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Módosítás  1 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes 

piaci stratégia” című közleményt; 

hangsúlyozza, hogy a digitalizálás 

végrehajtása és az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS) fokozott telepítése 

kulcsszerepet játszanak majd az európai 

közlekedési rendszer hatékonyabbá és 

produktívabbá tételében, aminek 

következtében a mindennapi közlekedés és 

logisztika gördülékenyebbé, 

biztonságosabbá, erőforrás-takarékosabbá 

és fenntarthatóbbá válik; 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes 

piaci stratégia” című közleményt; 

hangsúlyozza, hogy a digitalizálás 

végrehajtása és az átjárható intelligens 

közlekedési rendszerek (ITS) fokozott 

telepítése kulcsszerepet játszanak az 

európai közlekedési rendszer hatékonyabbá 

és produktívabbá tételében, aminek 

következtében a mindennapi közlekedés és 

logisztika gördülékenyebbé, 

biztonságosabbá, erőforrás-takarékosabbá 

és fenntarthatóbbá válik; 

Or. en 

 

Módosítás  2 

Eva Paunova 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes 

piaci stratégia” című közleményt; 

hangsúlyozza, hogy a digitalizálás 

végrehajtása és az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS) fokozott telepítése 

kulcsszerepet játszanak majd az európai 

közlekedési rendszer hatékonyabbá és 

produktívabbá tételében, aminek 

következtében a mindennapi közlekedés és 

logisztika gördülékenyebbé, 

biztonságosabbá, erőforrás-takarékosabbá 

és fenntarthatóbbá válik; 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes 

piaci stratégia” című közleményt; 

hangsúlyozza, hogy a digitalizálás 

végrehajtása és az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS) fokozott telepítése 

kulcsszerepet játszanak majd az európai 

közlekedési rendszer hatékonyabbá, 

produktívabbá és időtállóbbá tételében, 

aminek következtében a mindennapi 

közlekedés és logisztika gördülékenyebbé, 

biztonságosabbá, erőforrás-takarékosabbá 

és fenntarthatóbbá válik; 

Or. en 
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Módosítás  3 

Aldo Patriciello 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes 

piaci stratégia” című közleményt; 

hangsúlyozza, hogy a digitalizálás 

végrehajtása és az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS) fokozott telepítése 

kulcsszerepet játszanak majd az európai 

közlekedési rendszer hatékonyabbá és 

produktívabbá tételében, aminek 

következtében a mindennapi közlekedés és 

logisztika gördülékenyebbé, 

biztonságosabbá, erőforrás-takarékosabbá 

és fenntarthatóbbá válik; 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes 

piaci stratégia” című közleményt; 

hangsúlyozza, hogy a digitalizálás 

végrehajtása és az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS) fokozott telepítése 

kulcsszerepet játszanak majd az európai 

közlekedési rendszer hatékonyabbá és 

produktívabbá tételében, aminek 

következtében a mindennapi közlekedés és 

logisztika gördülékenyebbé, 

biztonságosabbá, erőforrás-takarékosabbá 

és fenntarthatóbbá válik; úgy véli, hogy a 

távközlési, az elektronikus és az 

információs technológiáknak a 

közlekedéstervezésbe történő integrálása 

révén az ITS-ek a közúti közlekedés 

minden formája tekintetében segítenek a 

környezeti teljesítmény, a hatékonyság – 

azon belül az energiahatékonyság –, 

valamint a biztonság fokozásában, 

biztosítva mindeközben a belső piac 

működését, ahogyan azt az Európai 

Parlament és a Tanács 2010. július 7-i 

2010/40/EU irányelve is lefekteti; 

Or. it 

 

Módosítás  4 

Theresa Griffin 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes 

piaci stratégia” című közleményt; 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes 

piaci stratégia” című közleményt; 
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hangsúlyozza, hogy a digitalizálás 

végrehajtása és az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS) fokozott telepítése 

kulcsszerepet játszanak majd az európai 

közlekedési rendszer hatékonyabbá és 

produktívabbá tételében, aminek 

következtében a mindennapi közlekedés és 

logisztika gördülékenyebbé, 

biztonságosabbá, erőforrás-takarékosabbá 

és fenntarthatóbbá válik; 

hangsúlyozza, hogy a digitalizálás 

végrehajtása és az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS) fokozott telepítése 

kulcsszerepet játszanak majd az európai 

közlekedési rendszer hatékonyabbá és 

produktívabbá tételében, aminek 

következtében a mindennapi közlekedés és 

logisztika gördülékenyebbé, 

biztonságosabbá, erőforrás-takarékosabbá 

és fenntarthatóbbá válik, és a 

fogyatékossággal élő utasok igényeit is 

jobban figyelembe veszik; 

Or. en 

 

Módosítás  5 

Karima Delli 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes 

piaci stratégia” című közleményt; 

hangsúlyozza, hogy a digitalizálás 

végrehajtása és az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS) fokozott telepítése 

kulcsszerepet játszanak majd az európai 

közlekedési rendszer hatékonyabbá és 

produktívabbá tételében, aminek 

következtében a mindennapi közlekedés és 

logisztika gördülékenyebbé, 

biztonságosabbá, erőforrás-takarékosabbá 

és fenntarthatóbbá válik; 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes 

piaci stratégia” című közleményt; 

hangsúlyozza, hogy a digitalizálás 

végrehajtása és az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS), az európai vasúti 

forgalomirányítási rendszerek (ERTMS) 

és a folyami információs szolgáltatások 

(RIS) fokozott telepítése kulcsszerepet 

játszanak majd az európai közlekedési 

rendszer hatékonyabbá és produktívabbá 

tételében, aminek következtében a 

mindennapi közlekedés, mobilitás és 

logisztika gördülékenyebbé, 

hozzáférhetőbbé, biztonságosabbá, 

erőforrás-takarékosabbá és fenntarthatóbbá 

válik, és a már létező közlekedési 

infrastruktúra kapacitásának jobb 

kihasználásához vezet; 

Or. en 
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Módosítás  6 

Claudia Tapardel 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes 

piaci stratégia” című közleményt; 

hangsúlyozza, hogy a digitalizálás 

végrehajtása és az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS) fokozott telepítése 

kulcsszerepet játszanak majd az európai 

közlekedési rendszer hatékonyabbá és 

produktívabbá tételében, aminek 

következtében a mindennapi közlekedés és 

logisztika gördülékenyebbé, 

biztonságosabbá, erőforrás-takarékosabbá 

és fenntarthatóbbá válik; 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes 

piaci stratégia” című közleményt; 

hangsúlyozza, hogy a digitalizálás 

végrehajtása és az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS) fokozott telepítése – 

többek között a multimodális utazási 

információs és jegyárusítási rendszerek 

előmozdítására és az utasok számára 

történő rendelkezésre bocsátására 

irányuló kezdeményezések – kulcsszerepet 

játszanak majd az európai közlekedési 

rendszer hatékonyabbá és produktívabbá 

tételében, aminek következtében a 

mindennapi közlekedés és logisztika 

gördülékenyebbé, biztonságosabbá, 

erőforrás-takarékosabbá és fenntarthatóbbá 

válik; 

Or. en 

 

Módosítás  7 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes 

piaci stratégia” című közleményt; 

hangsúlyozza, hogy a digitalizálás 

végrehajtása és az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS) fokozott telepítése 

kulcsszerepet játszanak majd az európai 

közlekedési rendszer hatékonyabbá és 

produktívabbá tételében, aminek 

következtében a mindennapi közlekedés és 

logisztika gördülékenyebbé, 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes 

piaci stratégia” című közleményt; 

hangsúlyozza, hogy a digitalizálás 

végrehajtása és az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS) fokozott telepítése 

kulcsszerepet játszanak majd az európai 

közlekedési rendszer hatékonyabbá és 

produktívabbá tételében, aminek 

következtében a mindennapi közlekedés és 

logisztika gördülékenyebbé, 
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biztonságosabbá, erőforrás-takarékosabbá 

és fenntarthatóbbá válik; 

biztonságosabbá, erőforrás-takarékosabbá 

és fenntarthatóbbá válik; megállapítja, 

hogy a tengeri közlekedéssel 

(SafeSeaNet7, a nyilatkozattételi 

követelményekről szóló 2010/65/EU 

irányelv, BlueBelt8, e-tengerészet), a 

belvízi utakkal (RIS9), a vasúttal (TAF-

TSI10), a közúttal (ITS11) és a légi 

közlekedéssel (SESAR12) kapcsolatos 

eszközök a kidolgozás és a végrehajtás 

különböző szakaszaiban járnak; felszólítja 

a Bizottságot, hogy a zökkenőmentes 

információáramlás érdekében 

haladéktalanul hajtsa végre ezeket az 

eszközöket; 
 

Or. en 

 

Módosítás  8 

Marie-Christine Arnautu 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes 

piaci stratégia” című közleményt; 

hangsúlyozza, hogy a digitalizálás 

végrehajtása és az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS) fokozott telepítése 

kulcsszerepet játszanak majd az európai 
közlekedési rendszer hatékonyabbá és 

produktívabbá tételében, aminek 

következtében a mindennapi közlekedés és 

logisztika gördülékenyebbé, 
biztonságosabbá, erőforrás-takarékosabbá 

és fenntarthatóbbá válik; 

1. tudomásul veszi az „Európai digitális 

egységes piaci stratégia” című közleményt; 

sajnálja, hogy nem „Az Európa nemzetei 

közötti digitális együttműködés javítására 

irányuló stratégia” címet kapta; 

hangsúlyozza, hogy a digitalizálás 

végrehajtásának és az intelligens 

közlekedési rendszerek (ITS) fokozott 

telepítésének elsősorban a felhasználók 

elvárásait kell figyelembe vennie oly 

módon, hogy a közlekedési rendszereket 

biztonságosabbá, hatékonyabbá, 

gördülékenyebbé és gazdaságosabbá teszi; 

Or. fr 

 

Módosítás  9 

Miapetra Kumpula-Natri 
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Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes 

piaci stratégia” című közleményt; 

hangsúlyozza, hogy a digitalizálás 

végrehajtása és az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS) fokozott telepítése 

kulcsszerepet játszanak majd az európai 

közlekedési rendszer hatékonyabbá és 

produktívabbá tételében, aminek 

következtében a mindennapi közlekedés és 

logisztika gördülékenyebbé, 

biztonságosabbá, erőforrás-takarékosabbá 

és fenntarthatóbbá válik; 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes 

piaci stratégia” című közleményt; 

hangsúlyozza, hogy a digitalizálás 

végrehajtása és az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS) fokozott telepítése 

kulcsszerepet játszanak majd az európai 

közlekedési rendszer hatékonyabbá és 

produktívabbá tételében, aminek 

következtében a mindennapi közlekedés és 

logisztika gördülékenyebbé, 

biztonságosabbá, erőforrás-takarékosabbá 

és fenntarthatóbbá válik; támogatja a 

távközlési, közlekedési és intelligens 

energiahálózatok holisztikus 

megközelítését a fogyasztókat és a 

szállítókat célzó, új típusú digitális 

szolgáltatások kidolgozása tekintetében; 

Or. en 

 

Módosítás  10 

Barbara Kappel 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1a. hangsúlyozza, hogy az adatok fontos 

szerepet játszanak annak biztosításában, 

hogy a digitális egységes piac a 

közlekedési ágazat javára váljon; üdvözli 

ezért az adatok határokon átnyúló 

áramlása előtt álló akadályok lebontását 

célzó európai szabad adatáramlási 

kezdeményezés Bizottság általi 

bejelentését; 

Or. de 
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Módosítás  11 

Franck Proust 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1a. elismeri, hogy egyes országokban a 

túlzottan megterhelő adminisztratív 

eljárások akadályozhatják a nagy 

potenciállal rendelkező közlekedési 

projektek (például induló vállalkozások és 

digitális projektek) beindulását; 

szorgalmazza, hogy a digitális egységes 

piac kifejezetten foglalkozzon az 

adminisztratív (adózási, a cégalapítás 

bejegyzésével vagy a munkaerő-felvétellel 

kapcsolatos formaságok csökkentésével, 

különösen a projektek elindításakor; 

Or. fr 

 

Módosítás  12 

Dominique Riquet 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 1a. hangsúlyozza, hogy a globális 

kereskedelem számára igen jelentős az e-

logisztika fejlődése, amely lehetővé tette a 

teljes logisztikai lánc teljes mértékű 

működési, adminisztratív és pénzügyi 

integrálását; 

Or. fr 

 

Módosítás  13 

Karima Delli 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás 

 

 1a. meg van győződve arról, hogy a 

digitalizálás nagy lehetőségeket rejt 

magában az integrációs megközelítések 

fokozására, például az átjárhatóság 

javítására, az akadálymentes 

intermodalitás kialakítására és a 

(határokon átnyúló) összekapcsolódások 

hatékonyabbá tételére; hangsúlyozza, 

hogy a (valós idejű) digitalizált európai 

intermodális információs, foglalási és 

jegyárusítási rendszerek alapvető 

lehetőségét jelentenek a közlekedés és a 

mobilitás fenntarthatóbbá tételére; 
 

Or. en 

 

Módosítás  14 

István Ujhelyi 

 

Véleménytervezet 

2 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

2. megjegyzi, hogy a közlekedési ágazat 

digitalizálása új vállalkozási lehetőségeket 

és munkahelyeket teremt Európa számára; 

rámutat az ITS-ágazatban végbemenő 

jelentős, a 2014–2019 közötti időszakra évi 

16,4%-ra becsült globális növekedési 

ütemre; 

2. megjegyzi, hogy a közlekedési és 

turisztikai ágazat digitalizálása új 

vállalkozási lehetőségeket és 

munkahelyeket teremt Európa számára; 

rámutat az ITS-ágazatban végbemenő 

jelentős, a 2014–2019 közötti időszakra évi 

16,4%-ra becsült globális növekedési 

ütemre; 

Or. hu 

 

Módosítás  15 

Eva Paunova 

 

Véleménytervezet 

2 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás 

2. megjegyzi, hogy a közlekedési ágazat 

digitalizálása új vállalkozási lehetőségeket 

és munkahelyeket teremt Európa számára; 

rámutat az ITS-ágazatban végbemenő 

jelentős, a 2014–2019 közötti időszakra évi 

16,4%-ra becsült globális növekedési 

ütemre; 

2. megjegyzi, hogy a közlekedési ágazat 

digitalizálása új vállalkozási lehetőségeket 

és munkahelyeket teremt Európa számára, 

valamint központi szerepet játszik az 

európai városok intelligens városokká 

történő átalakításában; rámutat az ITS-

ágazatban végbemenő jelentős, a 2014–

2019 közötti időszakra évi 16,4%-ra 

becsült globális növekedési ütemre; 

Or. en 

 

Módosítás  16 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Véleménytervezet 

2 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

2. megjegyzi, hogy a közlekedési ágazat 

digitalizálása új vállalkozási lehetőségeket 

és munkahelyeket teremt Európa számára; 

rámutat az ITS-ágazatban végbemenő 

jelentős, a 2014–2019 közötti időszakra évi 

16,4%-ra becsült globális növekedési 

ütemre; 

2. megjegyzi, hogy a közlekedési ágazat 

digitalizálása új vállalkozási lehetőségeket 

és munkahelyeket teremt Európa számára; 

rámutat az ITS-ágazatban végbemenő 

jelentős, a 2014–2019 közötti időszakra évi 

16,4%-ra becsült globális növekedési 

ütemre; hangsúlyozza tehát, hogy a 

közlekedési és idegenforgalmi ágazatban 

tevékenykedő innovatív kkv-k és induló 

vállalkozások számára megfelelő 

infrastruktúrákat kell kialakítani, és 

egyszerűsíteni kell a finanszírozáshoz való 

hozzáférésüket; úgy véli, hogy az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapnak fontos 

szerepet kell játszania az ágazat 

digitalizálásában; 

Or. en 

 

Módosítás  17 

Marie-Christine Arnautu 
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Véleménytervezet 

2 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

2. megjegyzi, hogy a közlekedési ágazat 

digitalizálása új vállalkozási lehetőségeket 

és munkahelyeket teremt Európa számára; 

rámutat az ITS-ágazatban végbemenő 

jelentős, a 2014–2019 közötti időszakra évi 

16,4%-ra becsült globális növekedési 

ütemre; 

2. megjegyzi, hogy a közlekedési ágazat 

digitalizálása új vállalkozási lehetőségeket 

és munkahelyeket teremt a tagállamok 

számára; rámutat az ITS-ágazatban 

végbemenő jelentős, a 2014–2019 közötti 

időszakra évi 16,4%-ra becsült globális 

növekedési ütemre; 

Or. fr 

 

Módosítás  18 

Luis de Grandes Pascual 

 

Véleménytervezet 

2 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

2. megjegyzi, hogy a közlekedési ágazat 

digitalizálása új vállalkozási lehetőségeket 

és munkahelyeket teremt Európa számára; 

rámutat az ITS-ágazatban végbemenő 

jelentős, a 2014–2019 közötti időszakra évi 

16,4%-ra becsült globális növekedési 

ütemre; 

2. megjegyzi, hogy a közlekedési ágazat 

digitalizálása új vállalkozási lehetőségeket 

teremt Európa számára, különösen az 

induló vállalkozások és a kisvállalkozások 

tekintetében; rámutat az ITS-ágazatban 

végbemenő jelentős, a 2014–2019 közötti 

időszakra évi 16,4%-ra becsült globális 

növekedési ütemre; 

Or. es 

 

Módosítás  19 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Véleménytervezet 

2 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

2. megjegyzi, hogy a közlekedési ágazat 

digitalizálása új vállalkozási lehetőségeket 

és munkahelyeket teremt Európa számára; 

2. megjegyzi, hogy a közlekedési ágazat 

digitalizálása a vállalkozások szükséges 

stratégiai döntéseinek meghozatalával és 



 

AM\1073513HU.doc 13/52 PE567.771v02-00 

 HU 

rámutat az ITS-ágazatban végbemenő 

jelentős, a 2014–2019 közötti időszakra évi 

16,4%-ra becsült globális növekedési 

ütemre; 

a jelentős beruházásokkal együtt új 

vállalkozási lehetőségeket és 

munkahelyeket teremt Európa számára; 

rámutat az ITS-ágazatban végbemenő 

jelentős, a 2014–2019 közötti időszakra évi 

16,4%-ra becsült globális növekedési 

ütemre; 

Or. pl 

 

Módosítás  20 

Karima Delli 

 

Véleménytervezet 

2 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 2a. tudatában van annak, hogy a 

digitalizált közlekedési és mobilitási 

rendszerek egyes közlekedési 

szolgáltatások esetén a munkahelyek 

megszűnésének kockázatát is magukban 

hordozzák, és ezért hangsúlyozza, hogy 

egyéb, vonzóbb és fenntarthatóbb 

munkahelyek kialakítására irányuló 

szociális tervekre van szükség; 

Or. en 

 

Módosítás  21 

Dita Charanzová 

 

Véleménytervezet 

2 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 2a. üdvözli „Az automatizált és 

összekapcsolt vezetésről szóló uniós 

ágazati párbeszéd” 2015. szeptember 16-i 

bejelentését; hangsúlyozza, hogy 

partnerségre van szükség a gépjárműipar 

és a távközlési ágazat között annak 

biztosítása érdekében, hogy az 
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összekapcsolt járműveket és az azokhoz 

szükséges infrastruktúrákat egész 

Európára, valamint az egész világra 

kiterjedő, közös szabványok alapján 

fejlesszék ki; 

Or. en 

 

Módosítás  22 

Inés Ayala Sender 

 

Véleménytervezet 

2 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 2a. rámutat ugyanakkor arra, hogy a 

közlekedési ágazat az új információs 

technológiák, valamint az intelligens és 

automata rendszerek alkalmazásának és 

végrehajtásának egyik úttörője (műholdas 

navigáció a légi közlekedési ágazatban és 

a logisztika nyomon követésében, 

ERTMS, flottaigazgatás, útdíjak, digitális 

menetíró készülékek, biztonsági kamerák 

stb.); rámutat ugyanakkor arra, hogy a 

közlekedési ágazat digitalizálása 

önmagában nem jelent 

szolgáltatásjavulást a felhasználók 

számára, és hogy a politikai akarat 

elengedhetetlen ahhoz, hogy véget 

lehessen vetni a piacon régóta jelen lévő 

szolgáltatók domináns pozíciójának, 

valamint fel lehessen számolni az állam 

által felállított kereskedelmi és 

szabályozási akadályokat; 

Or. es 

 

Módosítás  23 

Kosma Złotowski 

 

Véleménytervezet 

2 a bekezdés (új) 



 

AM\1073513HU.doc 15/52 PE567.771v02-00 

 HU 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 2a. hangsúlyozza, hogy a digitális 

rendszerek közlekedési ágazatban történő 

alkalmazásával járó előnyöket csak akkor 

lehet teljes körűen kiaknázni, ha 

biztosítjuk az ismeretekhez és a 

készségekhez való széles körű és nyílt 

hozzáférést; úgy véli, hogy a digitális 

egységes piacra vonatkozó stratégia 

keretében biztosítani kell a digitális 

technológiai képzést az összes gazdasági 

ágazat dolgozói számára, különös 

tekintettel a közlekedési ágazat 

alacsonyan képzett munkavállalóira; 

Or. pl 

 

Módosítás  24 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Véleménytervezet 

2 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 2a. megállapítja, hogy a fogyasztóknak és 

a vállalkozásoknak jobb hozzáférésre van 

szükségük az online árukhoz és 

szolgáltatásokhoz, és ez kizárólag a nagy 

sebességű internetes hálózat arra irányuló 

fejlesztése révén érhető el, hogy az Európa 

minden polgárához eljusson; 

Or. it 

 

Módosítás  25 

Luis de Grandes Pascual 

 

Véleménytervezet 

2 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás 

 2a. rámutat arra, hogy a közlekedési 

ágazat digitalizálása új, kevésbé gépesített, 

kreatívabb feladatokra lehetőséget adó 

munkahelyek teremtését teszi lehetővé; 

felhívja a figyelmet arra, hogy a 

munkavállalók számára biztosított belső 

képzés elengedhetetlen ahhoz, hogy 

követni tudják a technológia fejlődését; 

Or. es 

 

Módosítás  26 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Véleménytervezet 

2 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 2a. kiemeli, hogy az átjárhatóság és a 

szabványosítás a digitális egységes piac 

alapvető elemei, és ezért arra kéri a 

Bizottságot, hogy azonosítsa az ezzel 

kapcsolatban fennálló hiányosságokat; 

Or. en 

 

Módosítás  27 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Véleménytervezet 

2 b bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 2b. úgy véli, hogy a városi 

tömegközlekedésnek könnyű és gyors 

hozzáférést kellene biztosítania a lakosság 

számára valamennyi helyi 

tömegközlekedési eszközön; 

Or. it 



 

AM\1073513HU.doc 17/52 PE567.771v02-00 

 HU 

 

Módosítás  28 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Véleménytervezet 

2 c bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 2c. üdvözli az olyan digitális platformok 

kialakítását, amelyek a közlekedési és 

idegenforgalmi ágazatban szorosabban 

összekapcsolják a keresletet és a kínálatot, 

és ezzel ösztönzik a közösségi gazdaságot;  

Or. it 

 

Módosítás  29 

Jill Seymour,James Carver 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és 

szolgáltatásokat, miközben a meglévő 

piaci szereplők és az új belépők számára 

azonos versenyfeltételeket teremt a 

biztonságra, a munkakörülményekre, az 

igazságos adórendszerre, a 

fogyasztóvédelemre, valamint a káros 

környezeti hatások megelőzésére 

vonatkozó magas szintű európai normák 

tekintetében; 

törölve 
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Or. en 

 

Módosítás  30 

Daniel Dalton 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és 

szolgáltatásokat, miközben a meglévő piaci 

szereplők és az új belépők számára azonos 

versenyfeltételeket teremt a biztonságra, a 

munkakörülményekre, az igazságos 

adórendszerre, a fogyasztóvédelemre, 

valamint a káros környezeti hatások 

megelőzésére vonatkozó magas szintű 

európai normák tekintetében; 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és 

szolgáltatásokat, elismerve mindeközben a 

biztonságra, a munkakörülményekre, az 

igazságos adórendszerre, a fogyasztók 

választási lehetőségeire, a 
fogyasztóvédelemre, valamint a káros 

környezeti hatások megelőzésére 

vonatkozó magas szintű európai normákat;  

Or. en 

 

Módosítás  31 

Eva Paunova 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 
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módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és 

szolgáltatásokat, miközben a meglévő piaci 

szereplők és az új belépők számára azonos 

versenyfeltételeket teremt a biztonságra, a 

munkakörülményekre, az igazságos 

adórendszerre, a fogyasztóvédelemre, 

valamint a káros környezeti hatások 

megelőzésére vonatkozó magas szintű 

európai normák tekintetében; 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és 

szolgáltatásokat, miközben a meglévő piaci 

szereplők és az új belépők (különösen a 

kis- és középvállalkozások és -vállalkozók) 
számára azonos versenyfeltételeket teremt 

a biztonságra, a munkakörülményekre, az 

igazságos adórendszerre, a 

fogyasztóvédelemre, valamint a káros 

környezeti hatások megelőzésére 

vonatkozó magas szintű európai normák 

tekintetében;  

Or. en 

 

Módosítás  32 

Franck Proust 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és 

szolgáltatásokat, miközben a meglévő piaci 

szereplők és az új belépők számára azonos 

versenyfeltételeket teremt a biztonságra, a 

munkakörülményekre, az igazságos 

adórendszerre, a fogyasztóvédelemre, 

valamint a káros környezeti hatások 

megelőzésére vonatkozó magas szintű 

európai normák tekintetében; 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő új innovációkat és 

szolgáltatásokat, hogy kibővítse a kínálatot 

és így ki tudja elégíteni a felhasználók új 

igényeit (a közösségi gazdaság, a városi 

mobilitás, az azonnali megrendelés stb. 

tekintetében), miközben a meglévő piaci 

szereplők és az új belépők számára azonos 

versenyfeltételeket teremt a biztonságra, a 

munkakörülményekre, az igazságos 

adórendszerre, a fogyasztóvédelemre, 

valamint a káros környezeti hatások 
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megelőzésére vonatkozó magas szintű 

európai normák tekintetében;  

Or. fr 

 

Módosítás  33 

Aldo Patriciello 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és 

szolgáltatásokat, miközben a meglévő piaci 

szereplők és az új belépők számára azonos 

versenyfeltételeket teremt a biztonságra, a 

munkakörülményekre, az igazságos 

adórendszerre, a fogyasztóvédelemre, 

valamint a káros környezeti hatások 

megelőzésére vonatkozó magas szintű 

európai normák tekintetében; 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és 

szolgáltatásokat, az innováció leállítása 

nélkül szabályozva az új üzleti modelleket, 
miközben a meglévő piaci szereplők és az 

új belépők számára azonos 

versenyfeltételeket teremt a biztonságra, a 

munkakörülményekre, az igazságos 

adórendszerre, a fogyasztóvédelemre, 

valamint a káros környezeti hatások 

megelőzésére vonatkozó magas szintű 

európai normák tekintetében;  

Or. it 

 

Módosítás  34 

Dominique Riquet 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és 

szolgáltatásokat, miközben a meglévő 

piaci szereplők és az új belépők számára 

azonos versenyfeltételeket teremt a 
biztonságra, a munkakörülményekre, az 

igazságos adórendszerre, a 

fogyasztóvédelemre, valamint a káros 

környezeti hatások megelőzésére 

vonatkozó magas szintű európai normák 

tekintetében; 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz, valamint különösen a 

közlekedési ágazatban a közösségi 

gazdaság növekedéséhez való igazításának 

szükségességét; úgy véli, hogy az ilyen 

fellépésnek a tisztességes verseny 

előmozdítására kell törekednie, akár a 
közlekedési módok, akár az értéklánc 

különböző szereplői között, valamint hogy 

e versenynek tiszteletben kellene tartania 
a biztonságra, a munkakörülményekre, az 

adórendszerre, a fogyasztóvédelemre, 

valamint a káros környezeti hatások 

megelőzésére vonatkozó magas szintű 

európai normákat; úgy véli továbbá, hogy 

tiszteletben kell tartani a 

technológiasemlegesség elvét, és el kell 

kerülni az innováció akadályozását; 

Or. fr 

 

Módosítás  35 

Theresa Griffin 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és 

szolgáltatásokat, miközben a meglévő piaci 

szereplők és az új belépők számára azonos 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és 

szolgáltatásokat, miközben a meglévő piaci 

szereplők és az új belépők számára azonos 
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versenyfeltételeket teremt a biztonságra, a 

munkakörülményekre, az igazságos 

adórendszerre, a fogyasztóvédelemre, 

valamint a káros környezeti hatások 

megelőzésére vonatkozó magas szintű 

európai normák tekintetében; 

versenyfeltételeket teremt a biztonságra, a 

hozzáférésre, a munkakörülményekre, az 

igazságos adórendszerre, a 

fogyasztóvédelemre, valamint a káros 

környezeti hatások megelőzésére 

vonatkozó magas szintű európai normák 

tekintetében; 

Or. en 

 

Módosítás  36 

Karima Delli 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és 

szolgáltatásokat, miközben a meglévő piaci 

szereplők és az új belépők számára azonos 

versenyfeltételeket teremt a biztonságra, a 

munkakörülményekre, az igazságos 

adórendszerre, a fogyasztóvédelemre, 

valamint a káros környezeti hatások 

megelőzésére vonatkozó magas szintű 

európai normák tekintetében; 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi és 

tisztességes versenyt ösztönözzön, 

valamint szorgalmazzon a mobilitás 

kezelését és a környezetbarát logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és 

szolgáltatásokat, miközben a meglévő piaci 

szereplők és az új belépők számára azonos 

versenyfeltételeket teremt a biztonságra, a 

munkakörülményekre, az igazságos 

adórendszerre, a fogyasztói érdekekre, az 

adatvédelemre, valamint a káros 

környezeti hatások megelőzésére 

vonatkozó magas szintű európai normák 

tekintetében; 

Or. en 

 

Módosítás  37 

Claudia Tapardel 

 



 

AM\1073513HU.doc 23/52 PE567.771v02-00 

 HU 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és 

szolgáltatásokat, miközben a meglévő piaci 

szereplők és az új belépők számára azonos 

versenyfeltételeket teremt a biztonságra, a 

munkakörülményekre, az igazságos 

adórendszerre, a fogyasztóvédelemre, 

valamint a káros környezeti hatások 

megelőzésére vonatkozó magas szintű 

európai normák tekintetében; 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy egy fenntartható 

multimodális rendszert ösztönözzön, 

valamint szorgalmazzon a mobilitást és a 

logisztikát elősegítő – többek között a 

közösségi gazdaságon alapuló – új 

innovációkat és szolgáltatásokat, miközben 

a meglévő piaci szereplők és az új belépők 

számára azonos versenyfeltételeket teremt 

a biztonságra, a munkakörülményekre, az 

igazságos adórendszerre, a 

fogyasztóvédelemre, valamint a káros 

környezeti hatások megelőzésére 

vonatkozó magas szintű európai normák 

tekintetében;  

Or. en 

 

Módosítás  38 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – olyan új 
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szolgáltatásokat, miközben a meglévő piaci 

szereplők és az új belépők számára azonos 

versenyfeltételeket teremt a biztonságra, a 

munkakörülményekre, az igazságos 

adórendszerre, a fogyasztóvédelemre, 

valamint a káros környezeti hatások 

megelőzésére vonatkozó magas szintű 

európai normák tekintetében; 

innovációkat és szolgáltatásokat, mint 

amilyenek például az elektronikus 

formátumú, egységes fuvarokmányok, 
miközben a meglévő piaci szereplők és az 

új belépők számára azonos 

versenyfeltételeket teremt a biztonságra, a 

munkakörülményekre, az igazságos 

adórendszerre, a fogyasztóvédelemre, 

valamint a káros környezeti hatások 

megelőzésére vonatkozó magas szintű 

európai normák tekintetében; kiemeli az 

útvonaltervezés, az elérhető multimodális 

információk, valamint a digitális és online 

platformokon keresztül lebonyolítható, 

egyértelmű és átlátható jegyárusítás 

jelentőségét; hangsúlyozza, hogy a 

közlekedéssel kapcsolatos szolgáltatások 

területi alapú korlátozását meg kell 

előzni; 

Or. en 

 

Módosítás  39 

Marie-Christine Arnautu 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és 

szolgáltatásokat, miközben a meglévő piaci 

szereplők és az új belépők számára azonos 

versenyfeltételeket teremt a biztonságra, a 

munkakörülményekre, az igazságos 

adórendszerre, a fogyasztóvédelemre, 

valamint a káros környezeti hatások 

3. sürgeti a tagállamok illetékes 

hatóságait, hogy mérjék fel rendelkezéseik 

korszerűsítésének, illetve a digitális korhoz 

való igazításának szükségességét; a 

tagállamokra hagyja, hogy 

összehangolják a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között egészséges 

versenyt ösztönözzenek, valamint 

szorgalmazzanak a mobilitást és a 

logisztikát elősegítő új innovációkat és 

szolgáltatásokat; 
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megelőzésére vonatkozó magas szintű 

európai normák tekintetében; 

Or. fr 

 

Módosítás  40 

Luis de Grandes Pascual 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy 

hangolja össze a különböző közlekedési 

módok szabályozási keretét annak 

érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és 

szolgáltatásokat, miközben a meglévő piaci 

szereplők és az új belépők számára azonos 

versenyfeltételeket teremt a biztonságra, a 

munkakörülményekre, az igazságos 

adórendszerre, a fogyasztóvédelemre, 

valamint a káros környezeti hatások 

megelőzésére vonatkozó magas szintű 

európai normák tekintetében; 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az 

uniós rendeletek korszerűsítésének, illetve 

a digitális korhoz való igazításának 

szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy az 

egyes tagállamokban már bevezetett, a 

közlekedési infrastruktúra egységesítését 

és a felhasználók és a vállalkozások jobb 

online hozzáférését is magában foglaló 

kezdeményezések hatékonyságát 

megvizsgálva hangolja össze a különböző 

közlekedési módok szabályozási keretét 

annak érdekében, hogy azok között valódi 

versenyt ösztönözzön, valamint 

szorgalmazzon a mobilitást és a logisztikát 

elősegítő – többek között a közösségi 

gazdaságon alapuló – új innovációkat és 

szolgáltatásokat, miközben a meglévő piaci 

szereplők és az új belépők számára azonos 

versenyfeltételeket teremt a biztonságra, a 

munkakörülményekre, az igazságos 

adórendszerre, a fogyasztóvédelemre, 

valamint a káros környezeti hatások 

megelőzésére vonatkozó magas szintű 

európai normák tekintetében; 

Or. es 

 

Módosítás  41 

Daniel Dalton 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás 

 3a. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 

ágazatban, és különösen a kereslet 

vezérelte közösségi gazdaságban olyan új 

üzleti modelleket kell bevezetni, amelyek 

fokozzák a versenyt, valamint javítják a 

felhasználók számára rendelkezésre álló 

közlekedési lehetőségek minőségét, 

megfizethetőségét, sokféleségét és 

rugalmasságát; 

Or. en 

 

Módosítás  42 

Barbara Kappel 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3a. hangsúlyozza, hogy a megfelelő 

infrastruktúra fontos szerepet játszik 

annak biztosításában, hogy a digitális 

egységes piac a közlekedési ágazat javára 

váljon; hangsúlyozza, hogy a határokon 

átnyúló digitális egységes piacnak az 

adatokra vonatkozó átlátható szállítási és 

hordozhatósági kritériumokra, valamint 

megfelelő határokon átnyúló 

mechanizmusokra van szüksége; 

felszólítja a tagállamokat, hogy 

alakítsanak ki egy olyan korszerű és 

időtálló szabályozási keretet, amely 

ösztönzi a digitális és összekapcsolt 

közlekedési ágazathoz a jövőben 

szükséges hálózati infrastruktúrába 

történő további beruházásokat; 

Or. de 

Módosítás  43 

Merja Kyllönen, Olga Sehnalová, Pavel Telička, Karima Delli 
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Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3a. hangsúlyozza a pontosan 

meghatározott és átlátható utasjogok 

jelentőségét a közlekedésben; sürgeti ezért 

a Bizottságot, hogy terjesszen elő 

javaslatot egy olyan utasjogi chartára, 

amely a közlekedés valamennyi formájára 

kiterjed, és a multimodális utazás során 

egyértelműen és átlátható módon 

védelmezi az utasok jogait; 

Or. en 

 

Módosítás  44 

István Ujhelyi 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3a. felhívja a Bizottság figyelmét, hogy a 

digitalizált és innovációs technológiák 

jobb kihasználásával hatékonyabb 

támogatást lehet elérni az Európai 

turisztikai iparágban; 

Or. hu 

 

Módosítás  45 

Jozo Radoš 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3a. megállapítja, hogy a piaci feltételek 

módosulásán, valamint az utasok 

viselkedésének változásán keresztül az 

idegenforgalmi ágazatot nagy mértékben 
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befolyásolják a digitális technológia 

fejleményei, és függenek is azoktól; 

felszólítja az Európai Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy mozdítsák még jobban 

elő az ágazat digitalizálását például a 

vezeték nélküli hálózatokhoz való 

hozzáférésre vagy a területi alapú 

tartalomkorlátozás felszámolására 

irányuló projektek révén, és ezzel 

összefüggésben nagyra értékeli a 

barangolási díjak 2017 júniusáig történő 

felszámolására irányuló határozatot; 

Or. en 

 

Módosítás  46 

Karima Delli 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3a. ösztönzi a Bizottságot, hogy a 

taxiszolgáltatásokkal kapcsolatosan 

mihamarabb tegyen javaslatot egy olyan, 

a tisztességes versenyre és a határokon 

átnyúló szolgáltatásokra vonatkozó 

szabályozási keretre, amely kielégítő 

megoldást kínál például az „Uber” nevű 

digitális vállalkozás kérdésére, 

minimumkövetelményeket határozva meg 

szociális téren, valamint a verseny, a 

biztonság, a biztosítás, illetve a 

szolgáltatások minősége terén, a 

közlekedésre vonatkozó rendeletekkel 

összhangban; 

Or. en 

 

Módosítás  47 

Karima Delli 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 



 

AM\1073513HU.doc 29/52 PE567.771v02-00 

 HU 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3a. támogatja a közlekedési szolgáltatások 

önértékelését és a felhasználók érdekében 

történő javítását célzó új digitális 

technológiák kifejlesztését;  

Or. fr 

 

Módosítás  48 

Inés Ayala Sender 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3a. úgy véli, hogy a közlekedési ágazatban 

a digitalizálásnak hozzá kell járulnia a 

dolgozók életminőségének javításához is, 

csökkentve az ismétlődő jellegű, unalmas 

feladatok mennyiségét, és lehetővé téve a 

dolgozók számára, hogy egyéb, 

hasznosabb feladatok elvégzésére 

koncentráljanak; 

Or. es 

 

Módosítás  49 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen, Philippe Juvin 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3a. megállapítja, hogy a közlekedési és 

idegenforgalmi jellegű e-kereskedelem 

határokon átnyúló fejlődése előtt álló 

akadályok lebontása rendkívüli 

jelentőségű; felszólítja a Bizottságot, hogy 

a valóban inkluzív digitális egységes piac 

kiépítése érdekében gondoskodjon a 

rendszerek átjárhatóságáról, valamint a 
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közös szabványok alkalmazásáról; 

Or. en 

 

Módosítás  50 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3a. üdvözli, hogy a Bizottság 

intézkedéseket kíván előterjeszteni a 

határokon átnyúló csomagküldés 

egyszerűsítésére, valamint árainak 

megfizethetőbbé és átláthatóbbá tételére; 

Or. fr 

 

Módosítás  51 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3a. rámutat arra, hogy a közlekedési 

szolgáltatások digitalizálása a polgárok 

számára megtakarításokhoz, valamint 

nagyobb hatékonysághoz és gyorsasághoz 

vezet; 

Or. it 

 

Módosítás  52 

Luis de Grandes Pascual 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás 

 3a. sürgeti a Bizottságot, hogy az egységes 

európai piaccal kapcsolatos uniós 

stratégiát azokkal az államokkal 

együttműködésben fejlesszék ki, amelyek 

élen járnak a közlekedéssel kapcsolatos 

digitalizálás bevált gyakorlatai terén, hogy 

könnyen figyelembe vehessék az Unión 

kívüli országok technológiai innovációit, 

javítva ezzel az átjárhatóságot és növelve 

az európai vállalkozások növekedési és 

terjeszkedési lehetőségeit a nemzetközi 

piacon; 

Or. es 

 

Módosítás  53 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3a. hangsúlyozza, hogy a háztól házig 

történő intelligens és zökkenőmentes 

mobilitást lehetővé tevő, uniós szintű 

multimodális utazási információs, 

tervezési és jegyárusítási szolgáltatások 

rendkívüli módon hozzájárulnak a 

globális szinten is versenyképes európai 

digitális egységes piachoz; 

Or. en 

 

Módosítás  54 

Daniel Dalton 

 

Véleménytervezet 

3 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás 

 3b. felismerve, hogy egyre jobban 

digitalizálódik a közlekedési jegyárusítás 

piaca, sürgeti a közlekedési ágazat 

továbbfejlesztését és a multimodális és 

határokon átnyúló online jegyvásárlás 

előmozdítását, melyek tovább növelik a 

versenyt és a fogyasztói választékot; 

Or. en 

 

Módosítás  55 

Inés Ayala Sender 

 

Véleménytervezet 

3 b bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3b. sürgeti a Bizottságot, hogy a 

közlekedési ágazatnak a digitális 

korszakhoz történő felzárkóztatása során 

ne feledkezzen meg az emberi dimenzióról 

sem, és gondoskodjon arról, hogy 

vészhelyzetekben az intelligens és 

automatizált rendszereket minden esetben 

szakemberek is irányíthassák; 

határozottan felhívja a figyelmet arra, 

hogy az automatizált irányítási és vezetési 

rendszerek feletti emberi irányítás 

lehetőségét nem szabad kihagyni az 

ágazatban dolgozóknak szervezett 

képzésből; 

Or. es 

 

Módosítás  56 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Véleménytervezet 

3 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás 

 3b. úgy véli, hogy a digitális egységes piac 

megvalósítása Európában jelentős 

hajtóerőt jelent az idegenforgalom 

digitális szolgáltatások révén történő 

előmozdításának, és hogy e 

szolgáltatásokat valamennyi utas számára 

elérhetővé kell tenni valamennyi 

állomáson, kikötőben, repülőtéren és 

egyéb átszállási pontokon; 

Or. it 

 

Módosítás  57 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Véleménytervezet 

3 b bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3b. hangsúlyozza, hogy a multimodális 

közlekedési és forgalmi adatokhoz való 

tisztességes és egyenlő hozzáférés az uniós 

szintű multimodális utazási információs, 

tervezési és jegyárusítási szolgáltatások 

előfeltétele, és ezért arra kéri a 

Bizottságot, hogy terjesszen elő egy olyan 

javaslatot, amely arra kötelezi az összes 

szolgáltatót, hogy bocsásson rendelkezésre 

az átfogó szolgáltatásnyújtás 

biztosításához szükséges minden adatot, 

hogy az utasok számára választási 

lehetőséget lehessen biztosítani a 

leginkább fenntartható, a legolcsóbb és a 

leggyorsabb összeköttetéseket illetően; 

Or. en 

 

Módosítás  58 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 
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Véleménytervezet 

3 c bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3c. felszólítja a tagállamokat, hogy 

mozdítsák elő a közlekedési 

szolgáltatásoknak a fogyatékossággal élő 

felhasználókat figyelembe vevő 

digitalizálását, hogy e szolgáltatások ne 

akadályt jelentsenek, hanem segítséget 

nyújtsanak; 

Or. it 

 

Módosítás  59 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Véleménytervezet 

3 c bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3c. hangsúlyozza, hogy rendkívüli 

jelentőségű az olyan átfogó, megbízható 

valós idejű információk biztosítása, 

amelyek lehetővé teszik az utazók 

számára, hogy az utazás előtt és közben 

tájékozódjanak az esetleges 

fennakadásokról és az alternatív utazási 

lehetőségekről, és ezért szorgalmazza, 

hogy fordítsanak több figyelmet a 

fogyatékossággal élők vagy mozgásukban 

korlátozottak szükségleteire, valamint az 

idős emberek különleges igényeire; 

Or. en 

 

Módosítás  60 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Véleménytervezet 

3 d bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás 

 3d. rámutat arra, hogy a közlekedési 

ágazathoz kapcsolódó digitális 

alkalmazásokat könnyen érthetővé, 

valamint valamennyi uniós nyelven 

elérhetővé kell tenni annak biztosítása 

érdekében, hogy minél hozzáférhetőbbek 

legyenek és minél többen használják őket, 

akár az idősebbek vagy a lakosság kevésbé 

képzett csoportjai is; 

Or. it 

 

Módosítás  61 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Véleménytervezet 

3 d bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 3d. hangsúlyozza, hogy lehetővé kell 

tenni, hogy a fogyasztók online is 

foglalhassanak és kifizethessenek jegyeket 

belföldi vagy határokon átnyúló 

utazásokra, és ezért úgy véli, hogy fel kell 

számolni a jelenlegi széttöredezettséget és 

korlátozásokat, és meg kell tiltani a 

területi alapú tartalomkorlátozást; 

Or. en 

 

Módosítás  62 

Eva Paunova 

 

Véleménytervezet 

4 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 
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4. hangsúlyozza, hogy a bizalom és az erős 

adatvédelem a digitális egységes piac 

létrehozásának előfeltételei; hangsúlyozza 

ezzel összefüggésben, hogy magas szintű 

normákat kell biztosítani az adatkapacitást, 

-hozzáférhetőséget és -biztonságot illetően 

egy átfogó, megbízható és interoperábilis 

adatinfrastruktúra létrehozása, valamint az 

adatok gyűjtésére, 

feldolgozására, felhasználására, illetve 

tárolására vonatkozó biztonság és 

hitelesség biztosítása révén; 

4. hangsúlyozza, hogy a bizalom és az erős 

adatvédelem a digitális egységes piac 

kiteljesítésének előfeltételei; hangsúlyozza 

ezzel összefüggésben, hogy magas szintű 

normákat kell biztosítani az adatkapacitást, 

-hozzáférhetőséget és -biztonságot illetően 

egy átfogó, megbízható és interoperábilis 

adatinfrastruktúra létrehozása, valamint az 

adatok gyűjtésére, 

feldolgozására, felhasználására, illetve 

tárolására vonatkozó biztonság és 

hitelesség biztosítása révén; hangsúlyozza, 

hogy az átjárhatóság központi szerepet 

játszik az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS) szempontjából, és sürgeti 

az átjárhatóság megvalósítását és 

növelését az Unió különböző közlekedési 

rendszereiben; ezenkívül úgy véli, hogy az 

Unióban elő kell mozdítani az 

átjárhatóság közös értelmezését, valamint 

az átjárhatósági megoldásokkal 

kapcsolatos átfogó megközelítést; 

Or. en 

 

Módosítás  63 

Aldo Patriciello 

 

Véleménytervezet 

4 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy a bizalom és az erős 

adatvédelem a digitális egységes piac 

létrehozásának előfeltételei; hangsúlyozza 

ezzel összefüggésben, hogy magas szintű 

normákat kell biztosítani az adatkapacitást, 

-hozzáférhetőséget és -biztonságot illetően 

egy átfogó, megbízható és interoperábilis 

adatinfrastruktúra létrehozása, valamint az 

adatok gyűjtésére, 

feldolgozására, felhasználására, illetve 

tárolására vonatkozó biztonság és 

hitelesség biztosítása révén; 

4. hangsúlyozza, hogy az EUMSZ 16. 

cikke, valamint az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 7. és 8. cikke fényében a 

bizalom és az erős adatvédelem a digitális 

egységes piac létrehozásának előfeltételei; 

hangsúlyozza ezzel összefüggésben, hogy 

magas szintű normákat kell biztosítani az 

adatkapacitást, -hozzáférhetőséget és -

biztonságot illetően egy átfogó, 

megbízható és interoperábilis 

adatinfrastruktúra létrehozása, valamint az 

adatok gyűjtésére, 

feldolgozására, felhasználására, illetve 
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tárolására vonatkozó biztonság és 

hitelesség biztosítása révén; 

Or. it 

 

Módosítás  64 

Karima Delli 

 

Véleménytervezet 

4 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy a bizalom és az erős 

adatvédelem a digitális egységes piac 

létrehozásának előfeltételei; hangsúlyozza 

ezzel összefüggésben, hogy magas szintű 

normákat kell biztosítani az adatkapacitást, 

-hozzáférhetőséget és -biztonságot illetően 

egy átfogó, megbízható és interoperábilis 

adatinfrastruktúra létrehozása, valamint az 

adatok gyűjtésére, 

feldolgozására, felhasználására, illetve 

tárolására vonatkozó biztonság és 

hitelesség biztosítása révén; 

4. hangsúlyozza, hogy a bizalom és az erős 

adatvédelem a digitális egységes piac 

létrehozásának előfeltételei; hangsúlyozza 

ezzel összefüggésben, hogy magas szintű 

normákat kell biztosítani az adatkapacitást, 

-hozzáférhetőséget és -biztonságot illetően 

egy átfogó, megbízható és interoperábilis 

adatinfrastruktúra létrehozása révén; 

Or. fr 

 

Módosítás  65 

Claudia Tapardel 

 

Véleménytervezet 

4 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy a bizalom és az erős 

adatvédelem a digitális egységes piac 

létrehozásának előfeltételei; hangsúlyozza 

ezzel összefüggésben, hogy magas szintű 

normákat kell biztosítani az adatkapacitást, 

-hozzáférhetőséget és -biztonságot illetően 

egy átfogó, megbízható és interoperábilis 

adatinfrastruktúra létrehozása, valamint az 

adatok gyűjtésére, 

4. hangsúlyozza, hogy a titoktartás és az 

erős adatvédelem a digitális egységes piac 

létrehozásának előfeltételei; hangsúlyozza 

ezzel összefüggésben, hogy magas szintű 

normákat kell biztosítani az adatkapacitást, 

-hozzáférhetőséget és -biztonságot illetően 

egy átfogó, megbízható és interoperábilis 

adatinfrastruktúra létrehozása, valamint az 

adatok gyűjtésére, 
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feldolgozására, felhasználására, illetve 

tárolására vonatkozó biztonság és 

hitelesség biztosítása révén; 

feldolgozására, felhasználására, illetve 

tárolására vonatkozó biztonság és 

hitelesség biztosítása révén; 

Or. en 

 

Módosítás  66 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Véleménytervezet 

4 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 

4. hangsúlyozza, hogy a bizalom és az erős 

adatvédelem a digitális egységes piac 

létrehozásának előfeltételei; hangsúlyozza 

ezzel összefüggésben, hogy magas szintű 

normákat kell biztosítani az 

adatkapacitást, -hozzáférhetőséget és -

biztonságot illetően egy átfogó, 

megbízható és interoperábilis 

adatinfrastruktúra létrehozása, valamint 

az adatok gyűjtésére, 

feldolgozására, felhasználására, illetve 

tárolására vonatkozó biztonság és 

hitelesség biztosítása révén; 

4. hangsúlyozza, hogy a közlekedés egyre 

fokozódó digitalizálása a bizalom, az 

összeköttetés és a kapacitás szempontjából 

hármas kihívást jelent; ezért felszólít egy 

hatékony adatvédelmi rendszer 

létrehozására; hangsúlyozza, hogy olyan 

szabványokat kell kialakítani, amelyek 

képesek az országok közötti, valamint a 

szolgáltatások és az ágazatok közötti 

átjárhatóság biztosítására, valamint 

biztosítani kell az adatok gyűjtésére, 

feldolgozására, felhasználására, illetve 

tárolására vonatkozó biztonságot és 

hitelességet; hangsúlyozza az újonnan 

generált adatáramlások mennyiségének 

kezeléséhez szükséges infrastruktúra 

jelentőségét, amihez a széles sávú 

hálózatokba történő beruházásokra, a 

Galileo által nyújtott lehetőségek teljes 

körű kiaknázására, valamint a 

frekvenciák hatékonyabb használatára 

lesz szükség; 

Or. fr 

 

Módosítás  67 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Véleménytervezet 

4 bekezdés 



 

AM\1073513HU.doc 39/52 PE567.771v02-00 

 HU 

 

Véleménytervezet Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy a bizalom és az erős 

adatvédelem a digitális egységes piac 

létrehozásának előfeltételei; hangsúlyozza 

ezzel összefüggésben, hogy magas szintű 

normákat kell biztosítani az adatkapacitást, 

-hozzáférhetőséget és -biztonságot illetően 

egy átfogó, megbízható és interoperábilis 

adatinfrastruktúra létrehozása, valamint az 

adatok gyűjtésére, 

feldolgozására, felhasználására, illetve 

tárolására vonatkozó biztonság és 

hitelesség biztosítása révén; 

4. hangsúlyozza, hogy a bizalom és az erős 

adatvédelem a digitális egységes piac 

létrehozásának előfeltételei; hangsúlyozza 

ezzel összefüggésben, hogy magas szintű 

normákat kell biztosítani az adatkapacitást, 

-hozzáférhetőséget és -biztonságot illetően 

egy átfogó, megbízható és interoperábilis 

adatinfrastruktúra létrehozása, valamint az 

adatok gyűjtésére, 

feldolgozására, felhasználására, illetve 

tárolására vonatkozó biztonság és 

hitelesség biztosítása révén; felszólítja a 

Bizottságot, hogy az adatvédelem 

tekintetében gondoskodjon a legmagasabb 

szintű átláthatóságról, hogy a fogyasztók 

adataival a nagy adathalmazokat 

használó óriásvállalatok ne tudjanak 

visszaélni; 

Or. it 

 

Módosítás  68 

Marie-Christine Arnautu 

 

Véleménytervezet 

4 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy a bizalom és az erős 

adatvédelem a digitális egységes piac 

létrehozásának előfeltételei; hangsúlyozza 

ezzel összefüggésben, hogy magas szintű 

normákat kell biztosítani az adatkapacitást, 

-hozzáférhetőséget és -biztonságot illetően 

egy átfogó, megbízható és interoperábilis 

adatinfrastruktúra létrehozása, valamint az 

adatok gyűjtésére, 

feldolgozására, felhasználására, illetve 

tárolására vonatkozó biztonság és 

hitelesség biztosítása révén; 

4. hangsúlyozza, hogy a bizalom és az erős 

adatvédelem a digitális területen folytatott 

valamennyi államközi együttműködés 
előfeltételei; hangsúlyozza ezzel 

összefüggésben, hogy meg kell védeni az 

egyéni szabadságjogokat, és magas szintű 

normákat kell biztosítani az adatkapacitást, 

-hozzáférhetőséget és -biztonságot illetően 

egy megbízható és interoperábilis 

adatinfrastruktúra létrehozása, valamint az 

adatok gyűjtésére, 

feldolgozására, felhasználására, illetve 

tárolására vonatkozó biztonság és 

hitelesség biztosítása révén; 
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Or. fr 

 

Módosítás  69 

Theresa Griffin 

 

Véleménytervezet 

4 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 4a. hangsúlyozza a nagy sebességű 

internet-hozzáférés jelentőségét, 

különösen a vidéki és a peremterületeken, 

hogy mindenki élvezni tudja a digitalizált 

közlekedési hálózatok által nyújtott 

előnyöket; 

Or. en 

 

Módosítás  70 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Véleménytervezet 

4 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 4a. üdvözli, hogy a közlekedési ágazat 

digitalizálása lehetővé teszi a „mobilitás 

mint szolgáltatás” koncepciójának 

továbbfejlesztését; elismeri, hogy ez 

strukturális változásokhoz vezethet a 

közlekedési ágazatban; ezért arra ösztönzi 

a Bizottságot, hogy alaposan elemezze a 

„mobilitás mint szolgáltatás” 

koncepciójának kilátásait, például a 

fogyasztói viselkedés, a közlekedési 

infrastruktúrák és a várostervezés 

szempontjából; 

Or. en 
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Módosítás  71 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Véleménytervezet 

4 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 4a. úgy véli, hogy a közlekedési és az 

idegenforgalmi ágazat csak akkor fogja 

tudni teljes mértékben kiaknázni a 

digitális forradalom előnyeit, ha sokkal 

több vezeték nélküli hozzáférési pontot 

alakítanak ki, és felszólítja a 

tagállamokat, hogy tartsák magukat 

ahhoz a kötelezettségvállalásukhoz, hogy 

Európában felszámolják a barangolási 

díjakat; 

Or. fr 

 

Módosítás  72 

Kosma Złotowski 

 

Véleménytervezet 

4 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 

 4a. rámutat arra, hogy a digitális 

forradalom által kínált lehetőségeket csak 

akkor lehet teljes körűen kiaknázni, ha 

olcsó és könnyen elérhető internetet 

bocsátanak széles körben rendelkezésre; 

hangsúlyozza, hogy a késésekre, 

fennakadásokra és időjárási 

körülményekre vonatkozó friss 

információkhoz való hozzáférés rendkívül 

fontos az utazók és az ingázók számára; 

szorgalmazza, hogy a digitális egységes 

piacra vonatkozó stratégiában vegyék 

megfelelően figyelembe annak 

szükségességét, hogy az állomásokon, 

repülőtereken, kikötőkben, szállodákban 

és az autópályák melletti benzinkutakon 

ingyenes internet-hozzáférést kell 
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biztosítani; 

Or. pl 

 

Módosítás  73 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Véleménytervezet 

4 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 4a. felszólítja a tagállamokat és a helyi 

önkormányzatokat, hogy a városi 

mobilitási tervek kidolgozása során 

mindig vegyék figyelembe a közlekedés 

digitális dimenzióját, biztosítva, hogy az 

teljes mértékben hozzáférhető és elérhető 

legyen a felhasználók számára; 

Or. it 

 

Módosítás  74 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Véleménytervezet 

4 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 4a. rámutat arra, hogy a széles sávú 

hozzáférés, az információs és 

kommunikációs technológiák fejlődése, 

valamint a jobb összekapcsolhatóság – 

különösen a vidéki területeken – serkenti 

a gazdasági fejlődést és javítja az 

életminőséget; 

Or. pl 

Módosítás  75 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 
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Véleménytervezet 

4 b bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 4b. rámutat arra, hogy az 

okostelefonokra, táblagépekre és 

számítógépekre kifejlesztett új 

alkalmazások jelentős hozzáadott értéket 

képviselnek az európai idegenforgalom 

számára, és javítják a közlekedési 

eszközök használatát; ezzel 

összefüggésben úgy véli, hogy a 

Bizottságnak és a tagállamoknak együtt 

kell működniük olyan közös normák 

megállapításában, amelyek biztosítják a 

tisztességes versenyt és jelentős mértékben 

csökkentik a jelenlegi bürokráciát; 

Or. it 

 

Módosítás  76 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Véleménytervezet 

4 c bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 4c. üdvözli az olyan alkalmazások 

megjelenését a közlekedési ágazatban, 

amelyek lehetővé teszik a 

gépjárműmegosztást, a „telekocsi” 

megoldásokat, a kerékpármegosztást és a 

közösségi közlekedés egyéb formáit; 

Or. it 

 

Módosítás  77 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Véleménytervezet 

4 d bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás 

 4d. rámutat arra, hogy az európai 

áruszállítási rendszerek nagyobb mértékű 

digitalizálása hatékonyabbá és a 

határokon átnyúlóan is nyomon 

követhetővé teszi a csomagszállítást;  

Or. it 

 

Módosítás  78 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Véleménytervezet 

4 e bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 4e. felszólítja a Bizottságot, hogy fontolja 

meg olyan európai digitális rendszerek 

felállítását, amelyek biztosítják az orvosi 

és egészségügyi ellátást a nehezen 

elérhető területek közlekedési 

elérhetőségének javításával; 

Or. it 

 

Módosítás  79 

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

 

Véleménytervezet 

5 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

5. úgy véli, hogy a közlekedési ágazat a 

dolgok internetének egyik legnagyobb 

végrehajtási területe lesz. 

5. úgy véli, hogy a közlekedési ágazat a 

dolgok internetének egyik legnagyobb 

végrehajtási területe lesz; ezért 

hangsúlyozza az előzetes és utólagos 

hatásvizsgálat jelentőségét az automatizálz 

közlekedés szabályozására, valamint az 

ilyen közlekedéshez szükséges 

alapinfrastruktúra kiépítését szolgáló 

beruházásokra irányuló 
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döntéshozatalban; 

Or. en 

 

Módosítás  80 

István Ujhelyi 

 

Véleménytervezet 

5 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

5. úgy véli, hogy a közlekedési ágazat a 

dolgok internetének egyik legnagyobb 

végrehajtási területe lesz. 

5. úgy véli, hogy a közlekedési és 

turisztikai ágazat a dolgok internetének 

egyik legnagyobb végrehajtási területe 

lesz. 

Or. hu 

Módosítás  81 

Theresa Griffin 

 

Véleménytervezet 

5 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

5. úgy véli, hogy a közlekedési ágazat a 

dolgok internetének egyik legnagyobb 

végrehajtási területe lesz. 

5. úgy véli, hogy a közlekedési ágazat a 

dolgok internetének egyik legnagyobb 

végrehajtási területe lesz; ezért úgy véli, 

hogy az európai web-hozzáférhetőségről 

szóló irányelv elfogadása elengedhetetlen 

a hozzáférhetőséggel kapcsolatos 

problémák európai szintű kezeléséhez; 

emlékeztet arra, hogy a „Az európai e-

integráció terén elért haladás mérése” 

című tanulmányhoz kapcsolódó legutóbbi 

(2011-es) jelentés becslése szerint az 

Unióban az állami hatóságok által 

generált tartalomnak csupán az 

egyharmada hozzáférhető; hangsúlyozza, 

hogy az internet-hozzáférés nem csupán a 

műszaki szabványok, valamint a web 

felépítésének és megtervezésének kérdése, 

hanem elengedhetetlen annak 

biztosításához is, hogy senki se legyen 
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részben vagy teljesen kirekesztve az egyre 

inkább digitalizált társadalomból; 

Or. en 

 

Módosítás  82 

Luis de Grandes Pascual 

 

Véleménytervezet 

5 bekezdés 

 

Véleménytervezet Módosítás 

5. úgy véli, hogy a közlekedési ágazat a 

dolgok internetének egyik legnagyobb 

végrehajtási területe lesz. 

5. úgy véli, hogy a közlekedési és 

idegenforgalmi ágazat a dolgok 

internetének két legnagyobb végrehajtási 

területe lesz, mivel az megkönnyíti az 

utazástervezést, javítja a közlekedési 

módok közötti összeköttetéseket, illetve a 

multimodális integrált jegyrendszer 

segítségével megakadályozza, hogy a 

földrajzi elhelyezkedés akadály legyen a 

szolgáltatások beszerzésében; 

Or. es 

 

Módosítás  83 

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

Karima Delli 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5a. emlékeztet arra, hogy – ahogyan az a 

multimodális integrált jegyértékesítési 

rendszer európai megvalósításáról szóló 

jelentésben is szerepel – ambiciózusan elő 

kell mozdítani a multimodális utazási 

információs, tervezési és jegyárusítási 

szolgáltatásokat a háztól házig történő 

zökkenőmentes mobilitás érdekében; 

Or. en 
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Módosítás  84 

Inés Ayala Sender 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5a. megállapítja, hogy a közlekedési 

ágazat digitalizálása egyes olyan 

társadalmi csoportok – például az idősek, 

a digitális jártassággal nem rendelkezők 

és a fogyatékossággal élők – kizárásához 

vezethet, amelyek számára nehéz az új 

technológiákkal való megbirkózás; 

felszólítja a Bizottságot, hogy a digitális 

egységes piac végrehajtása során vegye 

figyelembe az ilyen felhasználók 

kirekesztődésének kockázatát; 

Or. es 

 

Módosítás  85 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5a. elvárja, hogy a Bizottság dolgozzon ki 

átfogó jelentést, amely értékeli az Unió 

idegenforgalmi ágazata digitalizációjának 

jelenlegi állását, a különböző országos, 

regionális és helyi szintű köz- és 

magánszereplők előtt álló kihívások és 

lehetőségek azonosítása és kezelése 

érdekében; úgy véli, hogy egy ilyen 

jelentésnek megfelelő ajánlásokat kell 

tartalmaznia a tisztességes verseny és az 

egyenlő feltételek biztosítása érdekében 

minden szereplő számára, valamint a 

fogyasztók védelmének biztosítása 

érdekében az átláthatóság, semlegesség és 

akadálymentesítés révén; 
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Or. en 

 

Módosítás  86 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5a. hangsúlyozza az idegenforgalmi 

ágazat digitalizálásának jelentőségét és 

annak szükségességét, hogy valamennyi 

digitális infrastruktúra könnyen 

hozzáférhető legyen, különösen a kkv-k 

számára, figyelembe véve a közösségi 

gazdasághoz kapcsolódó platformok 

fejlődését is; 

Or. en 

 

Módosítás  87 

Olga Sehnalová 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5a. hangsúlyozza, hogy az ikt-eszközöknek 

valamennyi felhasználó számára 

hozzáférhetőnek és könnyen 

használhatónak kell lenniük, ideértve a 

fogyatékossággal élőket és az idősödő 

lakosságot is, nem pedig újabb 

akadályokat kell képezniük; 

Or. en 

 

Módosítás  88 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 
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Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5a. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 

felül az uniós idegenforgalmi weboldalak 

kialakítását és optimalizálja azok 

kezelését, mivel azok ahelyett, hogy 

hozzáadott értéket képviselnének az 

európai idegenforgalom számára, csupán 

folyamatos költségeket jelentenek az uniós 

adófizetőknek; 

Or. it 

Módosítás  89 

Luis de Grandes Pascual 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5a. rámutat arra, hogy jobb hozzáférést 

kell biztosítani az internethez és az 

informatikai alkalmazásokhoz a 

vasútállomásokon, repülőtereken, 

valamint lehetőség szerint a szállodákban 

és egyéb szálláshelyeken; 

Or. es 

Módosítás  90 

Marie-Christine Arnautu 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5a. felszólítja a tagállamokat, hogy 

vizsgálják meg alaposan a nyugati 

társadalmak fokozódó digitalizációját és 

az ezzel esetlegesen együtt járó 

elidegenedés kockázatát; kéri, hogy az 

ezzel kapcsolatos konstruktív jellegű 
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kritikákat az illetékes hatóságok vegyék 

figyelembe; emlékeztet a francia 

szociológus, Jacques Ellul szavaira, aki 

így nyilatkozott: „... Az igazi technológia* 

tudni fogja, hogyan kell olyan módon 

fenntartani a szabadság, a választási 

lehetőség és az egyéniség illúzióját, hogy 

kielégítse az ember szabadság, választási 

lehetőség és egyéniség iránti vágyát; ám 

ezek gondosan úgy lesznek megtervezve, 

hogy csupán a matematikai realitásba 

integrált illúziót képezzenek”; 

 *A fordító megjegyzése: lásd: 

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

ul#On_technique . 

Or. fr 

Módosítás  91 

Olga Sehnalová 

 

Véleménytervezet 

5 b bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5b. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 

ágazatban a digitalizálási kapacitás teljes 

körű kihasználásához fel kell számolni a 

tartalomhoz való hozzáférés területi alapú 

korlátozásának gyakorlatát; 

Or. en 

 

Módosítás  92 

Dita Charanzová 

 

Véleménytervezet 

5 b bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5b. hangsúlyozza, hogy szigorú 

kiberbiztonsági intézkedésekre és 

előírásokra van szükség az összekapcsolt 

járművek tekintetében; megjegyzi, hogy ez 
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nem csupán adatvédelmi kérdés, hanem a 

jármű és azok utasainak fizikai 

biztonságáról van szó; 

Or. en 

 

Módosítás  93 

Olga Sehnalová 

 

Véleménytervezet 

5 c bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5c. felszólítja a Bizottságot, hogy 

dolgozzon ki összehangolt stratégiát a 

közlekedési ágazat 

összekapcsolhatóságáról, és értékelje 

annak hatását a közúti biztonságra és az 

infrastruktúra hatékony használatára, 

figyelembe véve a magánélet védelme, a 

biztonság, valamint az adatokhoz való 

hozzáférés fontos kérdéseit; 

Or. en 

 

Módosítás  94 

Dita Charanzová 

 

Véleménytervezet 

5 c bekezdés (új) 

 

Véleménytervezet Módosítás 

 5c. hangsúlyozza, hogy az Uniónak aktív 

részt kell vállalnia az ENSZ autóipari 

szabályozással foglalkozó világfórumán, 

és különösen az intelligens közlekedési 

rendszerekről és az automatizált 

gépjárművekről szóló (29. sz.) informális 

munkacsoportban; úgy véli, hogy 

mindenképpen részt kell ebben venni 

annak biztosítása érdkében, hogy a 

globális szabványok alapját az 

összekapcsolt járművek uniós szabványai 
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adják; úgy véli továbbá, hogy az Uniónak 

meg kellene erősítenie együttműködését az 

Egyesült Államokkal az összekapcsolt 

járművekre vonatkozó szabványok és 

szabályozás terén; 

Or. en 

 


