaks; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Aldo Patriciello 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

1. kiidab heaks teatise Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia kohta; rõhutab, et 

digiteerimine ja intelligentsete 

transpordisüsteemide ulatuslikum 

kasutuselevõtt on peamised vahendid, mis 

aitavad muuta Euroopa transpordisüsteemi 

tõhusamaks ja tootlikumaks ning sellest 

tulenevalt igapäevase transpordi ja 

logistika sujuvamaks, turvalisemaks, 

ressursse säästvamaks ja 

jätkusuutlikumaks; 

1. kiidab heaks teatise Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia kohta; rõhutab, et 

digiteerimine ja intelligentsete 

transpordisüsteemide ulatuslikum 

kasutuselevõtt on peamised vahendid, mis 

aitavad muuta Euroopa transpordisüsteemi 

tõhusamaks ja tootlikumaks ning sellest 

tulenevalt igapäevase transpordi ja 

logistika sujuvamaks, turvalisemaks, 

ressursse säästvamaks ja 

jätkusuutlikumaks. Intelligentsed 

transpordisüsteemid, mis ühendavad 

telekommunikatsiooni, elektroonika ja 

infotehnoloogia transpordialase 

inseneritegevusega, aitavad oluliselt 

kaasa maanteetranspordi 

keskkonnahoidlikkuse, tõhususe (sh 

energiatõhususe), ohutuse ja turvalisuse 

parandamisele, tagades samal ajal 

siseturu toimimise, nagu on sätestatud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 

2010. aasta direktiivis 2010/40/EL; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  4 

Theresa Griffin 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

1. kiidab heaks teatise Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia kohta; rõhutab, et 

digiteerimine ja intelligentsete 

transpordisüsteemide ulatuslikum 

kasutuselevõtt on peamised vahendid, mis 

aitavad muuta Euroopa transpordisüsteemi 

1. kiidab heaks teatise Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia kohta; rõhutab, et 

digiteerimine ja intelligentsete 

transpordisüsteemide ulatuslikum 

kasutuselevõtt on peamised vahendid, mis 

aitavad muuta Euroopa transpordisüsteemi 
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tõhusamaks ja tootlikumaks ning sellest 

tulenevalt igapäevase transpordi ja 

logistika sujuvamaks, turvalisemaks, 

ressursse säästvamaks ja 

jätkusuutlikumaks; 

tõhusamaks ja tootlikumaks ning sellest 

tulenevalt igapäevase transpordi ja 

logistika sujuvamaks, turvalisemaks, 

ressursse säästvamaks ja jätkusuutlikumaks 

ning puudega inimesed paremini 

paigutatuks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  5 

Karima Delli 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

1. kiidab heaks teatise Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia kohta; rõhutab, et 

digiteerimine ja intelligentsete 

transpordisüsteemide ulatuslikum 

kasutuselevõtt on peamised vahendid, mis 

aitavad muuta Euroopa transpordisüsteemi 

tõhusamaks ja tootlikumaks ning sellest 

tulenevalt igapäevase transpordi ja 

logistika sujuvamaks, turvalisemaks, 

ressursse säästvamaks ja 

jätkusuutlikumaks; 

1. kiidab heaks teatise Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia kohta; rõhutab, et 

digiteerimine ja intelligentsete 

transpordisüsteemide, Euroopa 

raudteeliikluse juhtimissüsteemide ning 

jõeteabesüsteemide ulatuslikum 

kasutuselevõtt on peamised vahendid, mis 

aitavad muuta Euroopa transpordisüsteemi 

tõhusamaks ja tootlikumaks ning sellest 

tulenevalt igapäevase transpordi, liikuvuse 

ja logistika sujuvamaks, 

kättesaadavamaks, turvalisemaks, 

ressursse säästvamaks ja võimaldavad 

olemasoleva transporditaristu võimsuse 

paremat ärakasutamist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  6 

Claudia Tapardel 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

1. kiidab heaks teatise Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia kohta; rõhutab, et 

1. kiidab heaks teatise Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia kohta; rõhutab, et 
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digiteerimine ja intelligentsete 

transpordisüsteemide ulatuslikum 

kasutuselevõtt on peamised vahendid, mis 

aitavad muuta Euroopa transpordisüsteemi 

tõhusamaks ja tootlikumaks ning sellest 

tulenevalt igapäevase transpordi ja 

logistika sujuvamaks, turvalisemaks, 

ressursse säästvamaks ja 

jätkusuutlikumaks; 

digiteerimine ja intelligentsete 

transpordisüsteemide ulatuslikum 

kasutuselevõtt, sealhulgas algatused, 

millega edendatakse mitmeliigilisi 

reisiteabe- ja piletimüügiteenuseid ning 

muudetakse need reisijatele 

kättesaadavaks, on peamised vahendid, 

mis aitavad muuta Euroopa 

transpordisüsteemi tõhusamaks ja 

tootlikumaks ning sellest tulenevalt 

igapäevase transpordi ja logistika 

sujuvamaks, turvalisemaks, ressursse 

säästvamaks ja jätkusuutlikumaks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  7 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

1. kiidab heaks teatise Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia kohta; rõhutab, et 

digiteerimine ja intelligentsete 

transpordisüsteemide ulatuslikum 

kasutuselevõtt on peamised vahendid, mis 

aitavad muuta Euroopa transpordisüsteemi 

tõhusamaks ja tootlikumaks ning sellest 

tulenevalt igapäevase transpordi ja 

logistika sujuvamaks, turvalisemaks, 

ressursse säästvamaks ja 

jätkusuutlikumaks; 

1. kiidab heaks teatise Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia kohta; rõhutab, et 

digiteerimine ja intelligentsete 

transpordisüsteemide ulatuslikum 

kasutuselevõtt on peamised vahendid, mis 

aitavad muuta Euroopa transpordisüsteemi 

tõhusamaks ja tootlikumaks ning sellest 

tulenevalt igapäevase transpordi ja 

logistika sujuvamaks, turvalisemaks, 

ressursse säästvamaks ja 

jätkusuutlikumaks; märgib, et mereveoks 

(SafeSeaNet7, direktiiv 2010/65/EL 

teavitusformaalsuste kohta, nn sinine 

vöönd8, e-merendus), sisevee- (RIS9), 

raudtee- (TAF-KTK10), maantee- (ITS11) 

ja õhutranspordiks (SESAR12) ettenähtud 

vahendid on erinevates arengu- ja 

rakendamisetappides; palub komisjonil 

sujuvate teabevoogude tagamiseks need 

vahendid kõhklematult kasutusele võtta; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Marie-Christine Arnautu 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

1. kiidab heaks teatise Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia kohta; rõhutab, et 

digiteerimine ja intelligentsete 

transpordisüsteemide ulatuslikum 

kasutuselevõtt on peamised vahendid, mis 

aitavad muuta Euroopa 

transpordisüsteemi tõhusamaks ja 

tootlikumaks ning sellest tulenevalt 

igapäevase transpordi ja logistika 

sujuvamaks, turvalisemaks, ressursse 

säästvamaks ja jätkusuutlikumaks; 

1. võtab teadmiseks teatise Euroopa 

digitaalse ühtse turu strateegia kohta; 

avaldab kahetsust, et selle pealkiri ei ole 

„Euroopa riikide vahelise parema 

digitaalse koostöö strateegia”; rõhutab, et 

digiteerimisel ja intelligentsete 

transpordisüsteemide ulatuslikumal 

kasutuselevõtul tuleb eelkõige arvesse 

võtta kasutajate ootusi, muutes 

transpordisüsteemid turvalisemateks, 

tõhusamateks, sujuvamateks ja ressursse 

säästvamateks; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  9 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

1. kiidab heaks teatise Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia kohta; rõhutab, et 

digiteerimine ja intelligentsete 

transpordisüsteemide ulatuslikum 

kasutuselevõtt on peamised vahendid, mis 

aitavad muuta Euroopa transpordisüsteemi 

tõhusamaks ja tootlikumaks ning sellest 

tulenevalt igapäevase transpordi ja 

logistika sujuvamaks, turvalisemaks, 

ressursse säästvamaks ja 

jätkusuutlikumaks; 

1. kiidab heaks teatise Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia kohta; rõhutab, et 

digiteerimine ja intelligentsete 

transpordisüsteemide ulatuslikum 

kasutuselevõtt on peamised vahendid, mis 

aitavad muuta Euroopa transpordisüsteemi 

tõhusamaks ja tootlikumaks ning sellest 

tulenevalt igapäevase transpordi ja 

logistika sujuvamaks, turvalisemaks, 

ressursse säästvamaks ja 

jätkusuutlikumaks; toetab tarbijatele ja 

tarnijatele suunatud uut liiki digitaalsete 

teenuste arendamisega seotud 

telekommunikatsiooni- ja 
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transpordivõrkude ning nutikate 

energiavõrkude puhul terviklikku 

lähenemisviisi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  10 

Barbara Kappel 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 1 a. rõhutab andmete olulist rolli, et 

transpordisektor saaks kasu digitaalse 

ühtse turu eelistest; kiidab seetõttu heaks 

komisjoni avalduse andmete vaba 

liikumise algatuse kohta, mis peaks 

kaotama olemasolevad tõkked, et 

hõlbustada andmete piiriülest liikumist; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  11 

Franck Proust 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 1 a. tunnistab, et liiga ranged 

haldustoimingud teatavates 

liikmesriikides võivad takistada tugeva 

potentsiaaliga tärkavaid 

transpordiprojekte (iduprojektid, 

digiprojektid); nõuab, et digitaalne ühtne 

turg hõlmaks konkreetset osa 

haldustoimingute vähendamiseks 

(maksusüsteem, registreerimisvorm, 

töölevõtmine), eelkõige projektide 

algusjärgus; 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  12 

Dominique Riquet 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 1 a. rõhutab e-logistika arendamise 

olulisust ülemaailmse kaubanduse jaoks, 

kuna see toob kaasa kogu tarneahela 

täieliku integreerimise rakenduslikus, 

halduslikus ja rahalises plaanis; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  13 

Karima Delli 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 1 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 1 a. on veendunud, et digiteerimine pakub 

hulgaliselt võimalusi edendada 

integratsiooni lähenemisviise, näiteks 

koostalitlusvõime suurendamine, sujuvad 

ühendveod ja tõhusam (piiriülene) 

omavaheline seotus; rõhutab, et peamine 

võimalus jätkusuutlikumaks transpordiks 

ja liikuvuseks on Euroopa ühendvedude 

digiteeritud (reaalajas toimivad) teabe-, 

broneerimis- ja piletisüsteemid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  14 

István Ujhelyi 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 2 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

2. märgib, et transpordisektori 

digiteerimine loob Euroopas uusi 

ärivõimalusi ja töökohti; osutab 

intelligentsete transpordisüsteemide sektori 

tugevale kasvule: aastatel 2014–2019 on 

sektori eeldatav ülemaailmne iga-aastane 

kasvumäär 16,4 %; 

2. märgib, et transpordi- ja turismisektori 

digiteerimine loob Euroopas uusi 

ärivõimalusi ja töökohti; osutab 

intelligentsete transpordisüsteemide sektori 

tugevale kasvule: aastatel 2014–2019 on 

sektori eeldatav ülemaailmne iga-aastane 

kasvumäär 16,4%; 

Or. hu 

 

Muudatusettepanek  15 

Eva Paunova 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 2 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

2. märgib, et transpordisektori 

digiteerimine loob Euroopas uusi 

ärivõimalusi ja töökohti; osutab 

intelligentsete transpordisüsteemide sektori 

tugevale kasvule: aastatel 2014–2019 on 

sektori eeldatav ülemaailmne iga-aastane 

kasvumäär 16,4 %; 

2. märgib, et transpordisektori 

digiteerimine loob Euroopas uusi 

ärivõimalusi ja töökohti ning on oluline 

eeldus, et Euroopa linnad kujuneksid 

arukateks linnadeks; osutab intelligentsete 

transpordisüsteemide sektori tugevale 

kasvule: aastatel 2014–2019 on sektori 

eeldatav ülemaailmne iga-aastane 

kasvumäär 16,4%; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  16 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 2 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

2. märgib, et transpordisektori 

digiteerimine loob Euroopas uusi 

ärivõimalusi ja töökohti; osutab 

intelligentsete transpordisüsteemide sektori 

2. märgib, et transpordisektori 

digiteerimine loob Euroopas uusi 

ärivõimalusi ja töökohti; osutab 

intelligentsete transpordisüsteemide sektori 
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tugevale kasvule: aastatel 2014–2019 on 

sektori eeldatav ülemaailmne iga-aastane 

kasvumäär 16,4 %; 

tugevale kasvule: aastatel 2014–2019 on 

sektori eeldatav ülemaailmne iga-aastane 

kasvumäär 16,4%; rõhutab seetõttu 

vajadust arendada asjakohaseid taristuid 

ning lihtsustada transpordi- ja 

turismisektoris tegutsevate innovatiivsete 

VKEde ja idufirmade jaoks rahastamise 

kättesaadavust; usub, et oluline roll 

sektori digiteerimisel peaks olema EFSI-l; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  17 

Marie-Christine Arnautu 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 2 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

2. märgib, et transpordisektori 

digiteerimine loob Euroopas uusi 

ärivõimalusi ja töökohti; osutab 

intelligentsete transpordisüsteemide sektori 

tugevale kasvule: aastatel 2014–2019 on 

sektori eeldatav ülemaailmne iga-aastane 

kasvumäär 16,4 %; 

2. märgib, et transpordisektori 

digiteerimine pakub liikmesriikidele uusi 

ärivõimalusi ja töökohti; juhib tähelepanu 

intelligentsete transpordisüsteemide sektori 

tugevale kasvule: aastatel 2014–2019 on 

sektori eeldatav ülemaailmne iga-aastane 

kasvumäär 16,4%; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  18 

Luis de Grandes Pascual 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et transpordisektori 

digiteerimine loob Euroopas uusi 

ärivõimalusi ja töökohti; osutab 

intelligentsete transpordisüsteemide sektori 

tugevale kasvule: aastatel 2014–2019 on 

sektori eeldatav ülemaailmne iga-aastane 

kasvumäär 16,4 %; 

2. märgib, et transpordisektori 

digiteerimine loob Euroopas uusi 

ärivõimalusi, eriti idufirmade ja 

väikeettevõtete jaoks; osutab intelligentsete 

transpordisüsteemide sektori tugevale 

kasvule: aastatel 2014–2019 on sektori 

eeldatav ülemaailmne iga-aastane 



 

PE567.771v02-00 12/48 AM\1073513ET.doc 

ET 

kasvumäär 16,4%; 

Or. es 

 

Muudatusettepanek  19 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 2 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

2. märgib, et transpordisektori 

digiteerimine loob Euroopas uusi 

ärivõimalusi ja töökohti; osutab 

intelligentsete transpordisüsteemide sektori 

tugevale kasvule: aastatel 2014–2019 on 

sektori eeldatav ülemaailmne iga-aastane 

kasvumäär 16,4 %; 

2. märgib, et transpordisektori 

digiteerimine, mis on seotud ettevõtete 

tehtavate strateegiliste otsuste ja 

mahukate investeeringutega, loob 

Euroopas uusi ärivõimalusi ja töökohti; 

osutab intelligentsete transpordisüsteemide 

sektori tugevale kasvule: aastatel 2014–

2019 on sektori eeldatav ülemaailmne iga-

aastane kasvumäär 16,4%; 

Or. pl 

 

Muudatusettepanek  20 

Karima Delli 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 2 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 2 a. on teadlik, et transpordi- ja 

liikuvussüsteemide digiteerimises peitub 

ka oht kaotada konkreetsete veoteenuste 

osas töökohti, ning rõhutab seepärast, et 

on vaja sotsiaalkavu, mis on suunatud 

uute huvipakkuvate ja jätkusuutlike 

töökohtade loomisele; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  21 

Dita Charanzová 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 2 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 2 a. tunneb heameelt 16. septembri 

2015. aasta teate üle, milles käsitletakse 

sõidukite automatiseeritud ja ühendatud 

juhtimise alast ELi tööstusdialoogi; 

rõhutab, et selleks, et töötada välja 

ühendatud sõidukid ja ühendatud 

sõidukitaristu, mille aluseks on kogu 

Euroopa ja kogu maailma ühtsed 

standardid, on vaja auto- ja 

telekommunikatsioonitööstuse koostööd; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  22 

Inés Ayala Sender 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. tuletab siiski meelde, et 

transpordisektor on olnud üks teerajajaid 

uute infotehnoloogialahenduste, 

nutisüsteemide ja automatiseerimise 

kasutamisel ja juurutamisel 

(satelliitnavigatsioon lennunduses ja 

logistika jälgimine, ERTMS, sõidukipargi 

juhtimine, teemaksud, 

digitaalsõidumeerikud, radarid jne); 

märgib siiski, et transpordisektori 

digiteerimisega iseenesest ei parandata 

kasutajatele pakutavaid teenuseid ja et 

tingimata on vaja poliitilist teotahet 

selleks, et lõpetada traditsiooniliste 

ettevõtjate domineerimine turul ning 

kaubandus- ja seadusandlikud tõkked 

liikmesriikide poolt; 
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Or. es 

 

Muudatusettepanek  23 

Kosma Złotowski 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 2 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 2 a. rõhutab, et digitaalsete vahendite 

kasutamisest tulenevat potentsiaali on 

transpordisektoris võimalik täielikult ära 

kasutada vaid avatud ja laia juurdepääsu 

korral teadmistele ja oskustele; märgib, et 

digitaalse ühtse turu strateegia 

kasutuselevõtu käigus tuleb tõsta kõigi 

digitaalsete lahendustega töötavate 

töötajate, eelkõige madalaima 

kvalifikatsiooniga transporditöötajate 

kompetentsi; 

Or. pl 

 

Muudatusettepanek  24 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 2 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 2 a. leiab, et tuleb parandada tarbijate ja 

ettevõtete juurdepääsu infoühiskonna 

hüvedele ja teenustele, ja rõhutab, et see 

on võimalik üksnes juhul, kui tagatakse 

kiire internetiühendus kõigile Euroopa 

kodanikele; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  25 

Luis de Grandes Pascual 
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 ET 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. märgib, et transpordisektori 

digiteerimine võimaldab luua uusi 

töökohti, vähendades nende 

mehhaniseerimist ja võimendades 

loovamaid ülesandeid; tuletab meelde, et 

töötajate jaoks on tehnoloogia arenguga 

kohanemiseks väga olulised kutsealase 

täiendõppe programmid; 

Or. es 

 

Muudatusettepanek  26 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 2 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 2 a. toonitab, et digitaalse ühtse turu 

põhielementideks on koostalitlusvõime ja 

standardimine, ning palub seetõttu 

komisjonil välja selgitada praegused 

sellealased puudused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  27 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 2 b (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 2 b. on seisukohal, et linna ühistransport 

peab tagama kodanikele lihtsa ja kiire 

juurdepääsu teenustele kõigi kohalike 

ühistranspordi liikide abil; 
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Or. it 

 

Muudatusettepanek  28 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 2 c (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 2 c. kiidab heaks digitaalsete platvormide 

loomise, mis võimaldaksid rahuldada 

transpordi- ja turismisektori nõudlust 

ning pakkumist, julgustades 

ühistarbimist; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  29 

Jill Seymour, James Carver 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat 

õigusraamistikku, et edendada 

transpordiliikidevahelist tõelist 

konkurentsi ning ergutada liikuvuse ja 

logistika valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid ning luua samas praegustele 

turul tegutsejatele ja uutele turule 

sisenejatele võrdsed võimalused, pidades 

silmas turvalisust, töötingimusi, õiglast 

maksustamist, tarbijakaitset ja kahjuliku 

keskkonnamõju ennetamist käsitlevaid 

Euroopa kõrgeid standardeid; 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  30 

Daniel Dalton 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat õigusraamistikku, 

et edendada transpordiliikidevahelist tõelist 

konkurentsi ning ergutada liikuvuse ja 

logistika valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid ning luua samas praegustele 

turul tegutsejatele ja uutele turule 

sisenejatele võrdsed võimalused, pidades 

silmas turvalisust, töötingimusi, õiglast 

maksustamist, tarbijakaitset ja kahjuliku 

keskkonnamõju ennetamist käsitlevaid 

Euroopa kõrgeid standardeid; 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat õigusraamistikku, 

et edendada transpordiliikidevahelist tõelist 

konkurentsi ning ergutada liikuvuse ja 

logistika valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid, tunnustades samas turvalisust, 

töötingimusi, õiglast maksustamist, 

tarbijate valikuvõimalusi ja kaitset ning 

kahjuliku keskkonnamõju ennetamist 

käsitlevaid Euroopa kõrgeid standardeid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  31 

Eva Paunova 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat õigusraamistikku, 

et edendada transpordiliikidevahelist tõelist 

konkurentsi ning ergutada liikuvuse ja 

logistika valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid ning luua samas praegustele turul 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat õigusraamistikku, 

et edendada transpordiliikidevahelist tõelist 

konkurentsi ning ergutada liikuvuse ja 

logistika valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid ning luua samas praegustele turul 
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tegutsejatele ja uutele turule sisenejatele 

võrdsed võimalused, pidades silmas 

turvalisust, töötingimusi, õiglast 

maksustamist, tarbijakaitset ja kahjuliku 

keskkonnamõju ennetamist käsitlevaid 

Euroopa kõrgeid standardeid; 

tegutsejatele ja uutele turule sisenejatele 

(eelkõige väikestele ja keskmise 

suurusega ettevõtetele ja ettevõtjatele 

(VKEd)) võrdsed võimalused, pidades 

silmas turvalisust, töötingimusi, õiglast 

maksustamist, tarbijakaitset ja kahjuliku 

keskkonnamõju ennetamist käsitlevaid 

Euroopa kõrgeid standardeid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  32 

Franck Proust 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat õigusraamistikku, 

et edendada transpordiliikidevahelist tõelist 

konkurentsi ning ergutada liikuvuse ja 

logistika valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid ning luua samas praegustele turul 

tegutsejatele ja uutele turule sisenejatele 

võrdsed võimalused, pidades silmas 

turvalisust, töötingimusi, õiglast 

maksustamist, tarbijakaitset ja kahjuliku 

keskkonnamõju ennetamist käsitlevaid 

Euroopa kõrgeid standardeid; 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat õigusraamistikku, 

et edendada transpordiliikidevahelist tõelist 

konkurentsi ning ergutada liikuvuse ja 

logistika valdkonnas uusi uuendusi ja 

teenuseid, et laiendada pakkumist ja seega 

vastata kasutajate uutele nõudmistele 

(ühistarbimine, linnaliikuvus, 

kiirtellimused), ning luua samas 

praegustele turul tegutsejatele ja uutele 

turule sisenejatele võrdsed võimalused, 

pidades silmas turvalisust, töötingimusi, 

õiglast maksustamist, tarbijakaitset ja 

kahjuliku keskkonnamõju ennetamist 

käsitlevaid Euroopa kõrgeid standardeid; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  33 

Aldo Patriciello 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 
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 ET 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat õigusraamistikku, 

et edendada transpordiliikidevahelist tõelist 

konkurentsi ning ergutada liikuvuse ja 

logistika valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid ning luua samas praegustele turul 

tegutsejatele ja uutele turule sisenejatele 

võrdsed võimalused, pidades silmas 

turvalisust, töötingimusi, õiglast 

maksustamist, tarbijakaitset ja kahjuliku 

keskkonnamõju ennetamist käsitlevaid 

Euroopa kõrgeid standardeid; 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat õigusraamistikku, 

et edendada transpordiliikidevahelist tõelist 

konkurentsi ning ergutada liikuvuse ja 

logistika valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid, reguleerida uusi ärimudeleid, 

pärssimata sealjuures innovatsiooni, ning 

luua samas praegustele turul tegutsejatele 

ja uutele turule sisenejatele võrdsed 

võimalused, pidades silmas turvalisust, 

töötingimusi, õiglast maksustamist, 

tarbijakaitset ja kahjuliku keskkonnamõju 

ennetamist käsitlevaid Euroopa kõrgeid 

standardeid; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  34 

Dominique Riquet 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat 

õigusraamistikku, et edendada 

transpordiliikidevahelist tõelist 

konkurentsi ning ergutada liikuvuse ja 

logistika valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid ning luua samas praegustele 

turul tegutsejatele ja uutele turule 

sisenejatele võrdsed võimalused, pidades 

silmas turvalisust, töötingimusi, õiglast 

maksustamist, tarbijakaitset ja kahjuliku 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule ja 

eelkõige ühistarbimisele 

transpordisektoris; on seisukohal, et 

sellise lähenemisviisi eesmärk peaks 

olema õiglase konkurentsi edendamine 

erinevate transpordiliikide või 

väärtusahela eri üksuste vahel ning et 

selline konkurents peaks toimuma 
turvalisust, töötingimusi, maksustamist, 

tarbijakaitset ja kahjuliku keskkonnamõju 

ennetamist käsitlevate Euroopa 

standarditega kooskõlas; peab lisaks 

asjakohaseks järgida tehnoloogia 
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keskkonnamõju ennetamist käsitlevaid 

Euroopa kõrgeid standardeid; 
neutraalsuse põhimõtet ja mitte 

lämmatada innovatsiooni; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  35 

Theresa Griffin 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat õigusraamistikku, 

et edendada transpordiliikidevahelist tõelist 

konkurentsi ning ergutada liikuvuse ja 

logistika valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid ning luua samas praegustele turul 

tegutsejatele ja uutele turule sisenejatele 

võrdsed võimalused, pidades silmas 

turvalisust, töötingimusi, õiglast 

maksustamist, tarbijakaitset ja kahjuliku 

keskkonnamõju ennetamist käsitlevaid 

Euroopa kõrgeid standardeid; 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat õigusraamistikku, 

et edendada transpordiliikidevahelist tõelist 

konkurentsi ning ergutada liikuvuse ja 

logistika valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid ning luua samas praegustele turul 

tegutsejatele ja uutele turule sisenejatele 

võrdsed võimalused, pidades silmas 

turvalisust, kättesaadavust, töötingimusi, 

õiglast maksustamist, tarbijakaitset ja 

kahjuliku keskkonnamõju ennetamist 

käsitlevaid Euroopa kõrgeid standardeid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  36 

Karima Delli 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat õigusraamistikku, 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat õigusraamistikku, 
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et edendada transpordiliikidevahelist tõelist 

konkurentsi ning ergutada liikuvuse ja 

logistika valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid ning luua samas praegustele turul 

tegutsejatele ja uutele turule sisenejatele 

võrdsed võimalused, pidades silmas 

turvalisust, töötingimusi, õiglast 

maksustamist, tarbijakaitset ja kahjuliku 

keskkonnamõju ennetamist käsitlevaid 

Euroopa kõrgeid standardeid; 

et edendada transpordiliikidevahelist tõelist 

ja ausat konkurentsi ning ergutada 

liikuvuse juhtimise ja keskkonnahoidliku 

logistika valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid ning luua samas praegustele turul 

tegutsejatele ja uutele turule sisenejatele 

võrdsed võimalused, pidades silmas 

turvalisust, töötingimusi, õiglast 

maksustamist, tarbijate huve, 

andmekaitset ja kahjuliku keskkonnamõju 

ennetamist käsitlevaid Euroopa kõrgeid 

standardeid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  37 

Claudia Tapardel 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat õigusraamistikku, 

et edendada transpordiliikidevahelist 

tõelist konkurentsi ning ergutada liikuvuse 

ja logistika valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid ning luua samas praegustele turul 

tegutsejatele ja uutele turule sisenejatele 

võrdsed võimalused, pidades silmas 

turvalisust, töötingimusi, õiglast 

maksustamist, tarbijakaitset ja kahjuliku 

keskkonnamõju ennetamist käsitlevaid 

Euroopa kõrgeid standardeid; 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat õigusraamistikku, 

et edendada jätkusuutlikku mitmeliigilise 

transpordi süsteemi ning ergutada 

liikuvuse ja logistika valdkonnas uusi, muu 

hulgas ühistarbimisel põhinevaid uuendusi 

ja teenuseid ning luua samas praegustele 

turul tegutsejatele ja uutele turule 

sisenejatele võrdsed võimalused, pidades 

silmas turvalisust, töötingimusi, õiglast 

maksustamist, tarbijakaitset ja kahjuliku 

keskkonnamõju ennetamist käsitlevaid 

Euroopa kõrgeid standardeid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  38 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 
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Arvamuse projekt 

Punkt 3 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat õigusraamistikku, 

et edendada transpordiliikidevahelist tõelist 

konkurentsi ning ergutada liikuvuse ja 

logistika valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid ning luua samas praegustele turul 

tegutsejatele ja uutele turule sisenejatele 

võrdsed võimalused, pidades silmas 

turvalisust, töötingimusi, õiglast 

maksustamist, tarbijakaitset ja kahjuliku 

keskkonnamõju ennetamist käsitlevaid 

Euroopa kõrgeid standardeid; 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat õigusraamistikku, 

et edendada transpordiliikidevahelist tõelist 

konkurentsi ning ergutada liikuvuse ja 

logistika valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid, näiteks ühtsed elektroonilised 

veodokumendid, ning luua samas 

praegustele turul tegutsejatele ja uutele 

turule sisenejatele võrdsed võimalused, 

pidades silmas turvalisust, töötingimusi, 

õiglast maksustamist, tarbijakaitset ja 

kahjuliku keskkonnamõju ennetamist 

käsitlevaid Euroopa kõrgeid standardeid; 

rõhutab digitaalsete ja 

internetiplatvormide kaudu toimuva 

reisiplaanimise, mitmeliigilist transporti 

käsitlevale teabele juurdepääsu ning selge 

ja läbipaistva piletimüügi tähtsust; 

rõhutab, et tuleks vältida vedudega seotud 

teenuste asukohapõhist piiramist (geo-

blocking); 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  39 

Marie-Christine Arnautu 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat õigusraamistikku, 

3. nõuab tungivalt, et liikmesriikide 

pädevad asutused hindaksid nende 
õigusaktide ajakohastamise vajadust ning 

kohandaksid need digiajastule; teeb 

liikmesriikidele ülesandeks ühtlustada 
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et edendada transpordiliikidevahelist tõelist 

konkurentsi ning ergutada liikuvuse ja 

logistika valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid ning luua samas praegustele 

turul tegutsejatele ja uutele turule 

sisenejatele võrdsed võimalused, pidades 

silmas turvalisust, töötingimusi, õiglast 

maksustamist, tarbijakaitset ja kahjuliku 

keskkonnamõju ennetamist käsitlevaid 

Euroopa kõrgeid standardeid; 

erinevaid transpordiliike käsitlevat 

õigusraamistikku, et edendada 

transpordiliikidevahelist ausat konkurentsi 

ning ergutada liikuvuse ja logistika 

valdkonnas uusi uuendusi ja teenuseid; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  40 

Luis de Grandes Pascual 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil ühtlustada erinevaid 

transpordiliike käsitlevat õigusraamistikku, 

et edendada transpordiliikidevahelist tõelist 

konkurentsi ning ergutada liikuvuse ja 

logistika valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid ning luua samas praegustele turul 

tegutsejatele ja uutele turule sisenejatele 

võrdsed võimalused, pidades silmas 

turvalisust, töötingimusi, õiglast 

maksustamist, tarbijakaitset ja kahjuliku 

keskkonnamõju ennetamist käsitlevaid 

Euroopa kõrgeid standardeid; 

3. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks 

ELi õigusaktide ajakohastamise vajadust 

ning kohandaks need digiajastule; palub 

komisjonil analüüsida mõnes liikmesriigis 

transporditaristu ühtlustamiseks ja 

kasutajate ning ettevõtjate jaoks 

veebijuurdepääsu parandamiseks juba 

rakendatud algatuste tõhusust selleks, et 
ühtlustada erinevaid transpordiliike 

käsitlevat õigusraamistikku, et edendada 

transpordiliikidevahelist tõelist konkurentsi 

ning ergutada liikuvuse ja logistika 

valdkonnas uusi, muu hulgas 

ühistarbimisel põhinevaid uuendusi ja 

teenuseid ning luua samas praegustele turul 

tegutsejatele ja uutele turule sisenejatele 

võrdsed võimalused, pidades silmas 

turvalisust, töötingimusi, õiglast 

maksustamist, tarbijakaitset ja kahjuliku 

keskkonnamõju ennetamist käsitlevaid 

Euroopa kõrgeid standardeid; 

Or. es 
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Muudatusettepanek  41 

Daniel Dalton 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 a. rõhutab vajadust võtta 

transpordisektoris, eriti nõudluspõhisel 

ühistarbimisel, omaks uued ärimudelid, 

tänu millele suureneb kasutajate 

transpordivõimaluste vallas konkurents 

ning paraneb nende kvaliteet, 

taskukohasus, ulatus ja paindlikkus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  42 

Barbara Kappel 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 a. rõhutab asjakohase taristu tähtsust, et 

transpordisektor saaks kasu digitaalsest 

ühtsest turust; rõhutab, et piiriülene 

digitaalne ühtne turg vajab läbipaistvaid 

andmete transportimise ja 

kaasaskantavuse kriteeriume ning 

asjakohaseid piiriüleseid mehhanisme; 

kutsub liikmesriike üles koostama 

kaasaegset ja tulevikku suunatud 

reguleerimisraamistikku, mis soodustab 

jätkuvaid investeeringuid 

võrguinfrastruktuuri, mis on hädavajalik 

digitaalse ja võrgustunud 

transpordisektori jaoks; 

Or. de 

Muudatusettepanek  43 

Merja Kyllönen, Olga Sehnalová, Pavel Telička, Karima Delli 
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Arvamuse projekt 

Punkt 3 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 a. toonitab hästi määratletud ja 

läbipaistvate reisijaõiguste tähtsust 

transpordisektoris; palub seepärast 

tungivalt, et komisjon esitaks ettepaneku 

reisijate õiguste harta kohta, mis hõlmab 

kõiki transpordiliike ning reisijate õiguste 

selget ja läbipaistvat kaitset mitmeliigilise 

transpordi kontekstis; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  44 

István Ujhelyi 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 a. juhib komisjoni tähelepanu sellele, et 

digiteeritud ja innovatiivsete 

tehnoloogiate parema ärakasutamisega 

saab Euroopa turismisektorit tõhusamalt 

toetada; 

Or. hu 

 

Muudatusettepanek  45 

Jozo Radoš 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 a. märgib, et turismisektor on tugevalt 

mõjutatud ja sõltuv digitehnoloogia 

arengust, sest see põhjustab muutusi 

turutingimustes ja reisijate käitumises; 

kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike 
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üles sektori digiteerimist veelgi edendama, 

kasutades selleks projekte, mis käsitlevad 

näiteks juurdepääsu traadita internetile ja 

asukohapõhiste piirangute kõrvaldamist, 

ning soovitab selles kontekstis teha otsus 

kaotada alates 2017. aasta juunist 

rändlustasud; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  46 

Karima Delli 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 a. innustab komisjoni pakkuma 

kiiremas korras välja regulatiivne 

raamistik, mis käsitleb ausat konkurentsi 

ja piiriüleseid teenuseid taksonduses, 

hõlmates rahuldavaid lahendusi seoses 

Uberi-laadse digiäriga, pidades silmas 

sotsiaalseid, konkurentsi-, ohutus- ja 

kindlustusalaseid miinimumnõudeid, ning 

mis käsitleb ka teenuste kvaliteeti, olles 

kooskõlas transpordieeskirjadega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  47 

Karima Delli 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 a. toetab uute digitehnoloogiate 

arendamist, mille eesmärk on 

transporditeenuste enesehindamine ja 

nende parandamine kasutajate kasuks; 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  48 

Inés Ayala Sender 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. on seisukohal, et transpordisektori 

digiteerimine peab samuti aitama 

parandada kutsealade esindajate 

elukvaliteeti, vähendades rutiinseid ja 

võõrandumist põhjustavaid töövõtteid, 

võimaldades töötajatel rohkem 

pühenduda teistele, rikastavamatele 

tööülesannetele; 

Or. es 

 

Muudatusettepanek  49 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen, Philippe Juvin 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 a. märgib, et ülitähtis on kõrvaldada 

transpordi ja turismi e-kaubanduse 

piiriülese arengu tõkked; kutsub 

komisjoni üles tagama süsteemide 

koostalitlus ning ühiste standardite 

kasutamine, et luua tõeliselt kaasav 

digitaalne ühtne turg; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  50 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 a. tervitab komisjoni kavatsust teha 

ettepanek meetmete kohta, mille eesmärk 

on lihtsustada postipakkide piiriülest 

kättetoimetamist ja muuta selle eest 

makstav tasu taskukohasemaks ja 

läbipaistvamaks; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  51 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 a. rõhutab, et transporditeenuste 

digiteerimine muudab need teenused 

kodanike jaoks soodsamaks, tõhusamaks 

ja kiiremaks; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  52 

Luis de Grandes Pascual 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. nõuab tungivalt, et komisjon koostaks 

Euroopa ühtse turu õigusraamistiku 

raames Euroopa ja transpordi 

digiteerimise protsesside valdkonnas 

heade tavade alal juhtivate riikide koostöö 

strateegia teiste riikidega, et paremini 

kohaneda teiste riikide 

tehnoloogiauuendustega, parandades 

koostalitlusvõimet ja suurendades 

Euroopa ettevõtete kasvu- ja jõudsa 
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arengu võimalusi rahvusvahelisel 

tasandil; 

Or. es 

 

Muudatusettepanek  53 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 a. toonitab, et kogu maailmas 

konkurentsivõimelisele Euroopa 

digitaalsele ühtsele turule aitavad oluliselt 

kaasa kogu ELi hõlmavad mitmeliigilised 

reisiteabe-, planeerimis- ja 

piletimüügiteenused, mis võimaldavad 

arukat ja tõrgeteta liikuvust uksest 

ukseni; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  54 

Daniel Dalton 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 b (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 b. tunnistades transpordipiletite turu 

muutumist üha digitaalsemaks, nõuab 

tungivalt, et transpordisektor arendaks ja 

edendaks veelgi mitmeliigilisi 

liikumisvõimalusi arvestavaid ja 

piiriüleseid piletiostuvõimalusi internetis, 

mis suurendaks veelgi konkurentsi ja 

tarbijate valikuvõimalusi; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  55 

Inés Ayala Sender 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. nõuab tungivalt, et komisjon ei 

kaotaks transpordisektori kohandamisel 

digiajastule inimfaktorit, kuna tuleb alati 

võimaldada, et nuti- ja 

automaatikasüsteeme saaksid 

hädaolukorras juhtida spetsialistid; 

nõuab, et sektori töötajate väljaõppes ei 

jäetaks kõrvale automaatsete kontrolli- ja 

juhtimissüsteemide juhtimise võimalust; 

Or. es 

 

Muudatusettepanek  56 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 b (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 b. on seisukohal, et Euroopa ühtse 

digitaalse turu loomine hoogustab 

märkimisväärselt turismi arengut 

digitaalsete teenuste kaudu, mis peavad 

kõigile reisijatele kättesaadavad olema 

rongijaamades, sadamates, 

lennujaamades ja muudes transpordi või 

reisimise sõlmpunktides; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  57 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 b (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 b. rõhutab, et õiglane ja võrdne 

juurdepääs mitmeliigilisi liikumis- ja 

transpordivõimalusi käsitlevatele 

andmetele on eeldus kogu ELi 

hõlmavateks mitmeliigilisteks reisiteabe-, 

planeerimis- ja piletimüügiteenusteks, 

ning palub seetõttu komisjonil esitada 

ettepanek, millega nõutakse kõigilt 

teenuseosutajatelt kogu sellise teabe 

kättesaadavaks tegemist, mis on vajalik 

terviklikuks teenuseks, mis võimaldab 

reisijal valida säästvaim, soodsaim või 

kiireim ühendus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  58 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 c (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 c. kutsub liikmesriike üles tutvustama 

puuetega kasutajatele digiteeritud 

transporditeenuseid nii, et neis ei nähtaks 

järjekordset takistust, vaid abivahendit; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  59 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 c (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 c. rõhutab, et põhjalik, usaldusväärne 

reaalajas teave, mis võimaldab reisijatel 

enne reisi ja reisi ajal kursis olla 
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võimalike häirete ja alternatiivsete 

reisivõimalustega, on ülioluline, ning 

palub seejuures pöörata suuremat 

tähelepanu puuetega või liikumispuudega 

inimeste vajadustele ja ka eakamate 

inimeste erivajadustele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  60 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 d (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 d. rõhutab, et transpordisektori 

digitaalsed rakendused peavad olema 

lihtsasti kasutatavad ja tõlgitud kõigisse 

liikmesriikide keeltesse, et tagada nende 

teenuste võimalikult laialdane 

kättesaadavus ja kasutatavus ka eakamate 

või vähem haritud elanikerühmade seas; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  61 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 3 d (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 3 d. rõhutab, et tarbijatel peaks riigisiseste 

ja piiriüleste sõitude puhul olema 

võimalus broneerida oma piletid ning 

tasuda sõidu eest internetis, ning on 

seepärast seisukohal, et tuleb kaotada 

praegune killustatus ja olemasolevad 

piirangud ning mitte lubada 

asukohapõhiseid piiranguid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  62 

Eva Paunova 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

4. rõhutab, et digitaalse ühtse turu loomine 

eeldab usaldust ja kindlat andmekaitset; 

rõhutab seetõttu vajadust tagada tervikliku, 

usaldusväärse ja koostalitlusvõimelise 

andmete taristu loomise ning andmete 

kogumise, töötlemise, kasutamise ja 

talletamise turvalisuse ja usaldusväärsuse 

tagamise teel andmeside läbilaskevõime, 

juurdepääsetavuse ja turvalisuse kõrged 

standardid; 

4. rõhutab, et digitaalse ühtse turu 

väljakujundamine eeldab usaldust ja 

kindlat andmekaitset; rõhutab seetõttu 

vajadust tagada tervikliku, usaldusväärse ja 

koostalitlusvõimelise andmete taristu 

loomise ning andmete kogumise, 

töötlemise, kasutamise ja talletamise 

turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamise 

teel andmeside läbilaskevõime, 

juurdepääsetavuse ja turvalisuse kõrged 

standardid; rõhutab, et intelligentse 

transpordisüsteemi (ITS) kontekstis on 

väga tähtis koostalitlus, ning nõuab 

tungivalt ELi erinevates 

transpordisüsteemides ITSi 

kasutuselevõttu ja koostalitluse 

tõhustamist, lisaks tuleks edendada liidus 

ühist arusaama koostalitlusest ja 

terviklikku lähenemisviisi 

koostalitluslahendustele ELis; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  63 

Aldo Patriciello 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

4. rõhutab, et digitaalse ühtse turu loomine 

eeldab usaldust ja kindlat andmekaitset; 

rõhutab seetõttu vajadust tagada tervikliku, 

usaldusväärse ja koostalitlusvõimelise 

andmete taristu loomise ning andmete 

kogumise, töötlemise, kasutamise ja 

4. rõhutab seoses Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 16 ja Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta artiklitega 7 ja 8, et 

digitaalse ühtse turu loomine eeldab 

usaldust ja kindlat andmekaitset; rõhutab 

seetõttu vajadust tagada tervikliku, 
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talletamise turvalisuse ja usaldusväärsuse 

tagamise teel andmeside läbilaskevõime, 

juurdepääsetavuse ja turvalisuse kõrged 

standardid; 

usaldusväärse ja koostalitlusvõimelise 

andmete taristu loomise ning andmete 

kogumise, töötlemise, kasutamise ja 

talletamise turvalisuse ja usaldusväärsuse 

tagamise teel andmeside läbilaskevõime, 

juurdepääsetavuse ja turvalisuse kõrged 

standardid; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  64 

Karima Delli 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

4. rõhutab, et digitaalse ühtse turu loomine 

eeldab usaldust ja kindlat andmekaitset; 

rõhutab seetõttu vajadust tagada tervikliku, 

usaldusväärse ja koostalitlusvõimelise 

andmete taristu loomise ning andmete 

kogumise, töötlemise, kasutamise ja 

talletamise turvalisuse ja usaldusväärsuse 

tagamise teel andmeside läbilaskevõime, 

juurdepääsetavuse ja turvalisuse kõrged 

standardid; 

4. rõhutab, et digitaalse ühtse turu loomine 

eeldab usaldust ja kindlat andmekaitset; 

rõhutab seetõttu vajadust tagada tervikliku, 

usaldusväärse ja koostalitlusvõimelise 

andmete taristu loomise teel andmeside 

läbilaskevõime, juurdepääsetavuse ja 

turvalisuse kõrged standardid; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  65 

Claudia Tapardel 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

4. rõhutab, et digitaalse ühtse turu loomine 

eeldab usaldust ja kindlat andmekaitset; 

rõhutab seetõttu vajadust tagada tervikliku, 

usaldusväärse ja koostalitlusvõimelise 

andmete taristu loomise ning andmete 

kogumise, töötlemise, kasutamise ja 

4. rõhutab, et digitaalse ühtse turu loomine 

eeldab konfidentsiaalsust ja kindlat 

andmekaitset; rõhutab seetõttu vajadust 

tagada tervikliku, usaldusväärse ja 

koostalitlusvõimelise andmete taristu 

loomise ning andmete kogumise, 
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talletamise turvalisuse ja usaldusväärsuse 

tagamise teel andmeside läbilaskevõime, 

juurdepääsetavuse ja turvalisuse kõrged 

standardid; 

töötlemise, kasutamise ja talletamise 

turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamise 

teel andmeside läbilaskevõime, 

juurdepääsetavuse ja turvalisuse kõrged 

standardid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  66 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

4. rõhutab, et digitaalse ühtse turu 

loomine eeldab usaldust ja kindlat 

andmekaitset; rõhutab seetõttu vajadust 

tagada tervikliku, usaldusväärse ja 

koostalitlusvõimelise andmete taristu 

loomise ning andmete kogumise, 

töötlemise, kasutamise ja talletamise 

turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamise 

teel andmeside läbilaskevõime, 

juurdepääsetavuse ja turvalisuse kõrged 

standardid; 

4. rõhutab, et transpordi üha kasvav 

digiteerimine hõlmab usalduse, 

ühenduvuse ja läbilaskevõimega seotud 

kolmekordset väljakutset; kutsub seetõttu 

üles looma tõhusat andmekaitsesüsteemi; 

rõhutab vajadust töötada välja standardid, 

mis tagaksid riikide ning teenuste ja 

tööstusharude vahelise koostalitluse, ning 
tagada andmete kogumise, töötlemise, 

kasutamise ja talletamise turvalisus ja 

usaldusväärsus; tuletab meelde, kuivõrd 

oluline on omada taristuid, mis on 

suutelised juhtima uute andmevoogude 

koguseid, mida toimetatakse edasi 

lairibaühenduse investeeringute, Galileo 

pakutavate võimaluste täieliku 

ärakasutamise ja optimaalsemate 

sageduste kasutamise kaudu; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  67 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

4. rõhutab, et digitaalse ühtse turu loomine 

eeldab usaldust ja kindlat andmekaitset; 

rõhutab seetõttu vajadust tagada tervikliku, 

usaldusväärse ja koostalitlusvõimelise 

andmete taristu loomise ning andmete 

kogumise, töötlemise, kasutamise ja 

talletamise turvalisuse ja usaldusväärsuse 

tagamise teel andmeside läbilaskevõime, 

juurdepääsetavuse ja turvalisuse kõrged 

standardid; 

4. rõhutab, et digitaalse ühtse turu loomine 

eeldab usaldust ja kindlat andmekaitset; 

rõhutab seetõttu vajadust tagada tervikliku, 

usaldusväärse ja koostalitlusvõimelise 

andmete taristu loomise ning andmete 

kogumise, töötlemise, kasutamise ja 

talletamise turvalisuse ja usaldusväärsuse 

tagamise teel andmeside läbilaskevõime, 

juurdepääsetavuse ja turvalisuse kõrged 

standardid; kutsub komisjoni üles tagama 

andmekaitse maksimaalse läbipaistvuse ja 

vältima võimalust, et suurandmeid 

valdavad hiidettevõtted võiksid tarbijate 

andmeid kuritarvitada; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  68 

Marie-Christine Arnautu 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

4. rõhutab, et digitaalse ühtse turu 

loomine eeldab usaldust ja kindlat 

andmekaitset; rõhutab seetõttu vajadust 

tagada tervikliku, usaldusväärse ja 

koostalitlusvõimelise andmete taristu 

loomise ning andmete kogumise, 

töötlemise, kasutamise ja talletamise 

turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamise 

teel andmeside läbilaskevõime, 

juurdepääsetavuse ja turvalisuse kõrged 

standardid; 

4. rõhutab, et igasugune riikidevaheline 

digitaalne koostöö eeldab usalduse ja 

tõhusa andmekaitsesüsteemi loomist; 

rõhutab seetõttu vajadust kaitsta üksikisiku 

vabadusi ja tagada usaldusväärse ja 

koostalitlusvõimelise andmete taristu 

loomise ning andmete kogumise, 

töötlemise, kasutamise ja talletamise 

turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamise 

teel andmeside läbilaskevõime, 

juurdepääsetavuse ja turvalisuse kõrged 

standardid; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  69 

Theresa Griffin 
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Arvamuse projekt 

Punkt 4 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 4 a. rõhutab kiire internetiühenduse 

tähtsust, eriti maapiirkondades ja 

äärealadel, et digiteeritud transpordivõrgu 

pakutavatest eelistest saaksid kõik kasu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  70 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 4 a. tunneb heameelt selle üle, et 

transpordisektori digiteerimine võimaldab 

edasi arendada liikuvuse kui teenuse 

kontseptsiooni; tunnistab, et see võib 

põhjustada transpordisektori 

struktuurimuutusi; julgustab seetõttu 

komisjoni alustama kontseptsiooni 

„liikuvus kui teenus” väljavaadete 

põhjalikku analüüsi, pidades silmas 

näiteks tarbijate käitumist, 

transporditaristuid ja linnaplaneerimist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  71 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 4 a. on seisukohal, et transpordi- ja 

turismisektor ei saa digirevolutsioonist 
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täielikku kasu, kuigi WiFi pääsupunktide 

arv on mitmekordistunud, ning kutsub 

liikmesriike üles täitma oma kohustust 

seoses rändlustasude kaotamisega 

Euroopas; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  72 

Kosma Złotowski 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 4 a. juhib tähelepanu, et laialdane, lihtne 

ja odav juurdepääs lairibainternetile on 

eeltingimus digitaalse revolutsiooni kõigi 

võimaluste ärakasutamiseks; rõhutab, et 

teel olevate inimeste jaoks on väga oluline 

juurdepääs kõige värskemale hilinemiste, 

tõrgete ja ilmamuutuste teabele; kutsub 

digitaalse ühtse turu strateegia 

juurutamisel võtma arvesse vajadust 

tagada tasuta internetijuurdepääs 

raudteejaamades, lennujaamades, 

sadamates, hotellides ja maanteedel 

olevates teeninduskohtades; 

Or. pl 

 

Muudatusettepanek  73 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 4 a. kutsub liikmesriike ja kohalikke 

omavalitsusi üles linna transpordikavade 

koostamisel alati välja töötama ka 

transpordiliikide digitaalsed lahendused 

ja tagama kasutajatele nende täieliku 
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kättesaadavuse ja kasutatavuse; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  74 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 4 a. tuletab samas meelde, et juurdepääs 

lairibainternetile ning info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia areng 

elavdab eelkõige maapiirkondades 

majanduse arengut ja parandab elanike 

elukvaliteeti; 

Or. pl 

Muudatusettepanek  75 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 b (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 4 b. rõhutab, et nutitelefonide, tahvel- ja 

lauaarvutite uued rakendused võivad 

Euroopa turisminduse arengus osutuda 

märkimisväärseks lisaväärtuseks ning 

soodustada transpordivahendite kasutust; 

sellega seoses tuleks komisjonil ja 

liikmesriikidel koos kindlaks määrata 

ühised normid, mis tagaksid ausa 

konkurentsi ja praeguste haldus- ja 

bürokraatlike kulude olulise kahanemise; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  76 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 
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Arvamuse projekt 

Punkt 4 c (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 4 c. kiidab heaks selliste lahenduste 

juurutamise transpordisektoris, mis 

lihtsustavad autode jagamist ja 

ühiskasutust, jalgrataste jagamist ning 

muid transpordi ühiskasutuse viise; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  77 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 d (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 4 d. rõhutab, et kaubatarnesüsteemide 

ulatuslikum digiteerimine Euroopas 

tagaks piiriüleste vedude korral 

pakiteenuste parema tõhususe ja 

saadetiste jälgitavuse; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  78 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 4 e (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 4 e. kutsub komisjoni üles hindama 

Euroopa selliste digitaalsüsteemide 

loomist, mis võimaldaksid paremat 

arstiabi ja tervishoiuteenuste 

kättesaadavust raskesti ligipääsetavates 

piirkondades; 
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Or. it 

 

Muudatusettepanek  79 

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

 

Arvamuse projekt 

Punkt 5 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

5. on seisukohal, et transpordisektorist saab 

üks suuremaid valdkondi asjade interneti 

kasutuselevõtul. 

5. on seisukohal, et transpordisektorist saab 

üks suuremaid valdkondi asjade interneti 

kasutuselevõtul; toonitab seega prognoosi 

ja eelneva mõjuhinnangu tähtsust nii 

regulatiivsete kui ka 

taristuinvesteeringute alaste otsuste 

tegemisel, et töötada välja 

automatiseeritud transpordi alused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  80 

István Ujhelyi 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 5 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

5. on seisukohal, et transpordisektorist 

saab üks suuremaid valdkondi asjade 

interneti kasutuselevõtul. 

5. on seisukohal, et transpordi- ja 

turismisektorist saab üks suuremaid 

valdkondi asjade interneti kasutuselevõtul. 

Or. hu 

Muudatusettepanek  81 

Theresa Griffin 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 5 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

5. on seisukohal, et transpordisektorist saab 5. on seisukohal, et transpordisektorist saab 
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üks suuremaid valdkondi asjade interneti 

kasutuselevõtul. 

üks suuremaid valdkondi asjade interneti 

kasutuselevõtul; on seega seisukohal, et 

Euroopas veebi juurdepääsetavust 

käsitleva direktiivi vastuvõtmine on kogu 

Euroopas juurdepääsetavusprobleemi 

lahendamiseks väga tähtis; tuletab 

meelde, et Euroopas e-juurdepääsetavust 

jälgiva uuringu („Monitoring 

eAccessibility in Europe” (MeAC)) 

viimase, 2011. aasta aruande hinnangu 

kohaselt on kogu ELi riigiasutustes 

loodavast infosisust juurdepääsetav vaid 

kolmandik; toonitab, et veebi 

juurdepääsetavus ei ole ainult tehniliste 

standardite ning veebi arhitektuuri ja 

disaini küsimus, vaid sel on suur tähtsus 

tagamaks, et kellelgi pole ohtu jääda 

osaliselt või täielikult ühiskonnast eemale 

põhjusel, et see muutub üha 

digitaalsemaks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  82 

Luis de Grandes Pascual 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. on seisukohal, et transpordisektorist 

saab üks suuremaid valdkondi asjade 

interneti kasutuselevõtul. 

5. on seisukohal, et transpordi- ja 

turismisektorist saab kaks suuremat 

valdkonda asjade interneti kasutuselevõtul, 

mis hõlbustab liikumise planeerimist ja 

parandab transpordivahendite 

omavahelist ühendatust, vältides 

asukohapõhiseid piiranguid teenuste 

tellimisel integreeritud 

piletimüügisüsteemi kaudu mitut 

transpordiliiki hõlmavate 

transpordipiletite ostmiseks; 

Or. es 
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Muudatusettepanek  83 

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

Karima Delli 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 5 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 5 a. tuletab meelde vajadust edendada 

põhjalikult mitmeliigilisi reisiteabe-, 

planeerimis- ja piletimüügiteenuseid, 

seades eesmärgiks tõrgeteta uksest ukseni 

liikuvuse, nagu on märgitud raportis 

mitmeliigilise transpordi integreeritud 

piletimüügisüsteemi loomise kohta 

Euroopas; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  84 

Inés Ayala Sender 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. märgib, et transpordisektori 

digiteerimine võib viia teatavate 

ühiskonnarühmade tõrjumiseni, kellel on 

raskusi uute tehnoloogialahendustega 

tutvumisel, nagu eakad, 

digitaalkirjaoskamatud või puuetega 

inimesed; kutsub komisjoni üles võtma 

digitaalse ühtse turu kasutuselevõtul 

arvesse nende kasutajate tõrjumise riski; 

Or. es 

 

Muudatusettepanek  85 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 5 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 5 a. loodab, et komisjon esitab põhjaliku 

aruande, mis hõlmab hinnangut 

digiteerimise praegusele olukorrale ELi 

turismiturul, et selgitada välja ja käsitleda 

erinevate avaliku ja erasektori osalejate 

probleeme ja võimalusi riiklikul, 

piirkondlikul ja kohalikul tasandil; on 

seisukohal, et selline aruanne peaks 

sisaldama asjakohaseid soovitusi ausa 

konkurentsi ja võrdsete tingimuste 

tagamiseks kõikidele osalejatele ning 

tarbijate kaitseks, nähes ette läbipaistvuse, 

erapooletuse ja kättesaadavuse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  86 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 5 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 5 a. rõhutab digiteerimise tähtsust 

turismisektoris ja vajadust teha kõik 

digitaalsed taristud kergesti 

kättesaadavaks, pidades eriti silmas 

VKEsid, võttes arvesse ka 

ühistarbimisplatvormide arengut; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  87 

Olga Sehnalová 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 5 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 5 a. rõhutab, et vältimaks uute takistuste 
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loomist, peaksid IKT vahendid olema 

kättesaadavad ja kergesti kasutatavad 

kõikide kasutajate, sh puuetega inimeste 

ja vananeva elanikkonna jaoks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  88 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 5 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 5 a. kutsub komisjoni läbi vaatama 

Euroopa turismiportaalide loomise ja 

optimeerima nende haldamist, mis seni ei 

ole Euroopa turismindusele pakkunud 

mitte mingit lisaväärtust, vaid on Euroopa 

maksumaksjatele tähendanud üksnes 

pidevat kuluallikat; 

Or. it 

Muudatusettepanek  89 

Luis de Grandes Pascual 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. märgib vajadust parandada 

internetiühenduse ja arvutirakenduste 

kättesaadavust jaamades, lennujaamades 

ja võimaluse korral hotellides ja muudes 

majutusasutustes; 

Or. es 

Muudatusettepanek  90 

Marie-Christine Arnautu 
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Arvamuse projekt 

Punkt 5 a (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 5 a. kutsub liikmesriike üles viima läbi 

põhjaliku uuringu lääneriikide üha 

kasvava digiteerimise ning selle 

protsessiga kaasnevate võõrandumise 

ohtude kohta; väljendab soovi, et pädevad 

asutused võtaksid arvesse selle probleemi 

kohta sõnastatud konstruktiivset kriitikat; 

tuletab meelde Prantsuse sotsioloogi 

Jacques Elluli poolt öeldut: „[...] õige 

tehnika säilitab näiliselt vabaduse, 

valikuvõimalused ja individuaalsuse, mis 

vastab inimese vabaduse, 

valikuvõimaluste ja individuaalsuse 

vajadustele – kõik see on väga hoolikalt 

kalkuleeritud, nii et tegelikult on need 

kõigest krüpteeritud tegelikkusesse 

integreeritud näilisus”; 

Or. fr 

Muudatusettepanek  91 

Olga Sehnalová 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 5 b (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 5 b. rõhutab, et transpordisektori kogu 

digiteerimissuutlikkuse ärakasutamiseks 

on vaja kaotada tava piirata infosisu 

kättesaadavust tulenevalt kasutaja 

geograafilisest asukohast (geo-blocking); 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  92 

Dita Charanzová 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 5 b (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 5 b. rõhutab, et vaja on rangeid 

küberjulgeolekumeetmeid ja ühendveo 

sõidukitele kehtestatud nõudeid; märgib, 

et siin ei ole tegu lihtsalt andmekaitse, 

vaid sõiduki ja selle reisijate füüsilise 

turvalisusega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  93 

Olga Sehnalová 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 5 c (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 5 c. kutsub komisjoni üles töötama välja 

kooskõlastatud strateegia, mis käsitleb 

ühenduvust transpordisektoris ning 

hindama selle mõju liiklusohutusele ja 

taristu kasutustõhususele, võttes arvesse 

tähtsaid küsimusi, nagu andmete 

privaatsus, turvalisus ja kättesaadavus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  94 

Dita Charanzová 

 

Arvamuse projekt 

Punkt 5 c (uus) 

 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek 

 5 c. rõhutab ELi aktiivse osalemise 

vajadust ÜRO ülemaailmsel 

mootorsõidukitööstuse eeskirjade 

foorumil, eriti mitteametlikus töörühmas, 

kus käsitletakse intelligentseid 

transpordisüsteeme ja automatiseeritud 

sõidukeid (artikli 29 töörühm); usub selles 
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osalemine on oluline selleks, et ELi 

ühendveo sõidukite standardid oleksid 

ülemaailmsete standardite aluseks; usub 

samuti, et ühendveo sõidukite standardite 

ja eeskirjade vallas peaksime tihendama 

koostööd Ameerika Ühendriikidega. 

Or. en 

 


