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Grozījums Nr.  1 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Atzinuma projekts 

1. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; uzsver, 

ka digitalizācijas īstenošana un intelektisku 

transporta sistēmu pastiprināta izmantošana 

būs galvenie instrumenti, ar kuru palīdzību 

Eiropas transporta sistēmu padarīt 

efektīvāku un produktīvāku, un ka tā 

rezultātā ikdienas transports un loģistika 

būs plūstošāki, drošāki, resursu 

izmantošanas ziņā viedāki un ilgtspējīgāki; 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; uzsver, 

ka digitalizācijas īstenošana un 

savietojamu intelektisku transporta sistēmu 

pastiprināta izmantošana ir galvenie 

instrumenti, ar kuru palīdzību Eiropas 

transporta sistēmu padarīt efektīvāku un 

produktīvāku, un ka tā rezultātā ikdienas 

transports un loģistika būs plūstošāki, 

drošāki, resursu izmantošanas ziņā viedāki 

un ilgtspējīgāki; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  2 

Eva Paunova 

 

Atzinuma projekts 

1. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; uzsver, 

ka digitalizācijas īstenošana un intelektisku 

transporta sistēmu pastiprināta izmantošana 

būs galvenie instrumenti, ar kuru palīdzību 

Eiropas transporta sistēmu padarīt 

efektīvāku un produktīvāku, un ka tā 

rezultātā ikdienas transports un loģistika 

būs plūstošāki, drošāki, resursu 

izmantošanas ziņā viedāki un ilgtspējīgāki; 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; uzsver, 

ka digitalizācijas īstenošana un intelektisku 

transporta sistēmu pastiprināta izmantošana 

būs galvenie instrumenti, ar kuru palīdzību 

Eiropas transporta sistēmu padarīt 

efektīvāku, produktīvāku un atbilstošāku 

nākotnes vajadzībām, un ka tā rezultātā 

ikdienas transports un loģistika būs 

plūstošāki, drošāki, resursu izmantošanas 

ziņā viedāki un ilgtspējīgāki; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Aldo Patriciello 

 

Atzinuma projekts 

1. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; uzsver, 

ka digitalizācijas īstenošana un intelektisku 

transporta sistēmu pastiprināta izmantošana 

būs galvenie instrumenti, ar kuru palīdzību 

Eiropas transporta sistēmu padarīt 

efektīvāku un produktīvāku, un ka tā 

rezultātā ikdienas transports un loģistika 

būs plūstošāki, drošāki, resursu 

izmantošanas ziņā viedāki un ilgtspējīgāki; 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; uzsver, 

ka digitalizācijas īstenošana un intelektisku 

transporta sistēmu pastiprināta izmantošana 

būs galvenie instrumenti, ar kuru palīdzību 

Eiropas transporta sistēmu padarīt 

efektīvāku un produktīvāku, un ka tā 

rezultātā ikdienas transports un loģistika 

būs plūstošāki, drošāki, resursu 

izmantošanas ziņā viedāki un ilgtspējīgāki; 

apvienojot telekomunikācijas, elektroniku 

un informācijas tehnoloģijas ar 

transporta inženieriju, ITS palīdz uzlabot 

visu autotransporta veidu darbības 

rādītājus vides jomā, efektivitāti, tostarp 

energoefektivitāti, un drošumu un 

drošību, vienlaikus nodrošinot iekšējā 

tirgus darbību, kā noteikts Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2010. gada 

7. jūlija Direktīvā 2010/40/ES; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  4 

Theresa Griffin 

 

Atzinuma projekts 

1. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; uzsver, 

ka digitalizācijas īstenošana un intelektisku 

transporta sistēmu pastiprināta izmantošana 

būs galvenie instrumenti, ar kuru palīdzību 

Eiropas transporta sistēmu padarīt 

efektīvāku un produktīvāku, un ka tā 

rezultātā ikdienas transports un loģistika 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; uzsver, 

ka digitalizācijas īstenošana un intelektisku 

transporta sistēmu pastiprināta izmantošana 

būs galvenie instrumenti, ar kuru palīdzību 

Eiropas transporta sistēmu padarīt 

efektīvāku un produktīvāku, un ka tā 

rezultātā ikdienas transports un loģistika 
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būs plūstošāki, drošāki, resursu 

izmantošanas ziņā viedāki un ilgtspējīgāki; 

būs plūstošāki, drošāki, resursu 

izmantošanas ziņā viedāki un ilgtspējīgāki, 

kā arī piemērotāki pasažieru ar 

invaliditāti vajadzībām; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  5 

Karima Delli 

 

Atzinuma projekts 

1. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; uzsver, 

ka digitalizācijas īstenošana un intelektisku 

transporta sistēmu pastiprināta izmantošana 

būs galvenie instrumenti, ar kuru palīdzību 

Eiropas transporta sistēmu padarīt 

efektīvāku un produktīvāku, un ka tā 

rezultātā ikdienas transports un loģistika 

būs plūstošāki, drošāki, resursu 

izmantošanas ziņā viedāki un ilgtspējīgāki; 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; uzsver, 

ka digitalizācijas īstenošana un intelektisku 

transporta sistēmu, Eiropas Dzelzceļa 

satiksmes vadības sistēmu (ERTMS) un 

upju informācijas sistēmu (RIS) 
pastiprināta izmantošana būs galvenie 

instrumenti, ar kuru palīdzību Eiropas 

transporta sistēmu padarīt efektīvāku un 

produktīvāku, un ka tā rezultātā ikdienas 

transports, mobilitāte un loģistika būs 

plūstošāki, pieejamāki, drošāki un resursu 

izmantošanas ziņā ilgtspējīgāki, kā arī 

veicinās pastāvošās transporta 

infrastruktūras jaudas labāku 

izmantošanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  6 

Claudia Tapardel 

 

Atzinuma projekts 

1. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; uzsver, 

ka digitalizācijas īstenošana un intelektisku 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; uzsver, 

ka digitalizācijas īstenošana un intelektisku 
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transporta sistēmu pastiprināta izmantošana 

būs galvenie instrumenti, ar kuru palīdzību 

Eiropas transporta sistēmu padarīt 

efektīvāku un produktīvāku, un ka tā 

rezultātā ikdienas transports un loģistika 

būs plūstošāki, drošāki, resursu 

izmantošanas ziņā viedāki un ilgtspējīgāki; 

transporta sistēmu pastiprināta 

izmantošana, tostarp iniciatīvas, kuru 

mērķis ir veicināt un pasažieriem darīt 

pieejamu multimodālu maršruta 

informāciju un biļešu pārdošanas 

pakalpojumus, būs galvenie instrumenti, ar 

kuru palīdzību Eiropas transporta sistēmu 

padarīt efektīvāku un produktīvāku, un ka 

tā rezultātā ikdienas transports un loģistika 

būs plūstošāki, drošāki, resursu 

izmantošanas ziņā viedāki un ilgtspējīgāki; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  7 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Atzinuma projekts 

1. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; uzsver, 

ka digitalizācijas īstenošana un intelektisku 

transporta sistēmu pastiprināta izmantošana 

būs galvenie instrumenti, ar kuru palīdzību 

Eiropas transporta sistēmu padarīt 

efektīvāku un produktīvāku, un ka tā 

rezultātā ikdienas transports un loģistika 

būs plūstošāki, drošāki, resursu 

izmantošanas ziņā viedāki un ilgtspējīgāki; 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; uzsver, 

ka digitalizācijas īstenošana un intelektisku 

transporta sistēmu pastiprināta izmantošana 

būs galvenie instrumenti, ar kuru palīdzību 

Eiropas transporta sistēmu padarīt 

efektīvāku un produktīvāku, un ka tā 

rezultātā ikdienas transports un loģistika 

būs plūstošāki, drošāki, resursu 

izmantošanas ziņā viedāki un ilgtspējīgāki; 

atzīmē, ka šie instrumenti atrodas dažādos 

izstrādes un īstenošanas posmos atkarībā 

no transporta veida (jūras transporta 

jomā — SafeSeaNet7, Direktīva 

2010/65/ES par par ziņošanas 

formalitātēm, „zilā zona 8” un „e-jūra”, 

iekšzemes ūdensceļu jomā — RIS9, 

dzelzceļa jomā — TAF-TSI10, autoceļu 

jomā — ITS11 un gaisa ceļu jomā — 

SESAR12); aicina Komisiju nekavējoties 

īstenot šos instrumentus, lai nodrošinātu 

vienmērīgu informācijas plūsmu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  8 

Marie-Christine Arnautu 

 

Atzinuma projekts 

1. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; uzsver, 

ka digitalizācijas īstenošana un 

intelektisku transporta sistēmu 

pastiprināta izmantošana būs galvenie 

instrumenti, ar kuru palīdzību Eiropas 

transporta sistēmu padarīt efektīvāku un 

produktīvāku, un ka tā rezultātā ikdienas 

transports un loģistika būs plūstošāki, 

drošāki, resursu izmantošanas ziņā 

viedāki un ilgtspējīgāki; 

1. atzīmē paziņojumu „Digitālā vienotā 

tirgus stratēģija Eiropai”; pauž nožēlu, ka 

tā nosaukums nav „Stratēģija labākai 

Eiropas nāciju sadarbībai digitālajā 

jomā”; uzsver, ka, īstenojot digitalizāciju 

un pastiprināti izmantojot intelektiskas 

transporta sistēmas, pirmām kārtām ir 

jāņem vērā lietotāju cerības, padarot 

transporta sistēmas drošākas, efektīvākas, 

elastīgākas un ekonomiskākas; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  9 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Atzinuma projekts 

1. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; uzsver, 

ka digitalizācijas īstenošana un intelektisku 

transporta sistēmu pastiprināta izmantošana 

būs galvenie instrumenti, ar kuru palīdzību 

Eiropas transporta sistēmu padarīt 

efektīvāku un produktīvāku, un ka tā 

rezultātā ikdienas transports un loģistika 

būs plūstošāki, drošāki, resursu 

izmantošanas ziņā viedāki un ilgtspējīgāki; 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai”; uzsver, 

ka digitalizācijas īstenošana un intelektisku 

transporta sistēmu pastiprināta izmantošana 

būs galvenie instrumenti, ar kuru palīdzību 

Eiropas transporta sistēmu padarīt 

efektīvāku un produktīvāku, un ka tā 

rezultātā ikdienas transports un loģistika 

būs plūstošāki, drošāki, resursu 

izmantošanas ziņā viedāki un ilgtspējīgāki; 

atbalsta visaptverošu pieeju 

telekomunikācijām, transportam un 

enerģētikas viedtīkliem attiecībā uz jaunu 

patērētajiem un piegādātājiem paredzētu 

digitālo pakalpojumu veidu izstrādi; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  10 

Barbara Kappel 

 

Atzinuma projekts 

1.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 1.a uzsver — lai nodrošinātu to, ka 

transporta nozare var gūt labumu no 

digitālā vienotā tirgus, liela nozīme ir 

datiem; tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas 

paziņojumu par brīvas datu plūsmas 

iniciatīvu, kuras mērķis ir likvidēt 

pastāvošos šķēršļus pārrobežu datu 

plūsmai; 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  11 

Franck Proust 

 

Atzinuma projekts 

1.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 1.a atzīst, ka pārāk apgrūtinošās 

administratīvās procedūras dažās valstīs 

var būt šķērslis tādu transporta projektu 

(tai skaitā jaunu projektu un digitālo 

projektu) attīstībai, kuriem piemīt augsts 

potenciāls; prasa digitālā vienotā tirgus 

stratēģijā iekļaut īpašu dimensiju, kuras 

mērķis būtu administratīvo formalitāšu 

(kas saistītas ar nodokļu uzlikšanu, 

paziņojumu par uzņēmējdarbības 

sākšanu, darbā pieņemšanu u. c.) 

mazināšana, it īpaši projekta sākšanas 

posmā; 

Or. fr 



 

AM\1073513LV.doc 9/48 PE567.771v02-00 

 LV 

 

Grozījums Nr.  12 

Dominique Riquet 

 

Atzinuma projekts 

1.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 1.a uzsver, ka pasaules tirdzniecībā liela 

nozīme ir e-loģistikas pilnveidošanai, jo e-

loģistika ir ļāvusi visu loģistikas ķēdi 

pilnībā integrēt darbības, administratīvajā 

un finansēšanas līmenī; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  13 

Karima Delli 

 

Atzinuma projekts 

1.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 1.a pauž pārliecību, ka digitalizācijai 

piemīt liels potenciāls integrācijas pieeju 

intensificēšanā, piemēram, sadarbspējas 

un intermodalitātes bez pārrāvumiem 

uzlabošanā un efektīvākas (pāarobežu) 

savstarpējas savienojamības 

nodrošināšanā; uzsver, ka digitailzētas 

Eiropas dažādu transporta veidu (reālā 

laika) informācijas, biļešu rezervēšanas 

un biļešu iegādes sistēmas ir svarīga 

iespēja, kā transportu un mobilitāti 

padarīt ilgtspējīgāku; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  14 

István Ujhelyi 
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Atzinuma projekts 

2. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

2. atzīmē, ka transporta nozares 

digitalizācija Eiropai nodrošina jaunas 

uzņēmējdarbības iespējas un darbvietas; 

norāda uz ievērojamo izaugsmi intelektisko 

transporta sistēmu nozarē, kurā 

sagaidāmais vispārējais gada pieaugums 

laikposmā no 2014. līdz 2019. gadam būs 

16,4 %; 

2. atzīmē, ka transporta un tūrisma nozares 

digitalizācija Eiropai nodrošina jaunas 

uzņēmējdarbības iespējas un darbvietas; 

norāda uz ievērojamo izaugsmi intelektisko 

transporta sistēmu nozarē, kurā 

sagaidāmais vispārējais gada pieaugums 

laikposmā no 2014. līdz 2019. gadam būs 

16,4 %; 

Or. hu 

 

Grozījums Nr.  15 

Eva Paunova 

 

Atzinuma projekts 

2. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

2. atzīmē, ka transporta nozares 

digitalizācija Eiropai nodrošina jaunas 

uzņēmējdarbības iespējas un darbvietas; 

norāda uz ievērojamo izaugsmi intelektisko 

transporta sistēmu nozarē, kurā 

sagaidāmais vispārējais gada pieaugums 

laikposmā no 2014. līdz 2019. gadam būs 

16,4 %; 

2. atzīmē, ka transporta nozares 

digitalizācija Eiropai nodrošina jaunas 

uzņēmējdarbības iespējas un darbvietas un 

tai ir būtiska loma Eiropas pilsētu 

pārveidošanā par viedajām pilsētām; 

norāda uz ievērojamo izaugsmi intelektisko 

transporta sistēmu nozarē, kurā 

sagaidāmais vispārējais gada pieaugums 

laikposmā no 2014. līdz 2019. gadam būs 

16,4 %; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  16 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Atzinuma projekts 

2. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums 

2. atzīmē, ka transporta nozares 

digitalizācija Eiropai nodrošina jaunas 

uzņēmējdarbības iespējas un darbvietas; 

norāda uz ievērojamo izaugsmi intelektisko 

transporta sistēmu nozarē, kurā 

sagaidāmais vispārējais gada pieaugums 

laikposmā no 2014. līdz 2019. gadam būs 

16,4 %; 

2. atzīmē, ka transporta nozares 

digitalizācija Eiropai nodrošina jaunas 

uzņēmējdarbības iespējas un darbvietas; 

norāda uz ievērojamo izaugsmi intelektisko 

transporta sistēmu nozarē, kurā 

sagaidāmais vispārējais gada pieaugums 

laikposmā no 2014. līdz 2019. gadam būs 

16,4 %; tādēļ uzsver, ka ir jāattīsta 

atbilstoša infrastruktūra un jāvienkāršo 

finansējuma pieejamība inovatīviem MVU 

un jaunizveidotiem uzņēmumiem, kas 

darbojas transporta un tūrisma nozarē; 

uzskata, ka šīs nozares digitalizācijā 

būtiska loma būtu jāatvēl ESIF; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  17 

Marie-Christine Arnautu 

 

Atzinuma projekts 

2. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

2. atzīmē, ka transporta nozares 

digitalizācija Eiropai nodrošina jaunas 

uzņēmējdarbības iespējas un darbvietas; 

norāda uz ievērojamo izaugsmi intelektisko 

transporta sistēmu nozarē, kurā 

sagaidāmais vispārējais gada pieaugums 

laikposmā no 2014. līdz 2019. gadam būs 

16,4 %; 

2. atzīmē, ka transporta nozares 

digitalizācija dalībvalstīm nodrošina jaunas 

uzņēmējdarbības iespējas un darbvietas; 

norāda uz ievērojamo izaugsmi intelektisko 

transporta sistēmu nozarē, kurā 

sagaidāmais vispārējais gada pieaugums 

laikposmā no 2014. līdz 2019. gadam būs 

16,4 %; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  18 

Luis de Grandes Pascual 

 

Atzinuma projekts 

2. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums 

2. atzīmē, ka transporta nozares 

digitalizācija Eiropai nodrošina jaunas 

uzņēmējdarbības iespējas un darbvietas; 

norāda uz ievērojamo izaugsmi intelektisko 

transporta sistēmu nozarē, kurā 

sagaidāmais vispārējais gada pieaugums 

laikposmā no 2014. līdz 2019. gadam būs 

16,4 %; 

2. atzīmē, ka transporta nozares 

digitalizācija Eiropai nodrošina jaunas 

uzņēmējdarbības iespējas, it īpaši darbību 

uzsākošiem un maziem uzņēmumiem; 

norāda uz ievērojamo izaugsmi intelektisko 

transporta sistēmu nozarē, kurā 

sagaidāmais vispārējais gada pieaugums 

laikposmā no 2014. līdz 2019. gadam būs 

16,4 %; 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  19 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Atzinuma projekts 

2. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

2. atzīmē, ka transporta nozares 

digitalizācija Eiropai nodrošina jaunas 

uzņēmējdarbības iespējas un darbvietas; 

norāda uz ievērojamo izaugsmi intelektisko 

transporta sistēmu nozarē, kurā 

sagaidāmais vispārējais gada pieaugums 

laikposmā no 2014. līdz 2019. gadam būs 

16,4 %; 

2. atzīmē, ka transporta nozares 

digitalizācija kopā ar nepieciešamajiem 

stratēģiskajiem lēmumiem, kas jāpieņem 

uzņēmumiem, un ievērojamām 

investīcijām Eiropai nodrošinās jaunas 

uzņēmējdarbības iespējas un darbvietas; 

norāda uz ievērojamo izaugsmi intelektisko 

transporta sistēmu nozarē, kurā 

sagaidāmais vispārējais gada pieaugums 

laikposmā no 2014. līdz 2019. gadam būs 

16,4 %; 

Or. pl 

 

Grozījums Nr.  20 

Karima Delli 

 

Atzinuma projekts 

2.a punkts (jauns) 
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Atzinuma projekts Grozījums 

 2.a apzinās, ka digitalizētas transporta un 

mobilitātes sistēmas ir saistītas arī ar 

darbvietu zaudēšanas risku atsevišķu 

transporta pakalpojumu sniegšanā, un 

tāpēc uzsver, ka ir nepieciešami sociālie 

plāni attiecībā uz citu, pievilcīgāku un 

ilgtspējīgāku darbvietu, radīšanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  21 

Dita Charanzová 

 

Atzinuma projekts 

2.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 2.a atzinīgi vērtē 2015. gada 

16. septembra paziņojumu „ES 

rūpniecības dialogs par automatizētu un 

savienotu braukšanu”; uzsver, ka ir 

nepieciešama autobūves un 

telekomunikāciju nozares partnerība, lai 

nodrošinātu, ka transporta veidu un 

transporta infrastruktūras savienojamība 

tiek attīstīta, pamatojoties uz Eiropas, kā 

arī pasaules līmenī kopējiem standartiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  22 

Inés Ayala Sender 

 

Atzinuma projekts 

2.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 2.a tomēr norāda, ka transporta nozare ir 

bijusi viena no pirmajām jaunu 

informācijas tehnoloģiju un intelektisku 



 

PE567.771v02-00 14/48 AM\1073513LV.doc 

LV 

un automatizētu sistēmu izmantošanā un 

īstenošanā (satelītnavigācija aviācijas 

nozarē un loģisitikas uzraudzībā, 

ERTMS, flotes pārvaldība, maksa par 

autoceļu izmantošanu, digitālie tahogrāfi, 

novērošanas kameras u. c.); tomēr 

norāda, ka transporta nozares 

digitalizācija kā tāda automātiski 

neuzlabos sniegto pakalpojumu kvalitāti 

un ka vēsturisko opertoru dominējošā 

stāvokļa izbeigšanā un valstu noteikto 

tirdzniecības un regulatīvo šķēršļu 

likvidēšanā izšķiroša nozīme ir politiskajai 

gribai; 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  23 

Kosma Złotowski 

 

Atzinuma projekts 

2.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 2.a uzsver, ka pilnīgu labumu no digitālo 

sistēmu izmantošanas transporta nozarē 

varēs gūt tikai tad, ja tiks nodrošināta 

plaša publiska zināšanu un prasmju 

pieejamība; uzskata, ka digitālā vienotā 

tirgus stratēģijā būtu jāparedz darbinieku 

apmācība digitālo tehnoloģiju jomā visās 

ekonomikas nozarēs, it īpaši transporta 

nozarē strādājošu zemas kvalifikācijas 

darbinieku apmācība; 

Or. pl 

 

Grozījums Nr.  24 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Atzinuma projekts 

2.a punkts (jauns) 
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Atzinuma projekts Grozījums 

 2.a atzīmē, ka ir jāuzlabo tiešsaistes preču 

un pakalpojumu pieejamība patērētājiem 

un uzņēmujmiem un ka to var panākt, 

tikai uzlabojot augsta ātrdarbīgā interneta 

tīklu, lai tas būtu pieejams visiem ES 

iedzīvotājiem; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  25 

Luis de Grandes Pascual 

 

Atzinuma projekts 

2.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 2.a norāda, ka transporta nozares 

digitalizācija atvieglos jaunu mazāk 

mehanizētu darbvietu radīšanu, radot 

potenciālu, kas saistīts ar radošākiem 

uzdevumiem; norāda — lai ietu kopsolī ar 

tehnoloģijas attīstībai, liela nozīme ir 

darbinieku kvalifikācijas celšanas 

programmām; 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  26 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Atzinuma projekts 

2.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 2.a uzsver, ka sadarbspēja un 

standartizācija ir digitālā vienotā tirgus 

pamatelementi, un tāpēc prasa Komisijai 

identificēt pašreizējos trūkumus šajā 

jomā; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  27 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Atzinuma projekts 

2.b punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 2.b uzskata, ka pilsētu sabiedriskajam 

transportam būtu jānodrošina 

iedzīvotājiem viegla un ātra visu vietējā 

sabiedriskā transporta veidu sniegto 

pakalpojumu pieejamība; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  28 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Atzinuma projekts 

2.c punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 2.c atzinīgi vērtē digitālo platformu 

izveidi, kuras paredzētas, lai transporta un 

tūrisma nozarē pastiprinātu saikni starp 

piedāvājumu un pieprasījumu, tādējādi 

stimulējot sadarbīgo patēriņu;  

Or. it 

 

Grozījums Nr.  29 

Jill Seymour,James Carver 

 

Atzinuma projekts 

3. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

3. mudina Komisiju izvērtēt svītrots 
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nepieciešamību modernizēt ES 

noteikumus un pielāgot tos digitālajam 

laikmetam; prasa Komisijai saskaņot 

dažādu transporta veidu regulatīvo 

satvaru, lai veicinātu patiesu konkurenci 

starp tiem un jaunas inovācijas un 

pakalpojumus, kas orientēti uz mobilitāti 

un loģistiku, tostarp tos, kuri balstās uz 

sadarbīgo patēriņu, vienlaikus 

pašreizējiem tirgus dalībniekiem un 

jaunpienācējiem nodrošinot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus augstu Eiropas 

standartu ziņā attiecībā uz drošību, darba 

apstākļiem, godīgu nodokļu uzlikšanu, 

patērētāju aizsardzību un vides faktoru 

kaitīgas ietekmes novēršanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  30 

Daniel Dalton 

 

Atzinuma projekts 

3. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

prasa Komisijai saskaņot dažādu transporta 

veidu regulatīvo satvaru, lai veicinātu 

patiesu konkurenci starp tiem un jaunas 

inovācijas un pakalpojumus, kas orientēti 

uz mobilitāti un loģistiku, tostarp tos, kuri 

balstās uz sadarbīgo patēriņu, vienlaikus 

pašreizējiem tirgus dalībniekiem un 

jaunpienācējiem nodrošinot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus augstu Eiropas 

standartu ziņā attiecībā uz drošību, darba 

apstākļiem, godīgu nodokļu uzlikšanu, 

patērētāju aizsardzību un vides faktoru 

kaitīgas ietekmes novēršanu; 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

prasa Komisijai saskaņot dažādu transporta 

veidu regulatīvo satvaru, lai veicinātu 

patiesu konkurenci starp tiem un jaunas 

inovācijas un pakalpojumus, kas orientēti 

uz mobilitāti un loģistiku, tostarp tos, kuri 

balstās uz sadarbīgo patēriņu, vienlaikus 

atzīstot augstus Eiropas standartus 

attiecībā uz drošību, darba apstākļiem, 

godīgu nodokļu uzlikšanu, patērētāju izvēli 

un aizsardzību un vides faktoru kaitīgas 

ietekmes novēršanu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  31 

Eva Paunova 

 

Atzinuma projekts 

3. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

prasa Komisijai saskaņot dažādu transporta 

veidu regulatīvo satvaru, lai veicinātu 

patiesu konkurenci starp tiem un jaunas 

inovācijas un pakalpojumus, kas orientēti 

uz mobilitāti un loģistiku, tostarp tos, kuri 

balstās uz sadarbīgo patēriņu, vienlaikus 

pašreizējiem tirgus dalībniekiem un 

jaunpienācējiem nodrošinot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus augstu Eiropas 

standartu ziņā attiecībā uz drošību, darba 

apstākļiem, godīgu nodokļu uzlikšanu, 

patērētāju aizsardzību un vides faktoru 

kaitīgas ietekmes novēršanu; 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

prasa Komisijai saskaņot dažādu transporta 

veidu regulatīvo satvaru, lai veicinātu 

patiesu konkurenci starp tiem un jaunas 

inovācijas un pakalpojumus, kas orientēti 

uz mobilitāti un loģistiku, tostarp tos, kuri 

balstās uz sadarbīgo patēriņu, vienlaikus 

pašreizējiem tirgus dalībniekiem un 

jaunpienācējiem (it īpaši maziem un 

vidējiem uzņēmumiem (MVU) un 

uzņēmējiem) nodrošinot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus augstu Eiropas 

standartu ziņā attiecībā uz drošību, darba 

apstākļiem, godīgu nodokļu uzlikšanu, 

patērētāju aizsardzību un vides faktoru 

kaitīgas ietekmes novēršanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  32 

Franck Proust 

 

Atzinuma projekts 

3. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

prasa Komisijai saskaņot dažādu transporta 

veidu regulatīvo satvaru, lai veicinātu 

patiesu konkurenci starp tiem un jaunas 

inovācijas un pakalpojumus, kas orientēti 

uz mobilitāti un loģistiku, tostarp tos, kuri 

balstās uz sadarbīgo patēriņu, vienlaikus 

pašreizējiem tirgus dalībniekiem un 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

prasa Komisijai saskaņot dažādu transporta 

veidu regulatīvo satvaru, lai veicinātu 

patiesu konkurenci starp tiem un jaunas 

inovācijas un pakalpojumus, kas orientēti 

uz mobilitāti un loģistiku, nolūkā 

paplašināt piedāvājumu un tādējādi 

apmierināt jaunas patērētāju prasības 
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jaunpienācējiem nodrošinot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus augstu Eiropas 

standartu ziņā attiecībā uz drošību, darba 

apstākļiem, godīgu nodokļu uzlikšanu, 

patērētāju aizsardzību un vides faktoru 

kaitīgas ietekmes novēršanu; 

(sadarbīgais patēriņš, mobilitāte pilsētās, 

tūlītēja pasūtīšana u. c.), vienlaikus 

pašreizējiem tirgus dalībniekiem un 

jaunpienācējiem nodrošinot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus augstu Eiropas 

standartu ziņā attiecībā uz drošību, darba 

apstākļiem, godīgu nodokļu uzlikšanu, 

patērētāju aizsardzību un vides faktoru 

kaitīgas ietekmes novēršanu; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  33 

Aldo Patriciello 

 

Atzinuma projekts 

3. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

prasa Komisijai saskaņot dažādu transporta 

veidu regulatīvo satvaru, lai veicinātu 

patiesu konkurenci starp tiem un jaunas 

inovācijas un pakalpojumus, kas orientēti 

uz mobilitāti un loģistiku, tostarp tos, kuri 

balstās uz sadarbīgo patēriņu, vienlaikus 

pašreizējiem tirgus dalībniekiem un 

jaunpienācējiem nodrošinot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus augstu Eiropas 

standartu ziņā attiecībā uz drošību, darba 

apstākļiem, godīgu nodokļu uzlikšanu, 

patērētāju aizsardzību un vides faktoru 

kaitīgas ietekmes novēršanu; 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

prasa Komisijai saskaņot dažādu transporta 

veidu regulatīvo satvaru, lai, regulējot 

jaunus uzņēmējdarbības modeļus, bet 

nekavējot inovāciju, veicinātu patiesu 

konkurenci starp tiem un jaunas inovācijas 

un pakalpojumus, kas orientēti uz 

mobilitāti un loģistiku, tostarp tos, kuri 

balstās uz sadarbīgo patēriņu, vienlaikus 

pašreizējiem tirgus dalībniekiem un 

jaunpienācējiem nodrošinot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus augstu Eiropas 

standartu ziņā attiecībā uz drošību, darba 

apstākļiem, godīgu nodokļu uzlikšanu, 

patērētāju aizsardzību un vides faktoru 

kaitīgas ietekmes novēršanu; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  34 

Dominique Riquet 
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Atzinuma projekts 

3. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

prasa Komisijai saskaņot dažādu 

transporta veidu regulatīvo satvaru, lai 

veicinātu patiesu konkurenci starp tiem un 

jaunas inovācijas un pakalpojumus, kas 

orientēti uz mobilitāti un loģistiku, tostarp 

tos, kuri balstās uz sadarbīgo patēriņu, 

vienlaikus pašreizējiem tirgus 

dalībniekiem un jaunpienācējiem 

nodrošinot vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus augstu Eiropas standartu ziņā 

attiecībā uz drošību, darba apstākļiem, 

godīgu nodokļu uzlikšanu, patērētāju 

aizsardzību un vides faktoru kaitīgas 

ietekmes novēršanu; 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam un it 

īpaši aizvien pieaugošajam sadarbīgajam 

patēriņam transporta nozarē; uzskata, ka 

ar šādu darbību būtu jācenšas veicināt 
godīgu konkurenci gan starp transporta 

veidiem, gan starp dažādām vienībām visā 

vērtību ķēdē un ka šādas konkurences 

nodrošināšanā būtu jāievēro Eiropas 

standarti attiecībā uz drošību, darba 

apstākļiem, nodokļu uzlikšanu, patērētāju 

aizsardzību un vides faktoru kaitīgas 

ietekmes novēršanu; uzskata arī, ka ir 

jāievēro tehnoloģiskās neitralitātes 

principus un ka nedrīkst kavēt inovāciju; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  35 

Theresa Griffin 

 

Atzinuma projekts 

3. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

prasa Komisijai saskaņot dažādu transporta 

veidu regulatīvo satvaru, lai veicinātu 

patiesu konkurenci starp tiem un jaunas 

inovācijas un pakalpojumus, kas orientēti 

uz mobilitāti un loģistiku, tostarp tos, kuri 

balstās uz sadarbīgo patēriņu, vienlaikus 

pašreizējiem tirgus dalībniekiem un 

jaunpienācējiem nodrošinot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus augstu Eiropas 

standartu ziņā attiecībā uz drošību, darba 

apstākļiem, godīgu nodokļu uzlikšanu, 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

prasa Komisijai saskaņot dažādu transporta 

veidu regulatīvo satvaru, lai veicinātu 

patiesu konkurenci starp tiem un jaunas 

inovācijas un pakalpojumus, kas orientēti 

uz mobilitāti un loģistiku, tostarp tos, kuri 

balstās uz sadarbīgo patēriņu, vienlaikus 

pašreizējiem tirgus dalībniekiem un 

jaunpienācējiem nodrošinot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus augstu Eiropas 

standartu ziņā attiecībā uz drošību, 

pieejamību, darba apstākļiem, godīgu 
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patērētāju aizsardzību un vides faktoru 

kaitīgas ietekmes novēršanu; 

nodokļu uzlikšanu, patērētāju aizsardzību 

un vides faktoru kaitīgas ietekmes 

novēršanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  36 

Karima Delli 

 

Atzinuma projekts 

3. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

prasa Komisijai saskaņot dažādu transporta 

veidu regulatīvo satvaru, lai veicinātu 

patiesu konkurenci starp tiem un jaunas 

inovācijas un pakalpojumus, kas orientēti 

uz mobilitāti un loģistiku, tostarp tos, kuri 

balstās uz sadarbīgo patēriņu, vienlaikus 

pašreizējiem tirgus dalībniekiem un 

jaunpienācējiem nodrošinot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus augstu Eiropas 

standartu ziņā attiecībā uz drošību, darba 

apstākļiem, godīgu nodokļu uzlikšanu, 

patērētāju aizsardzību un vides faktoru 

kaitīgas ietekmes novēršanu; 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

prasa Komisijai saskaņot dažādu transporta 

veidu regulatīvo satvaru, lai veicinātu 

patiesu un godīgu konkurenci starp tiem 

un jaunas inovācijas un pakalpojumus, kas 

orientēti uz mobilitātes pārvaldību un zaļo 

loģistiku, tostarp tos, kuri balstās uz 

sadarbīgo patēriņu, vienlaikus pašreizējiem 

tirgus dalībniekiem un jaunpienācējiem 

nodrošinot vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus augstu Eiropas standartu ziņā 

attiecībā uz drošību, darba apstākļiem, 

godīgu nodokļu uzlikšanu, patērētāju 

interesēm, datu aizsardzību un vides 

faktoru kaitīgas ietekmes novēršanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  37 

Claudia Tapardel 

 

Atzinuma projekts 

3. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 
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prasa Komisijai saskaņot dažādu transporta 

veidu regulatīvo satvaru, lai veicinātu 

patiesu konkurenci starp tiem un jaunas 

inovācijas un pakalpojumus, kas orientēti 

uz mobilitāti un loģistiku, tostarp tos, kuri 

balstās uz sadarbīgo patēriņu, vienlaikus 

pašreizējiem tirgus dalībniekiem un 

jaunpienācējiem nodrošinot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus augstu Eiropas 

standartu ziņā attiecībā uz drošību, darba 

apstākļiem, godīgu nodokļu uzlikšanu, 

patērētāju aizsardzību un vides faktoru 

kaitīgas ietekmes novēršanu; 

prasa Komisijai saskaņot dažādu transporta 

veidu regulatīvo satvaru, lai veicinātu 

ilgtspējīgu multimodālo sistēmu un jaunas 

inovācijas un pakalpojumus, kas orientēti 

uz mobilitāti un loģistiku, tostarp tos, kuri 

balstās uz sadarbīgo patēriņu, vienlaikus 

pašreizējiem tirgus dalībniekiem un 

jaunpienācējiem nodrošinot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus augstu Eiropas 

standartu ziņā attiecībā uz drošību, darba 

apstākļiem, godīgu nodokļu uzlikšanu, 

patērētāju aizsardzību un vides faktoru 

kaitīgas ietekmes novēršanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  38 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Atzinuma projekts 

3. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

prasa Komisijai saskaņot dažādu transporta 

veidu regulatīvo satvaru, lai veicinātu 

patiesu konkurenci starp tiem un jaunas 

inovācijas un pakalpojumus, kas orientēti 

uz mobilitāti un loģistiku, tostarp tos, kuri 

balstās uz sadarbīgo patēriņu, vienlaikus 

pašreizējiem tirgus dalībniekiem un 

jaunpienācējiem nodrošinot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus augstu Eiropas 

standartu ziņā attiecībā uz drošību, darba 

apstākļiem, godīgu nodokļu uzlikšanu, 

patērētāju aizsardzību un vides faktoru 

kaitīgas ietekmes novēršanu; 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

prasa Komisijai saskaņot dažādu transporta 

veidu regulatīvo satvaru, lai veicinātu 

patiesu konkurenci starp tiem un jaunas 

inovācijas un pakalpojumus, kas orientēti 

uz mobilitāti un loģistiku, — piemēram, 

vienotus transporta dokumentus 

elektroniskā veidā —, tostarp tos, kuri 

balstās uz sadarbīgo patēriņu, vienlaikus 

pašreizējiem tirgus dalībniekiem un 

jaunpienācējiem nodrošinot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus augstu Eiropas 

standartu ziņā attiecībā uz drošību, darba 

apstākļiem, godīgu nodokļu uzlikšanu, 

patērētāju aizsardzību un vides faktoru 

kaitīgas ietekmes novēršanu; uzsver, ka 

būtiska nozīme ir brauciena plānošanai, 

multimodālas informācijas pieejamībai un 

skaidrai un pārredzamai biļešu iegādei ar 

digitālu un tiešsaistes platformu 

palīdzību; uzsver, ka būtu jānovērš ar 
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pārvadāšanu saistīto pakalpojumu 

ģeogrāfiska bloķēšana; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  39 

Marie-Christine Arnautu 

 

Atzinuma projekts 

3. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

prasa Komisijai saskaņot dažādu 

transporta veidu regulatīvo satvaru, lai 

veicinātu patiesu konkurenci starp tiem un 

jaunas inovācijas un pakalpojumus, kas 

orientēti uz mobilitāti un loģistiku, tostarp 

tos, kuri balstās uz sadarbīgo patēriņu, 

vienlaikus pašreizējiem tirgus 

dalībniekiem un jaunpienācējiem 

nodrošinot vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus augstu Eiropas standartu ziņā 

attiecībā uz drošību, darba apstākļiem, 

godīgu nodokļu uzlikšanu, patērētāju 

aizsardzību un vides faktoru kaitīgas 

ietekmes novēršanu; 

3. mudina attiecīgās dalībvalstu iestādes 

izvērtēt nepieciešamību modernizēt savus 

noteikumus un pielāgot tos digitālajam 

laikmetam; atstāj dalībvalstu ziņā dažādu 

transporta veidu regulatīvā satvara 

saskaņošanu, lai veicinātu veselīgu 

konkurenci starp tiem un jaunas inovācijas 

un pakalpojumus, kas orientēti uz 

mobilitāti un loģistiku; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  40 

Luis de Grandes Pascual 

 

Atzinuma projekts 

3. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

prasa Komisijai saskaņot dažādu transporta 

3. mudina Komisiju izvērtēt 

nepieciešamību modernizēt ES noteikumus 

un pielāgot tos digitālajam laikmetam; 

prasa Komisijai, izvērtējot dažās 
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veidu regulatīvo satvaru, lai veicinātu 

patiesu konkurenci starp tiem un jaunas 

inovācijas un pakalpojumus, kas orientēti 

uz mobilitāti un loģistiku, tostarp tos, kuri 

balstās uz sadarbīgo patēriņu, vienlaikus 

pašreizējiem tirgus dalībniekiem un 

jaunpienācējiem nodrošinot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus augstu Eiropas 

standartu ziņā attiecībā uz drošību, darba 

apstākļiem, godīgu nodokļu uzlikšanu, 

patērētāju aizsardzību un vides faktoru 

kaitīgas ietekmes novēršanu; 

dalībvalstīs jau ieviesto iniciatīvu 

efektivitāti, kuras paredzēja transporta 

infrastruktūras apvienošanu un 

pieejamības tiešsaistē uzlabošanu 

lietotājiem un uzņēmumiem, saskaņot 

dažādu transporta veidu regulatīvo satvaru, 

lai veicinātu patiesu konkurenci starp tiem 

un jaunas inovācijas un pakalpojumus, kas 

orientēti uz mobilitāti un loģistiku, tostarp 

tos, kuri balstās uz sadarbīgo patēriņu, 

vienlaikus pašreizējiem tirgus dalībniekiem 

un jaunpienācējiem nodrošinot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus augstu Eiropas 

standartu ziņā attiecībā uz drošību, darba 

apstākļiem, godīgu nodokļu uzlikšanu, 

patērētāju aizsardzību un vides faktoru 

kaitīgas ietekmes novēršanu; 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  41 

Daniel Dalton 

 

Atzinuma projekts 

3.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 3.a uzsver nepieciešamību transporta 

nozarē ietvert jaunus uzņēmējdarbības 

modeļus , it īpaši pieprasījuma virzītu 

sadarbīgo patēriņu, kas palielina 

konkurenci un uzlabo transporta veidu 

izvēles iespēju kvalitāti, pieejamību 

patērētājiem, klāstu un elastīgumu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  42 

Barbara Kappel 

 

Atzinuma projekts 

3.a punkts (jauns) 
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Atzinuma projekts Grozījums 

 3.a uzsver — lai nodrošinātu to, ka 

transporta nozare var gūt labumu no 

digitālā vienotā tirgus, liela nozīme ir 

atbilstošai infrastruktūrai; uzsver, ka 

pārrobežu digitālajam vienotajam tirgum 

ir nepieciešami pārredzami 

transportēšanas un izplatīšanas kritēriji 

attiecībā uz datiem, kā arī atbilstoši 

pārrobežu mehānismi; aicina dalībvalstis 

iecerēt modernu un nākotnes vajadzībām 

atbilstošu regulatīvo satvaru, lai stimulētu 

turpmākas investīcijas tīkla 

infrastruktūrā, kas būs nepieciešama 

digitalizētai un savstarpēji savienotai 

transporta nozarei; 

Or. de 

Grozījums Nr.  43 

Merja Kyllönen, Olga Sehnalová, Pavel Telička, Karima Delli 

 

Atzinuma projekts 

3.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 3.a uzsver, ka liela nozīme ir transporta 

nozarē labi definētām un pārredzamām 

pasažieru tiesībām; tādēļ mudina 

Komisiju nākt klajā ar priekšlikumu visus 

transporta veidus aptverošai pasažieru 

tiesību hartai, kas paredzētu arī pasažieru 

tiesību aizsardzību multimodālā 

kontekstā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  44 

István Ujhelyi 

 

Atzinuma projekts 

3.a punkts (jauns) 
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Atzinuma projekts Grozījums 

 3.a norāda Komisijai, ka efektīvāku 

atbalstu Eiropas tūrisma nozarē varētu 

panākt, labāk izmantojot digitalizētas un 

inovatīvas tehnoloģijas; 
 

Or. hu 

 

Grozījums Nr.  45 

Jozo Radoš 

 

Atzinuma projekts 

3.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 3.a atzīmē, ka tūrisma nozari tirgus 

apstākļu izmaiņu veidā būtiski ietekmē 

digitalizēto tehnoloģiju attīstība, kā arī 

ceļotāju uzvedība, un ka tūrisma nozare ir 

atkarīga no šiem faktoriem; aicina 

Eiropas Komisiju un dalībvalstis arī 

turpmāk veicināt šīs nozares 

digitalizāciju, izmantojot tādus projektus 

kā bezvadu lokālā tīkla (WiFi) pieejamība 

un ģeogrāfiskās bloķēšanas pārtraukšana, 

un šajā sakarībā cildina lēmumu, sākot 

no 2017. gada jūnija, atcelt 

viesabonēšanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  46 

Karima Delli 

 

Atzinuma projekts 

3.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 3.a mudina Komisiju pēc iespējas drīzāk 

ierosināt regulatīvu satvaru attiecībā uz 

godīgu konkurenci un pārrobežu 
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pakalpojumiem taksometru pakalpojumu 

jomā, tostarp apmierinošus risinājumus 

„Uber” digitalizētajai uzņēmējdarbībai, 

attiecībā uz minimālajām prasībām 

sociālajā, konkurences, drošuma un 

apdrošināšanas jomā, kā arī attiecībā uz 

pakalpojumu kvaltiāti atbilstoši 

attiecīgajiem tiesību aktiem transporta 

nozarē; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  47 

Karima Delli 

 

Atzinuma projekts 

3.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 3.a atbalsta jaunu digitālo tehnoloģiju 

attīstību transporta pakalpojumu 

pašnovērtēšanas nolūkā, kā arī lai 

uzlabotu šos pakalpojumus lietotāju 

interesēs; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  48 

Inés Ayala Sender 

 

Atzinuma projekts 

3.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 3.a uzskata, ka digitalizācijai transporta 

nozarē ir arī jāpalīdz uzlabot profesionāļu 

dzīves kvalitāte, samazinot atkārtojošos un 

apnicīgo pienākumu skaitu un ļaujot 

personālam galveno uzmanību veltīt 

citiem, bagātinošākiem, pienākumiem; 

Or. es 
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Grozījums Nr.  49 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen, Philippe Juvin 

 

Atzinuma projekts 

3.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 3.a atzīmē, ka ļoti liela nozīme ir šķēršļu 

likvidēšanai elektroniskās komercijas 

pārrobežu attīstībai transporta un tūrisma 

nozarē; aicina Komisiju nodrošināt 

sistēmu sadarbspēju un kopēju standartu 

izmantošanu, lai izveidotu patiesi 

iekļaujošu digitālo vienoto tirgu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  50 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Atzinuma projekts 

3.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 3.a atzinīgi vērtē Komisijas nodomu nākt 

klajā ar pasākumiem, kuru mērķis ir 

pārrobežu sūtījumu piegādes 

vienkāršošana un pieejamāki un 

pārredzamāki tarifi šajā jomā; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  51 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Atzinuma projekts 

3.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 3.a norāda, ka transporta pakalpojumu 
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digitalizācija samazina izmaksas 

iedzīvotajiem un nodrošina lielāku 

efektivitāti un ātrumu; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  52 

Luis de Grandes Pascual 

 

Atzinuma projekts 

3.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 3.a mudina Komisiju nodrošināt, ka ES 

digitālā vienotā tirgus stratēģija tiek 

izstrtādāta sadarbībā ar valstīm, kas ir 

līderes transporta nozares digitalizācijas 

paraugprakses jomā, lai varētu viegli 

pārņemt to valstu tehnoloģiskās 

inovācijas, kuras nav ES valstis, tādējādi 

uzlabojot sadarbspēju un palielinot ES 

uzņēmumu izaugsmes un ekspansijas 

iespējas starptautiskajā tirgū; 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  53 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Atzinuma projekts 

3.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 3.a uzsver, ka ES mērogā sniegti 

multimodālu ceļojumu informācijas, 

plānošanas un biļešu iegādes 

pakalpojumi, kas nodrošina viedu un 

vienmērīgu mobilitāti „no durvīm līdz 

durvīm”, būtiski veicina pasaules līmenī 

konkurētspējīga Eiropas digitālā vienotā 

tirgus izveidi; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  54 

Daniel Dalton 

 

Atzinuma projekts 

3.b punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 3.b atzīstot transporta biļešu digitālā 

tirgus attīstību, mudina transporta nozari 

turpināt attīstīt un veicināt multimodālo 

un pārrobežu biļešu iegādi tiešsaistē, kas 

pastiprinās konkurenci un palielinās 

patērētājiem pieejamo izvēli; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  55 

Inés Ayala Sender 

 

Atzinuma projekts 

3.b punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 3.b mudina Komisiju, pieāgojot transporta 

nozari digitālajam laikmetam, nelikvidēt 

cilvēka faktoru un nodrošināt, ka 

ārkārtras gadījumā profesionāļi jebkurā 

laikā var kontrolēt intelektiskās un 

automatizētās sistēmas; uzstāj, ka šīs 

nozares darbinieku apmācībā nedrīkst 

atstāt novārtā automatizēto kontroles un 

vadības sistēmu kontroles iespēju; 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  56 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Atzinuma projekts 

3.b punkts (jauns) 
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Atzinuma projekts Grozījums 

 3.b uzskata, ka digitālā vienotā tirgus 

izveide Eiropā ir būtisks dzinējspējs 

tūrisma veicināšanā ar digitālo 

pakalpojumu palīdzību, kuriem jābūt 

pieejamiem visiem ceļotājiem stacijās, 

ostās, lidostās un citās transporta un 

transporta līdzekļu maiņas platformās; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  57 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Atzinuma projekts 

3.b punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 3.b uzsver, ka godīga un vienlīdzīga 

piekļuve multimodālu ceļojumu un 

satiksmes datiem ir priekšnoteikums 

multimodāla ceļojuma informācijai, 

plānošanai un biļešu iegādes 

pakalpojumiem ES mērogā, un tāpēc 

prasa Komisijai iesniegt priekšlikumu, 

kurā visiem attiecīgo pakalpojumu 

sniedzējiem tiktu prasīts darīt pieejamu 

visu informāciju, kas nepieciešama, lai 

ieviestu visaptverošu pakalpojumu, kurš 

ceļotājiem ļauj izvēlēties starp 

ilgtspējīgāko, cenas ziņā izdevīgāko vai 

ātrāko savienojumu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  58 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Atzinuma projekts 

3.c punkts (jauns) 
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Atzinuma projekts Grozījums 

 3.c aicina dalībvalstis veicināt tranpsorta 

pakalpojumu digitalizāciju lietotājiem ar 

invaliditāti, lai šie pakalpojumi atvieglotu, 

nevis apgrūtinātu šo personu 

pārvietošanos; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  59 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Atzinuma projekts 

3.c punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 3.c uzsver, ka ļoti liela nozīme ir pirms 

ceļojuma un tā laikā pieejamai 

visaptverošai un drošai reālā laika 

informācijai, kas ļauj ceļotājiem būt 

informētiem par iespējamiem satiksmes 

traucējumiem un alternatīvām ceļošanas 

iespējām, un tāpēc aicina vairāk 

uzmanības veltīt cilvēku ar invaliditāti vai 

ierobežotu mobilitāti vajadzībām, kā arī 

vecāka gadagājuma cilvēku īpašajām 

vajadzībām; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  60 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Atzinuma projekts 

3.d punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 3.d norāda, ka ar transporta nozari 

saistītajām digitālajām 

lietojumprogrammām vajadzētu būt viegli 

saprotamām un pieejamām visās ES 
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oficiālajās valodās, lai nodrošinātu, ka tās 

ir pēc iespējas pieejamākas un tiek pēc 

iespējas plašāk izmantotas, tostarp vecāka 

gadagājuma cilvēku un mazāk izglītotu 

iedzīvotāju grupu vidū; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  61 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Atzinuma projekts 

3.d punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 3.d uzsver, ka patērētājiem vajadzētu būt 

iespējai rezervēt iekšzemes un pārrobežu 

braucienu biļetes un samaksāt par tām 

tiešsaistē, un tāpēc uzskata, ka ir jālikvidē 

pašreizējā sadrumstalotība un 

ierobežojumi un ka nevajadzētu pieļaut 

ģeogrāfisko bloķēšanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  62 

Eva Paunova 

 

Atzinuma projekts 

4. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

4. uzsver, ka uzticēšanās un stingra datu 

aizsardzība ir digitālā vienotā tirgus 

izveides priekšnoteikumi; šajā sakarībā 

uzsver nepieciešamību noteikt augstus 

standartus attiecībā uz datu jaudu, 

pieejamību un drošību, nodrošinot 

visaptverošu, uzticamu un savietojamu 

datu infrastruktūru, kā arī datu vākšanas, 

apstrādes, izmantošanas un uzglabāšanas 

drošumu un ticamību; 

4. uzsver, ka uzticēšanās un stingra datu 

aizsardzība ir digitālā vienotā tirgus 

izveides pabeigšanas priekšnoteikumi; šajā 

sakarībā uzsver nepieciešamību noteikt 

augstus standartus attiecībā uz datu jaudu, 

pieejamību un drošību, nodrošinot 

visaptverošu, uzticamu un savietojamu 

datu infrastruktūru, kā arī datu vākšanas, 

apstrādes, izmantošanas un uzglabāšanas 

drošumu un ticamību; uzsver sadarbspējas 

izšķiroši svarīgo lomu intelektisku 
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transporta sistēmu kontekstā un mudina 

to īstenot un palielināt dažādajās 

transporta sistēmās ES; turklāt Savienībā 

būtu jāveicina kopīga izpratne par 

sadarbspēju un visaptveroša pieeja 

sadarbspējas risinājumiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  63 

Aldo Patriciello 

 

Atzinuma projekts 

4. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

4. uzsver, ka uzticēšanās un stingra datu 

aizsardzība ir digitālā vienotā tirgus 

izveides priekšnoteikumi; šajā sakarībā 

uzsver nepieciešamību noteikt augstus 

standartus attiecībā uz datu jaudu, 

pieejamību un drošību, nodrošinot 

visaptverošu, uzticamu un savietojamu 

datu infrastruktūru, kā arī datu vākšanas, 

apstrādes, izmantošanas un uzglabāšanas 

drošumu un ticamību; 

4. uzsver, ka, ņemot vērā LESD 16. pantu 

un ES Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu, 
uzticēšanās un stingra datu aizsardzība ir 

digitālā vienotā tirgus izveides 

priekšnoteikumi; šajā sakarībā uzsver 

nepieciešamību noteikt augstus standartus 

attiecībā uz datu jaudu, pieejamību un 

drošību, nodrošinot visaptverošu, uzticamu 

un savietojamu datu infrastruktūru, kā arī 

datu vākšanas, apstrādes, izmantošanas un 

uzglabāšanas drošumu un ticamību; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  64 

Karima Delli 

 

Atzinuma projekts 

4. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

4. uzsver, ka uzticēšanās un stingra datu 

aizsardzība ir digitālā vienotā tirgus 

izveides priekšnoteikumi; šajā sakarībā 

uzsver nepieciešamību noteikt augstus 

standartus attiecībā uz datu jaudu, 

pieejamību un drošību, nodrošinot 

4. uzsver, ka uzticēšanās un stingra datu 

aizsardzība ir digitālā vienotā tirgus 

izveides priekšnoteikumi; šajā sakarībā 

uzsver nepieciešamību noteikt augstus 

standartus attiecībā uz datu jaudu, 

pieejamību un drošību, nodrošinot 
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visaptverošu, uzticamu un savietojamu 

datu infrastruktūru, kā arī datu vākšanas, 

apstrādes, izmantošanas un uzglabāšanas 

drošumu un ticamību; 

visaptverošu, uzticamu un savietojamu 

datu infrastruktūru; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  65 

Claudia Tapardel 

 

Atzinuma projekts 

4. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

4. uzsver, ka uzticēšanās un stingra datu 

aizsardzība ir digitālā vienotā tirgus 

izveides priekšnoteikumi; šajā sakarībā 

uzsver nepieciešamību noteikt augstus 

standartus attiecībā uz datu jaudu, 

pieejamību un drošību, nodrošinot 

visaptverošu, uzticamu un savietojamu 

datu infrastruktūru, kā arī datu vākšanas, 

apstrādes, izmantošanas un uzglabāšanas 

drošumu un ticamību; 

4. uzsver, ka konfidencialitāte un stingra 

datu aizsardzība ir digitālā vienotā tirgus 

izveides priekšnoteikumi; šajā sakarībā 

uzsver nepieciešamību noteikt augstus 

standartus attiecībā uz datu jaudu, 

pieejamību un drošību, nodrošinot 

visaptverošu, uzticamu un savietojamu 

datu infrastruktūru, kā arī datu vākšanas, 

apstrādes, izmantošanas un uzglabāšanas 

drošumu un ticamību; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  66 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Atzinuma projekts 

4. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

4. uzsver, ka uzticēšanās un stingra datu 

aizsardzība ir digitālā vienotā tirgus 

izveides priekšnoteikumi; šajā sakarībā 

uzsver nepieciešamību noteikt augstus 

standartus attiecībā uz datu jaudu, 

pieejamību un drošību, nodrošinot 

visaptverošu, uzticamu un savietojamu 

datu infrastruktūru, kā arī datu vākšanas, 

apstrādes, izmantošanas un uzglabāšanas 

4. uzsver, ka aizvien pieaugošā transporta 

nozares digitalizācija ir saistīta ar 

trīskāršu uzdevumu, proti, nodrošināt 

uzticēšanos, savienojamību un veiktspēju; 

tādēļ prasa izveidot efektīvu datu 

aizsardzības sistēmu; uzsver 

nepieciešamību izstrādāt standartus, ar 

kuru palīdzību varētu nodrošināt 

sadarbspēju ne tikai starp valstīm, bet arī 
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drošumu un ticamību; starp pakalpojumu nozari un rūpniecību, 

un nodrošināt datu vākšanas, apstrādes, 

izmantošanas un uzglabāšanas drošumu un 

ticamību; uzsver, ka liela nozīme ir 

infrastruktūrai, kas nepieciešama, lai 

pārvaldītu jaunradīto datu plūsmas, un ka 

šajā sakarībā būs nepieciešamas 

investīcijas platjoslā, būs pilnībā 

jāizmanto Galileo sistēmas sniegtās 

iespējas un efektīvāk jāizmanto 

frekvences; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  67 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Atzinuma projekts 

4. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

4. uzsver, ka uzticēšanās un stingra datu 

aizsardzība ir digitālā vienotā tirgus 

izveides priekšnoteikumi; šajā sakarībā 

uzsver nepieciešamību noteikt augstus 

standartus attiecībā uz datu jaudu, 

pieejamību un drošību, nodrošinot 

visaptverošu, uzticamu un savietojamu 

datu infrastruktūru, kā arī datu vākšanas, 

apstrādes, izmantošanas un uzglabāšanas 

drošumu un ticamību; 

4. uzsver, ka uzticēšanās un stingra datu 

aizsardzība ir digitālā vienotā tirgus 

izveides priekšnoteikumi; šajā sakarībā 

uzsver nepieciešamību noteikt augstus 

standartus attiecībā uz datu jaudu, 

pieejamību un drošību, nodrošinot 

visaptverošu, uzticamu un savietojamu 

datu infrastruktūru, kā arī datu vākšanas, 

apstrādes, izmantošanas un uzglabāšanas 

drošumu un ticamību; aicina Komisiju 

nodrošināt maksimālu pārredzamību 

attiecībā uz datu aizsardzību, lai ļoti lielu 

datu kopumu apstrādes lielie uzņēmumi 

ļaunprātīgi neizmantotu patērētāju datus; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  68 

Marie-Christine Arnautu 

 

Atzinuma projekts 

4. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums 

4. uzsver, ka uzticēšanās un stingra datu 

aizsardzība ir digitālā vienotā tirgus 

izveides priekšnoteikumi; šajā sakarībā 

uzsver nepieciešamību noteikt augstus 

standartus attiecībā uz datu jaudu, 

pieejamību un drošību, nodrošinot 

visaptverošu, uzticamu un savietojamu 

datu infrastruktūru, kā arī datu vākšanas, 

apstrādes, izmantošanas un uzglabāšanas 

drošumu un ticamību; 

4. uzsver, ka uzticēšanās un stingra datu 

aizsardzība ir priekšnoteikumi tam, lai 

izveidotu jebkādu starpvalstu sadarbību 

digitālajā jomā; šajā sakarībā uzsver 

nepieciešamību aizsargāt individuālās 

brīvības un noteikt augstus standartus 

attiecībā uz datu jaudu, pieejamību un 

drošību, nodrošinot uzticamu un 

savietojamu datu infrastruktūru, kā arī datu 

vākšanas, apstrādes, izmantošanas un 

uzglabāšanas drošumu un ticamību; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  69 

Theresa Griffin 

 

Atzinuma projekts 

4.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 4.a uzsver, ka liela nozīme ir ātrdarbīga 

interneta pieejamībai, it īpaši lauku 

rajonos un perifērajos apgabalos, lai 

ikviens varētu izmantot priekšrocības, ko 

sniedz digitalizēts transporta tīkls; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  70 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Atzinuma projekts 

4.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 4.a atzinīgi vērtē to, ka transporta nozares 

digitalizācija ļauj turpināt attīstīt 

koncepciju „Mobilitāte kā pakalpojums”; 

atzīst, ka tā var izraisīt strukturālas 
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izmaiņas transporta nozarē; tādēļ mudina 

Komisiju sākt minētās koncepcijas izredžu 

padziļinātu analīzi, piemēram, attiecībā uz 

patērētāju uzvedību, transporta 

infrastruktūru un pilsētplānošanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  71 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Atzinuma projekts 

4.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 4.a uzskata, ka transporta un tūrisma 

nozare pilnībā gūs labumu no digitālās 

revolūcijas tikai tad, ja tiks izveidots 

daudz vairāk bezvadu lokālā tīkla 

pieejamības punktu, un aicina dalībvlastis 

pildīt savas saistības attiecībā uz 

viesabonēšanas maksas atcelšanu Eiropā; 
 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  72 

Kosma Złotowski 

 

Atzinuma projekts 

4.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 4.a norāda, ka digitālās revolūcijas 

sniegtās iespējas var tikt pilnībā 

izmantotas tikai tad, ja tiks plaši 

nodrošināts lēts un viegli pieejams 

internets; uzsver, ka piekļuve regulāri 

atjauninātai informācijas par 

aizkavēšanos, satiksmes traucējumiem un 

laikapstākļiem ir ļoti svarīga ceļotājiem 

un personām, kas regulāri šķērso robežu 

saistībā ar darbu; prasa digitālā vienotā 
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tirgus stratēģijā pienācīgi ņemt vērā 

nepieciešamību nodrošināt bezmaksas 

interneta pieejamību stacijās, lidostās, 

ostās, viesnīcās un autoceļu degvielas 

uzpildes stacijās; 

Or. pl 

 

Grozījums Nr.  73 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Atzinuma projekts 

4.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 4.a aicina dalībvalstis un vietējās 

pašvaldības paredzēt un iekļaut urbānās 

mobilitātes plānos transporta digitālo 

dimensiju, nodrošinot tās pilnīgu 

pieejamību un izmantojamību lietotājiem; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  74 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Atzinuma projekts 

4.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 4.a norāda, ka platjoslas pieejamība un 

informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju attīstība, it īpaši lauku 

teritorijās, veicina ekonomikas attīstību 

un uzlabo dzīves kvalitāti; 

Or. pl 

Grozījums Nr.  75 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 
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Atzinuma projekts 

4.b punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 4.b norāda, ka jaunu lietojumprogrammu 

izmantošana viedtelefonos, parastajos un 

planšetdatoros var sniegt ievērojamu 

pievienoto vērtību Eiropas tūrisma 

attīstībai un veicināt transporta 

izmantošanu; šajā sakarībā Komisijai un 

dalībvalstīm būtu kopīgi jānosaka kopēji 

standarti, kas nodrošinātu godīgu 

konkurenci un būtiski mazinātu pastāvošo 

birokrātiju; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  76 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Atzinuma projekts 

4.c punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 4.c atzinīgi vērtē tādu lietojumprogrammu 

ieviešanu transporta nozarē, kuras dara 

iespējamu viena vai vairāku automobiļu 

vai velosipēdu koplietošanu un citus 

transporta līdzekļu koplietošanas veidus; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  77 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Atzinuma projekts 

4.d punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 4.d norāda, ka lielāka kravu piegādes 

sistēmu digitalizācijas pakāpe Eiropā 

palielinātu kravu pārvadāšanas 
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pakalpojumu efektivitāti un izsekojamību 

pārrobežu līmenī;  

Or. it 

 

Grozījums Nr.  78 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Atzinuma projekts 

4.e punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 4.e aicina Komisiju apsvērt iespēju ieviest 

Eiropas digitālās sistēmas, lai īstenotu 

veselības aprūpi ar uzlabotu transporta 

līdzekļu piekļuvi grūti sasniedzamos 

apgabalos; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  79 

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

 

Atzinuma projekts 

5. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

5. uzskata, ka transporta nozare kļūs par 

vienu no plašākajām lietiskā interneta 

izmantošanas jomām. 

5. uzskata, ka transporta nozare kļūs par 

vienu no plašākajām lietiskā interneta 

izmantošanas jomām; tādēļ uzsver 

tālredzības un iepriekšējas ietekmes 

izvērtēšanas nozīmi lēmumu pieņemšanā 

gan attiecība uz regulējumu, gan 

investīcijām infrastruktūrā, lai izveidotu 

izmantojamu pamatu automatizētam 

transportam; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  80 

István Ujhelyi 
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Atzinuma projekts 

5. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

5. uzskata, ka transporta nozare kļūs par 

vienu no plašākajām lietiskā interneta 

izmantošanas jomām. 

5. uzskata, ka transporta un tūrisma nozare 

kļūs par vienu no plašākajām lietiskā 

interneta izmantošanas jomām. 

Or. hu 

Grozījums Nr.  81 

Theresa Griffin 

 

Atzinuma projekts 

5. punkts 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

5. uzskata, ka transporta nozare kļūs par 

vienu no plašākajām lietiskā interneta 

izmantošanas jomām. 

5. uzskata, ka transporta nozare kļūs par 

vienu no plašākajām lietiskā interneta 

izmantošanas jomām; tādēļ par ļoti 

svarīgu uzskata Eiropas tīmekļa 

pieejamības direktīvas pieņemšanu, lai 

atrisinātu pieejamības jautājumu visā 

Eiropā; atgādina, ka pētījuma „E-

pieejamības uzraudzība Eiropā” 

jaunākajā (2011. gada) ziņojumā tiek 

lēsts, ka no visā ES publisko iestāžu radītā 

satura pieejama ir tikai viena trešā daļa; 

uzsver, ka tīmekļa pieejamība nav tikai 

tehnisko standartu un tīmekļa uzbūves un 

dizaina jautājums, bet ka tā ir ļoti svarīga, 

lai nodrošinātu to, ka nevienam nedraud 

daļēja vai pilnīga izslēgšana no 

sabiedrības, tai kļūstot aizvien 

digitalizētākai; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  82 

Luis de Grandes Pascual 

 

Atzinuma projekts 

5. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums 

5. uzskata, ka transporta nozare kļūs par 

vienu no plašākajām lietiskā interneta 

izmantošanas jomām. 

5. uzskata, ka transporta un tūrisma 

nozares kļūs par divām no plašākajām 

lietiskā interneta izmantošanas jomām, 

atvieglojot ceļojumu plānošanu, uzlabojot 

transporta līdzekļu savienojamību un 

nepieļaujot to, ka ģeogrāfija ir šķērslis 

pakalpojumu iegādē, izmantojot dažādiem 

transporta veidiem paredzētu integrētu 

biļešu iegādes sistēmu; 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  83 

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

Karima Delli 

 

Atzinuma projekts 

5.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 5.a atgādina ziņojumā par dažādiem 

transporta veidiem paredzētu integrētu 

biļešu iegādes sistēmu Eiropā uzsvērto 

nepieciešamību vērienīgi popularizēt 

multimodālu ceļojumu informācijas, 

plānošanas un biļešu iegādes 

pakalpojumus, izmantojot vienmērīgas 

mobilitātes „no durvīm līdz durvīm” 

redzējumu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  84 

Inés Ayala Sender 

 

Atzinuma projekts 

5.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 5.a atzīmē, ka transporta nozares 
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digitalizācija var izraisīt to, ka tiek 

izslēgtas atsevišķas sociālās grupas, 

kurām ir grūti sekot līdzi jaunajām 

tehnoloģijām, piemēram, vecāka 

gadagājuma cilvēkiem, digitālajā jomā 

neizglītotām personām un cilvēkiem ar 

invaliditāti; aicina Komisiju digitālā 

vienotā tirgus īstenošanā ņemt vērā 

izslēgšanas risku, kam pakļauti minētie 

lietotāji; 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  85 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Atzinuma projekts 

5.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 5.a sagaida, ka Komisija iesniegs 

visaptverošu pārskatu, kurā būs ietverts 

novērtējums par pašreizējo stāvokli 

digitalizācijas jomā ES tūrisma tirgū, lai 

konstatētu un risinātu problēmas un 

identificētu iespējas, kādas ir dažādiem 

publiskā un privātā sektora dalībniekiem 

valsts, reģionālā un vietējā līmenī; 

uzskata, ka šādā ziņojumā būtu jāietver 

attiecīgi ieteikumi, lai nodrošinātu godīgu 

konkurenci un vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus visiem dalībniekiem un 

aizsargātu patērētājus, nodrošinot 

pārredzamību, neitralitāti un pieejamību; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  86 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte 

 

Atzinuma projekts 

5.a punkts (jauns) 
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Atzinuma projekts Grozījums 

 5.a uzsver digitalizācijas nozīmi tūrisma 

nozarē un nepieciešamību visu digitālo 

infrastrukrūru darīt viegli pieejamu, it 

īpaši attiecībā uz MVU, ņemot vērā arī 

sadarbīgā patēriņa platformu attīstību; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  87 

Olga Sehnalová 

 

Atzinuma projekts 

5.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 5.a uzsver, ka IKT instrumentiem 

vajadzētu būt pieejamiem un viegli 

izmantojamiem visiem lietotājiem, tostarp 

cilvēkiem ar invaliditāti un vecāka 

gadagājuma cilvēkiem, nevis radīt jaunus 

šķēršļus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  88 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Atzinuma projekts 

5.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 5.a aicina Komisiju pārskatīt savus ES 

tūrisma tīmekļa portālus un optimizēt to 

pārvaldību, jo līdz šim tie Eiropas 

tūrismam nav snieguši nekādu pievienoto 

vērtību, bet gan tikai radījuši pastāvīgas 

izmaksas ES nodokļu maksātājiem; 

Or. it 
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Grozījums Nr.  89 

Luis de Grandes Pascual 

 

Atzinuma projekts 

5.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 5.a norāda uz nepieciešamību uzlabot 

interneta un IT lietojumprogrammu 

pieejamību stacijās, lidostās un, ciktāl tas 

iespējams, viesnīcās un cita veida 

izmitināšanas vietās; 

Or. es 

Grozījums Nr.  90 

Marie-Christine Arnautu 

 

Atzinuma projekts 

5.a punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 5.a aicina dalībvalstis rūpīgi pārdomāt 

rietumu sabiedrības aizvien pieaugošo 

digitalizāciju un iespējamo šī procesa 

radīto atsvešināšanās risku; vēlas, lai 

attiecīgās institūcijas ņemtu vērā šajā 

jautājumā pausto konstruktīvo kritiku; 

atgādina franču sociologa Jacques Ellul 

teicienu: „(..) Īstā pieeja spēs saglabāt 

brīvības, izvēles un individuālisma 

šķietamību, kas apmierinās cilvēka 

vajadzību pēc brīvības, izvēles un 

individuālisma, ja tas viss tiks rūpīgi 

aprēķināts tā, kā tā ir tikai šķietamība, kas 

integrēta skaitļos izteiktā realitātē”; 

  

Or. fr 

Grozījums Nr.  91 

Olga Sehnalová 

 

Atzinuma projekts 

5.b punkts (jauns) 
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Atzinuma projekts Grozījums 

 5.b uzsver — lai pilnībā izmantotu 

digitalizācijas potenciālu transporta 

nozarē, ir jāatceļ satura pieejamības 

ierobežošanas prakse, balstoties uz 

lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu 

(t. s. ģeogrāfiskā bloķēšana); 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  92 

Dita Charanzová 

 

Atzinuma projekts 

5.b punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 5.b uzsver nepieciešamību pēc stingriem 

kiberdrošības pasākumiem un prasībām 

attiecībā uz savienotiem transporta 

līdzekļiem; atzīmē, ka runa nav tikai par 

datu aizsardzību, bet arī par transporta 

līdzekļa un tā pasažieru fizisko drošību; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  93 

Olga Sehnalová 

 

Atzinuma projekts 

5.c punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 5.c aicina Komisiju izstrādāt koordinētu 

stratēģiju savienojamībai transporta 

nozarē un izvērtēt tās ietekmi uz ceļu 

satiksmes drošību un infrastruktūras 

izmantošanas efektivitāti, ņemot verā 

tādus svarīgus jautājumus kā datu 

privātums, drošība un pieejamība; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  94 

Dita Charanzová 

 

Atzinuma projekts 

5.c punkts (jauns) 

 

Atzinuma projekts Grozījums 

 5.c uzsver, ka ES ir aktīvi jāpiedalās ANO 

Pasaules forumā par regulējumu 

automobiļu jomā, it īpaši neoficiālajā 

darba grupā par intelektiskām transporta 

sistēmām un automatizētiem transporta 

līdzekļiem (WP.29); uzskata šādu 

piedalīšanos par ļoti svarīgu, lai 

nodrošinātu, ka ES savienoto transporta 

līdzekļu standarti ir pamats pasaules 

mēroga standartiem; uzskata arī, ka būtu 

jāpastiprina sadarbība ar ASV savienoto 

transporta līdzekļu standartu un 

regulējuma jomā; 

Or. en 


