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Emenda  1 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 1 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni dwar 'Strateġija 

tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa'; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-

diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imtejjeb 

ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI) se 

jkunu għodod importanti biex is-sistema 

Ewropea ta' trasport issir aktar effiċjenti u 

produttiva, u, b'riżultat ta' dan, it-trasport 

ta' kuljum u s-servizzi tal-loġistika jkunu 

kkaratterizzati minn anqas xkiel u riskji 

filwaqt li jkunu wkoll effiċjenti fl-użu tar-

riżorsi u sostenibbli; 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni dwar "Strateġija 

tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa"; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-

diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imtejjeb 

ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI) 

interoperabbli huma għodod importanti 

biex is-sistema Ewropea ta' trasport issir 

aktar effiċjenti u produttiva, u, b'riżultat ta' 

dan, it-trasport ta' kuljum u s-servizzi tal-

loġistika jkunu kkaratterizzati minn anqas 

xkiel u riskji filwaqt li jkunu wkoll 

effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u sostenibbli; 

Or. en 

 

Emenda  2 

Eva Paunova 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 1 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni dwar 'Strateġija 

tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa'; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-

diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imtejjeb 

ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI) se 

jkunu għodod importanti biex is-sistema 

Ewropea ta' trasport issir aktar effiċjenti u 

produttiva, u, b'riżultat ta' dan, it-trasport 

ta' kuljum u s-servizzi tal-loġistika jkunu 

kkaratterizzati minn anqas xkiel u riskji 

filwaqt li jkunu wkoll effiċjenti fl-użu tar-

1. Jilqa' l-komunikazzjoni dwar "Strateġija 

tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa"; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-

diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imtejjeb 

ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI) se 

jkunu għodod importanti biex is-sistema 

Ewropea ta' trasport issir aktar effiċjenti, 

produttiva u valida għall-futur, u, 

b'riżultat ta' dan, it-trasport ta' kuljum u s-

servizzi tal-loġistika jkunu kkaratterizzati 

minn anqas xkiel u riskji filwaqt li jkunu 
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riżorsi u sostenibbli; wkoll effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u 

sostenibbli; 

Or. en 

 

Emenda  3 

Aldo Patriciello 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 1 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni dwar 'Strateġija 

tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa'; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-

diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imtejjeb 

ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI) se 

jkunu għodod importanti biex is-sistema 

Ewropea ta' trasport issir aktar effiċjenti u 

produttiva, u, b'riżultat ta' dan, it-trasport 

ta' kuljum u s-servizzi tal-loġistika jkunu 

kkaratterizzati minn anqas xkiel u riskji 

filwaqt li jkunu wkoll effiċjenti fl-użu tar-

riżorsi u sostenibbli; 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni dwar "Strateġija 

tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa"; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-

diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imtejjeb 

ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI) se 

jkunu għodod importanti biex is-sistema 

Ewropea ta' trasport issir aktar effiċjenti u 

produttiva, u, b'riżultat ta' dan, it-trasport 

ta' kuljum u s-servizzi tal-loġistika jkunu 

kkaratterizzati minn anqas xkiel u riskji 

filwaqt li jkunu wkoll effiċjenti fl-użu tar-

riżorsi u sostenibbli. Is-STI, fil-fatt, 

permezz tal-integrazzjoni tat-

telekomunikazzjoni, l-elettronika u t-

teknoloġiji tal-informatika mal-inġinerija 

tat-trasport jikkontribwixxu għat-titjib tal-

prestazzjonijiet ambjentali, tal-effiċjenza, 

inkluża dik enerġetika, u tas-sigurtà tat-

trasport bit-triq fuq aktar fronti biex jiġi 

żgurat il-funzjonament tas-suq intern, kif 

jinsab imniżżel fid-Direttiva 2010/40/UE 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

7 ta' Lulju 2010; 

Or. it 

 

Emenda  4 

Theresa Griffin 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 1 



 

AM\1073513MT.doc 5/50 PE567.771v02-00 

 MT 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni dwar 'Strateġija 

tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa'; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-

diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imtejjeb 

ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI) se 

jkunu għodod importanti biex is-sistema 

Ewropea ta' trasport issir aktar effiċjenti u 

produttiva, u, b'riżultat ta' dan, it-trasport 

ta' kuljum u s-servizzi tal-loġistika jkunu 

kkaratterizzati minn anqas xkiel u riskji 

filwaqt li jkunu wkoll effiċjenti fl-użu tar-

riżorsi u sostenibbli; 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni dwar "Strateġija 

tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa"; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-

diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imtejjeb 

ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI) se 

jkunu għodod importanti biex is-sistema 

Ewropea ta' trasport issir aktar effiċjenti u 

produttiva, u, b'riżultat ta' dan, it-trasport 

ta' kuljum u s-servizzi tal-loġistika jkunu 

kkaratterizzati minn anqas xkiel u riskji 

filwaqt li jkunu wkoll effiċjenti fl-użu tar-

riżorsi u sostenibbli u l-passiġġieri 

b'diżabilità jiġu akkomodati aħjar; 

Or. en 

 

Emenda  5 

Karima Delli 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 1 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni dwar 'Strateġija 

tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa'; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-

diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imtejjeb 

ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI) se 

jkunu għodod importanti biex is-sistema 

Ewropea ta' trasport issir aktar effiċjenti u 

produttiva, u, b'riżultat ta' dan, it-trasport 

ta' kuljum u s-servizzi tal-loġistika jkunu 

kkaratterizzati minn anqas xkiel u riskji 

filwaqt li jkunu wkoll effiċjenti fl-użu tar-

riżorsi u sostenibbli; 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni dwar "Strateġija 

tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa"; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-

diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imtejjeb 

ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI), 

ta' Sistema Ewropea ta' Ġestjoni tat-

Traffiku Ferrovjarju (ERTMS), u ta' 

Sistemi tal-Informazzjoni tax-Xmajjar 

(RIS) se jkunu għodod importanti biex is-

sistema Ewropea ta' trasport issir aktar 

effiċjenti u produttiva, u, b'riżultat ta' dan, 

it-trasport ta' kuljum, il-mobilità u s-

servizzi tal-loġistika jkunu kkaratterizzati 

minn anqas xkiel u riskji filwaqt li jkunu 

wkoll aktar aċċessibbli, effiċjenti u 

sostenibbli fl-użu tar-riżorsi u jwasslu għal 

użu aħjar tal-kapaċitajiet tal-

infrastruttura eżistenti tat-trasport; 

Or. en 
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Emenda  6 

Claudia Tapardel 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 1 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni dwar 'Strateġija 

tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa'; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-

diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imtejjeb 

ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI) se 

jkunu għodod importanti biex is-sistema 

Ewropea ta' trasport issir aktar effiċjenti u 

produttiva, u, b'riżultat ta' dan, it-trasport 

ta' kuljum u s-servizzi tal-loġistika jkunu 

kkaratterizzati minn anqas xkiel u riskji 

filwaqt li jkunu wkoll effiċjenti fl-użu tar-

riżorsi u sostenibbli; 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni dwar "Strateġija 

tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa"; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-

diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imtejjeb 

ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI), 

inklużi inizjattivi għall-promozzjoni ta' 

informazzjoni multimodali dwar l-

ivvjaġġar u ta' servizzi ta' bejgħ ta' biljetti 

u biex dawn isiru aktar disponibbli għall-

passiġġieri, se jkunu għodod importanti 

biex is-sistema Ewropea ta' trasport issir 

aktar effiċjenti u produttiva, u, b'riżultat ta' 

dan, it-trasport ta' kuljum u s-servizzi tal-

loġistika jkunu kkaratterizzati minn anqas 

xkiel u riskji filwaqt li jkunu wkoll 

effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u sostenibbli; 

Or. en 

 

Emenda  7 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 1 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni dwar 'Strateġija 

tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa'; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-

diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imtejjeb 

ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI) se 

jkunu għodod importanti biex is-sistema 

Ewropea ta' trasport issir aktar effiċjenti u 

produttiva, u, b'riżultat ta' dan, it-trasport 

ta' kuljum u s-servizzi tal-loġistika jkunu 

kkaratterizzati minn anqas xkiel u riskji 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni dwar "Strateġija 

tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa"; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-

diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imtejjeb 

ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI) se 

jkunu għodod importanti biex is-sistema 

Ewropea ta' trasport issir aktar effiċjenti u 

produttiva, u, b'riżultat ta' dan, it-trasport 

ta' kuljum u s-servizzi tal-loġistika jkunu 

kkaratterizzati minn anqas xkiel u riskji 
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filwaqt li jkunu wkoll effiċjenti fl-użu tar-

riżorsi u sostenibbli; 

filwaqt li jkunu wkoll effiċjenti fl-użu tar-

riżorsi u sostenibbli; Jinnota li l-għodod 

jinsabu fi stadji ta' żvilupp u ta' 

implimentazzjoni differenti għat-trasport 

fuq il-baħar (SafeSeaNet7, id-

Direttiva 2010/65/UE dwar il-formalitajiet 

ta' rappurtar, BlueBelt8, e-Maritime), 

passaġġi fuq l-ilma interni (RIS9), 

ferroviji (TAF-TS110), toroq (ITS11), 

ajru (SESAR12); jistieden lill-

Kummissjoni timplimenta malajr dawn l-

għodod biex ikun hemm flussi ta' 

informazzjoni mingħajr xkiel; 

Or. en 

 

Emenda  8 

Marie-Christine Arnautu 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 1 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni dwar 'Strateġija 

tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa'; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-

diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imtejjeb 

ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI) se 

jkunu għodod importanti biex is-sistema 

Ewropea ta' trasport issir aktar effiċjenti 

u produttiva, u, b'riżultat ta' dan, it-

trasport ta' kuljum u s-servizzi tal-

loġistika jkunu kkaratterizzati minn anqas 

xkiel u riskji filwaqt li jkunu wkoll 

effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u sostenibbli; 

1. Jieħu nota tal-komunikazzjoni dwar 

'Strateġija tas-Suq Uniku Diġitali għall-

Ewropa'; jiddispjaċih li din mhijiex 

intitolata 'Strateġija għal kooperazzjoni 

aħjar bejn in-nazzjonijiet Ewropej fil-

qasam diġitali'; jenfasizza li l-

implimentazzjoni tad-diġitalizzazzjoni u l-

iskjerament imtejjeb ta' Sistemi ta' Trasport 

Intelliġenti (STI) għandhom bħala 

prijorità jikkunsidraw l-aspettattivi tal-

utenti sabiex is-sistemi tat-trasport ikunu 

kkaratterizzati minn anqas riskji filwaqt li 

jkunu wkoll iżjed effiċjenti, mingħajr 

xkiel, u ekonomiċi; 

Or. fr 

 

Emenda  9 

Miapetra Kumpula-Natri 
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Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 1 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni dwar 'Strateġija 

tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa'; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-

diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imtejjeb 

ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI) se 

jkunu għodod importanti biex is-sistema 

Ewropea ta' trasport issir aktar effiċjenti u 

produttiva, u, b'riżultat ta' dan, it-trasport 

ta' kuljum u s-servizzi tal-loġistika jkunu 

kkaratterizzati minn anqas xkiel u riskji 

filwaqt li jkunu wkoll effiċjenti fl-użu tar-

riżorsi u sostenibbli; 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni dwar "Strateġija 

tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa"; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-

diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imtejjeb 

ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI) se 

jkunu għodod importanti biex is-sistema 

Ewropea ta' trasport issir aktar effiċjenti u 

produttiva, u, b'riżultat ta' dan, it-trasport 

ta' kuljum u s-servizzi tal-loġistika jkunu 

kkaratterizzati minn anqas xkiel u riskji 

filwaqt li jkunu wkoll effiċjenti fl-użu tar-

riżorsi u sostenibbli; jappoġġja approċċ 

olistiku dwar in-netwerks tat-

telekomunikazzjoni, tat-trasport u tal-

enerġija intelliġenti fir-rigward tal-

iżvilupp ta' tipi ġodda ta' servizzi diġitali 

għall-konsumaturi u l-fornituri; 

Or. en 

 

Emenda  10 

Barbara Kappel 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 1a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 1a. jenfasizza r-rwol sinifikanti tad-data 

biex is-settur tat-trasport ikun jista' 

jibbenefika mis-suq uniku diġitali; 

għalhekk jilqa' b'sodisfazzjon it-tħabbira 

tal-Kummissjoni ta' Inizjattiva Ewropea 

għall-"Free Flow of Data" intiża biex 

telimina l-ostakli eżistenti fil-moviment 

transkonfinali tad-data; 

Or. de 
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Emenda  11 

Franck Proust 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 1a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 1a. Jagħraf li l-proċeduri amministrattivi 

wisq ta' piż f'ċerti pajjiżi jistgħu jkunu ta' 

ostaklu għall-proġetti ġodda ta' trasport 

b'potenzjal kbir (negozji li għadhom 

kemm jiftħu, proġetti diġitali); jitlob li s-

Suq Uniku Diġitali ikun jinkludi parti 

speċifika sabiex jitnaqqsu l-formalitajiet 

amministrattivi (tassazzjoni, dikjarazzjoni 

ta' ħolqien, reklutaġġ) b'mod partikolari 

waqt il-varar tal-proġetti; 

Or. fr 

 

Emenda  12 

Dominique Riquet 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 1a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 1a. Jenfasizza l-importanza tal-iżvilupp, 

għall-iskambji globali, tal-loġistika 

elettronika, li wasslet għall-integrazzjoni 

totali tal-katina loġistika kollha kemm hi 

fuq il-livell operattiv, dak amministrattiv u 

dak finanzjarju; 

Or. fr 

 

Emenda  13 

Karima Delli 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 1a (ġdid) 
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Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 1a. Jinsab konvint li d-diġitalizzazzjoni 

toffri potenzjali kbar biex jiġu 

intensifikati l-approċċi ta' integrazzjoni, 

bħalma huma t-titjib tal-interoperabilità, 

intermodalità bla intoppi u 

interkonnettività (transkonfinali) aktar 

effiċjenti; jenfasizza li s-sistemi ta' 

informazzjoni intermodali diġitalizzati 

Ewropej (ħin reali), ta' prenotazzjoni u ta' 

ħruġ ta' biljetti jikkostitwixxu opportunità 

ewlenija sabiex it-trasport u l-mobilità 

jsiru aktar sostenibbli; 

Or. en 

 

Emenda  14 

István Ujhelyi 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 2 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

2. Jinnota li d-diġitalizzazzjoni tas-settur 

tat-trasport tipprovdi lill-Ewropa 

b'opportunitajiet kummerċjali u impjiegi 

ġodda; jiġbed l-attenzjoni għat-tkabbir 

b'saħħtu fis-settur tas-STI, b'rata ta' tkabbir 

annwali globali li mistennija tkun ta' 16.4 

% għall-perjodu 2014 - 2019; 

2. Jinnota li d-diġitalizzazzjoni tas-settur 

tat-trasport u tat-turiżmu tipprovdi lill-

Ewropa opportunitajiet kummerċjali u 

impjiegi ġodda; jiġbed l-attenzjoni għat-

tkabbir b'saħħtu fis-settur tas-STI, b'rata ta' 

tkabbir annwali globali li mistennija tkun 

ta' 16.4 % għall-perjodu 2014 - 2019; 

Or. hu 

 

Emenda  15 

Eva Paunova 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 2 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

2. Jinnota li d-diġitalizzazzjoni tas-settur 2. Jinnota li d-diġitalizzazzjoni tas-settur 
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tat-trasport tipprovdi lill-Ewropa 

b'opportunitajiet kummerċjali u impjiegi 

ġodda; jiġbed l-attenzjoni għat-tkabbir 

b'saħħtu fis-settur tas-STI, b'rata ta' tkabbir 

annwali globali li mistennija tkun ta' 16.4 

% għall-perjodu 2014 - 2019;  

tat-trasport tipprovdi lill-Ewropa 

opportunitajiet kummerċjali u impjiegi 

ġodda, u taqdi rwol ċentrali fit-

trasformazzjoni tal-bliet Ewropej fi bliet 

intelliġenti; jiġbed l-attenzjoni għat-tkabbir 

b'saħħtu fis-settur tas-STI, b'rata ta' tkabbir 

annwali globali li mistennija tkun ta' 16.4 

% għall-perjodu 2014 - 2019; 

Or. en 

 

Emenda  16 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 2 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

2. Jinnota li d-diġitalizzazzjoni tas-settur 

tat-trasport tipprovdi lill-Ewropa 

b'opportunitajiet kummerċjali u impjiegi 

ġodda; jiġbed l-attenzjoni għat-tkabbir 

b'saħħtu fis-settur tas-STI, b'rata ta' tkabbir 

annwali globali li mistennija tkun ta' 16.4 

% għall-perjodu 2014 - 2019; 

2. Jinnota li d-diġitalizzazzjoni tas-settur 

tat-trasport tipprovdi lill-Ewropa 

opportunitajiet kummerċjali u impjiegi 

ġodda; jiġbed l-attenzjoni għat-tkabbir 

b'saħħtu fis-settur tas-STI, b'rata ta' tkabbir 

annwali globali li mistennija tkun ta' 16.4 

% għall-perjodu 2014 - 2019; jenfasizza l-

ħtieġa għaldaqstant li jiġu żviluppati 

infrastrutturi xierqa u jiġi ssimplifikat l-

aċċess għall-finanzi għall-SMEs u n-

negozji ġodda innovattivi tas-settur tat-

trasport u t-turiżmu; jemmen li l-FEIS 

għandu jaqdi rwol ewlieni fid-

diġitalizzazzjoni tas-settur; 

Or. en 

 

Emenda  17 

Marie-Christine Arnautu 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 2 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

2. Jinnota li d-diġitalizzazzjoni tas-settur 2. Jinnota li d-diġitalizzazzjoni tas-settur 
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tat-trasport tipprovdi lill-Ewropa 

b'opportunitajiet kummerċjali u impjiegi 

ġodda; jiġbed l-attenzjoni għat-tkabbir 

b'saħħtu fis-settur tas-STI, b'rata ta' tkabbir 

annwali globali li mistennija tkun ta' 16.4 

% għall-perjodu 2014 - 2019;  

tat-trasport tipprovdi lill-Istati Membri 

opportunitajiet ta’ attività 

kummerċjali u tal-impjiegi ġodda; jiġbed l-

attenzjoni għat-tkabbir b'saħħtu fis-settur 

tas-STI, b'rata ta' tkabbir annwali globali li 

mistennija tkun ta' 16.4 % għall-perjodu 

2014 - 2019;  

Or. fr 

 

Emenda  18 

Luis de Grandes Pascual 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 2 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

2. Jinnota li d-diġitalizzazzjoni tas-settur 

tat-trasport tipprovdi lill-Ewropa 

b'opportunitajiet kummerċjali u impjiegi 

ġodda; jiġbed l-attenzjoni għat-tkabbir 

b'saħħtu fis-settur tas-STI, b'rata ta' tkabbir 

annwali globali li mistennija tkun ta' 

16.4 % għall-perjodu 2014-2019; 

2. Jinnota li d-diġitalizzazzjoni tas-settur 

tat-trasport tipprovdi lill-Ewropa 

opportunitajiet kummerċjali ġodda, b'mod 

partikolari f’dak li għandu x'jaqsam man-

negozji li għadhom kemm jiftħu u l-

impriżi ż-żgħar; jiġbed l-attenzjoni għat-

tkabbir b'saħħtu fis-settur tas-STI, b'rata ta' 

tkabbir annwali globali li mistennija tkun 

ta' 16.4 % għall-perjodu 2014-2019; 

Or. es 

 

Emenda  19 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 2 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

2. Jinnota li d-diġitalizzazzjoni tas-settur 

tat-trasport tipprovdi lill-Ewropa 

b'opportunitajiet kummerċjali u impjiegi 

ġodda; jiġbed l-attenzjoni għat-tkabbir 

b'saħħtu fis-settur tas-STI, b'rata ta' tkabbir 

annwali globali li mistennija tkun ta' 16.4 

% għall-perjodu 2014 - 2019; 

2. Jinnota li d-diġitalizzazzjoni tas-settur 

tat-trasport, flimkien mad-deċiżjonijiet 

strateġiċi min-negozji u investiment 

sostanzjali, se tipprovdi lill-Ewropa 

opportunitajiet kummerċjali u impjiegi 

ġodda; jiġbed l-attenzjoni għat-tkabbir 

b'saħħtu fis-settur tas-STI, b'rata ta' tkabbir 
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annwali globali li mistennija tkun ta' 16.4 

% għall-perjodu 2014 - 2019; 

Or. pl 

 

Emenda  20 

Karima Delli 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 2a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 2a. Jinsab konxju li s-sistemi ta' trasport 

u mobilità diġitalizzati jikkostitwixxu 

wkoll riskju ta' telf ta' impjiegi f'ċerti 

servizzi tat-trasport u għaldaqstant 

jenfasizza l-ħtieġa ta' pjanijiet soċjali 

għall-iżvilupp ta' impjiegi oħra aktar 

attraenti u sostenibbli; 

Or. en 

 

Emenda  21 

Dita Charanzová 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 2a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 2a. Jilqa' t-tħabbira tas-

16 ta' Settembru 2015 dwar "Djalogu tal-

Industrija tal-UE dwar sewqan 

awtomatizzat u konness"; jenfasizza li 

hija meħtieġa sħubija bejn l-industriji 

awtomotivi u tat-telekomunikazzjonijiet 

sabiex jiġi żgurat li jiġu żviluppati vetturi 

konnessi u infrastruttura tal-vetturi 

konnessi abbażi ta' standards komuni fl-

Ewropa kif ukoll fuq skala globali; 

Or. en 
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Emenda  22 

Inés Ayala Sender 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 2a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 2a. Madankollu jfakkar li s-settur tat-

trasport kien wieħed mill-pijunieri fl-użu 

u fl-implimentazzjoni ta' teknoloġiji tal-

informatika ġodda, sistemi intelliġenti u 

ta' awtomatizzazzjoni (navigazzjoni bis-

satellita fl-avjazzjoni u fl-intraċċar tal-

loġistika, ERTMS, il-ġestjoni tal-flotot, il-

pedaġġ, it-takografi diġitali, ir-radars, 

eċċ.). Madankollu jinnota li d-

diġitalizzazzjoni tas-settur tat-trasport per 

se ma jwassalx għal titjib tas-servizz 

ipprovdut lill-utenti u hija indispensabbli 

r-rieda politika biex jintemmu d-

dominanza tal-operaturi eżistenti, u l-

barrieri kummerċjali u regolatorji imposti 

mill-Istati. 

Or. es 

 

Emenda  23 

Kosma Złotowski 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 2a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 2a. Jenfasizza li l-benefiċċji sħaħ tal-użu 

ta' sistemi diġitali fis-settur tat-trasport 

jistgħu jinkisbu biss jekk ikun disponibbli 

aċċess mifrux u miftuħ għall-għarfien u l-

ħiliet; huwa tal-fehma li għandu jsir 

provvediment fl-istrateġija dwar is-suq 

uniku diġitali għat-taħriġ dwar it-

teknoloġija diġitali għall-persunal fis-

setturi kollha tal-ekonomija, b'mod 

partikolari l-ħaddiema bi kwalifiki baxxi 

fis-settur tat-trasport; 
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Emenda  24 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 2a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 2a. Jinnota li jeħtieġ li jittejjeb l-aċċess 

għall-oġġetti u s-servizzi onlajn għall-

konsumaturi u n-negozji u li dan ikun 

possibbli biss permezz tat-titjib tan-

netwerk tal-internet b'veloċità għolja ħalli 

jilħaq liċ-ċittadini kollha fl-Ewropa; 

Or. it 

 

Emenda  25 

Luis de Grandes Pascual 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 2a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 2a. Jindika li d-diġitalizzazzjoni tas-settur 

tat-trasport se tippermetti l-ħolqien ta' 

impjiegi ġodda, filwaqt li tnaqqas il-

mekkanizzazzjoni tagħhom u tippromwovi 

l-kompiti l-aktar kreattivi; ifakkar li l-

programmi ta' taħriġ kontinwu għall-

ħaddiema huma essenzjali sabiex dawn 

jadattaw ruħhom għall-iżviluppi 

teknoloġiċi; 

Or. es 

 

Emenda  26 

Dieter-Lebrecht Koch 
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Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 2a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 2a. Jenfasizza li l-interoperabilità u l-

istandardizzazzjoni huma elementi bażiċi 

għal suq uniku diġitali u, għaldaqstant, 

jitlob lill-Kummissjoni tidentifika 

nuqqasijiet eżistenti f'dan ir-rigward; 

Or. en 

 

Emenda  27 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 2b (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 2b. Jemmen li t-trasport pubbliku urban 

għandu jiżgura aċċess faċli u veloċi għas-

servizzi għaċ-ċittadini fuq kull forma ta' 

trasport pubbliku lokali; 

Or. it 

 

Emenda  28 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 2c (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 2c. Jilqa' l-ħolqien ta' pjattaformi diġitali 

li jippermettu t-tqarrib tad-domanda u l-

offerta fl-oqsma tat-trasport u tat-turiżmu 

u b'hekk tiġi promossa l-ekonomija 

kollaborattiva; 

Or. it 
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Emenda  29 

Jill Seymour,James Carver 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika, inklużi dawk 

ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, 

filwaqt li toħloq kundizzjonijiet ekwi ta' 

kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti 

u għall-parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak 

li għandu x'jaqsam mal-istandards 

Ewropej għoljin tas-sikurezza, il-

kundizzjonijiet tax-xogħol, il-ġustizzja 

fiskali, il-ħarsien tal-konsumatur u l-

prevenzjoni ta' effetti ambjentali ta' 

ħsara;  

Imħassar 

Or. en 

 

Emenda  30 

Daniel Dalton 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika, inklużi dawk 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika, inklużi dawk 
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ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, 

filwaqt li toħloq kundizzjonijiet ekwi ta' 

kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti 

u għall-parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak 

li għandu x'jaqsam mal-istandards 
Ewropej għoljin tas-sikurezza, il-

kundizzjonijiet tax-xogħol, il-ġustizzja 

fiskali, il-ħarsien tal-konsumatur u l-

prevenzjoni ta' effetti ambjentali ta' ħsara;  

ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, 

waqt li jirrikonoxxi l-istandards Ewropej 

għoljin tas-sikurezza, il-kundizzjonijiet 

tax-xogħol, il-ġustizzja fiskali, il-ħarsien u 

l-għażla tal-konsumatur u l-prevenzjoni ta' 

effetti ambjentali ta' ħsara;  

Or. en 

 

Emenda  31 

Eva Paunova 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika, inklużi dawk 

ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, 

filwaqt li toħloq kundizzjonijiet ekwi ta' 

kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti 

u għall-parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-istandards Ewropej 

għoljin tas-sikurezza, il-kundizzjonijiet 

tax-xogħol, il-ġustizzja fiskali, il-ħarsien 

tal-konsumatur u l-prevenzjoni ta' effetti 

ambjentali ta' ħsara; 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika, inklużi dawk 

ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, 

filwaqt li toħloq kundizzjonijiet ekwi ta' 

kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti 

u għall-parteċipanti l-ġodda fis-suq (b'mod 

partikolari għall-impriżi żgħar u ta' daqs 

medju (SMEs) u l-imprendituri) f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-istandards Ewropej 

għoljin tas-sikurezza, il-kundizzjonijiet 

tax-xogħol, il-ġustizzja fiskali, il-ħarsien 

tal-konsumatur u l-prevenzjoni ta' effetti 

ambjentali ta' ħsara;  

Or. en 

 

Emenda  32 

Franck Proust 
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Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika, inklużi dawk 

ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, 

filwaqt li toħloq kundizzjonijiet ekwi ta' 

kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti 

u għall-parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-istandards Ewropej 

għoljin tas-sikurezza, il-kundizzjonijiet 

tax-xogħol, il-ġustizzja fiskali, il-ħarsien 

tal-konsumatur u l-prevenzjoni ta' effetti 

ambjentali ta' ħsara;  

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika sabiex titkabbar l-

offerta u b’hekk tissodisfa l-esiġenzi 

ġodda tal-utenti, (l-ekonomija 
kollaborattiva, il-mobilità urbana, l-

ordnijiet istantanji, eċċ.) filwaqt li toħloq 

kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni 

għall-atturi tas-suq eżistenti u għall-

parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-istandards Ewropej għoljin 

tas-sikurezza, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, 

il-ġustizzja fiskali, il-ħarsien tal-

konsumatur u l-prevenzjoni ta' effetti 

ambjentali ta' ħsara;  

Or. fr 

 

Emenda  33 

Aldo Patriciello 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika, inklużi dawk 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika, inklużi dawk 
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ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, 

filwaqt li toħloq kundizzjonijiet ekwi ta' 

kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti 

u għall-parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-istandards Ewropej 

għoljin tas-sikurezza, il-kundizzjonijiet 

tax-xogħol, il-ġustizzja fiskali, il-ħarsien 

tal-konsumatur u l-prevenzjoni ta' effetti 

ambjentali ta' ħsara; 

ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, 

billi tirregola l-mudelli l-ġodda ta' 

negozju iżda mingħajr ma twaqqaf l-

innovazzjoni, u filwaqt li fl-istess ħin 

toħloq kundizzjonijiet ekwi ta' 

kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti 

u għall-parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-istandards Ewropej 

għoljin tas-sikurezza, il-kundizzjonijiet 

tax-xogħol, il-ġustizzja fiskali, il-ħarsien 

tal-konsumatur u l-prevenzjoni ta' effetti 

ambjentali ta' ħsara; 

Or. it 

 

Emenda  34 

Dominique Riquet 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika, inklużi dawk 

ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, 

filwaqt li toħloq kundizzjonijiet ekwi ta' 

kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti 

u għall-parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak 

li għandu x'jaqsam mal-istandards 
Ewropej għoljin tas-sikurezza, il-

kundizzjonijiet tax-xogħol, il-ġustizzja 

fiskali, il-ħarsien tal-konsumatur u l-

prevenzjoni ta' effetti ambjentali ta' ħsara;  

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali, u 

b'mod partikolari għall-iżvilupp tal-

ekonomija kollaborattiva fil-qasam tat-

trasport; jikkunsidra li pass bħal dan 

għandu jiżgura l-promozzjoni ta’ 
kompetizzjoni ekwa, kemm jekk tkun bejn 

il-modi differenti ta' trasport jew bejn l-

entitajiet differenti preżenti tul il-katina 

sħiħa tal-valur, u li din il-kompetizzjoni 

għandha sseħħ fir-rispett tal-istandards 
Ewropej tas-sikurezza, il-kundizzjonijiet 

tax-xogħol, it-tassazzjoni, il-ħarsien tal-

konsumatur u l-prevenzjoni ta' effetti 

ambjentali ta' ħsara; jemmen barra minn 

hekk li għandu jiġi rispettat il-prinċipju 

ta' newtralità teknoloġika u ma tiġix 

imxekkla l-innovazzjoni; 

Or. fr 
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Emenda  35 

Theresa Griffin 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika, inklużi dawk 

ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, 

filwaqt li toħloq kundizzjonijiet ekwi ta' 

kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti 

u għall-parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-istandards Ewropej 

għoljin tas-sikurezza, il-kundizzjonijiet 

tax-xogħol, il-ġustizzja fiskali, il-ħarsien 

tal-konsumatur u l-prevenzjoni ta' effetti 

ambjentali ta' ħsara; 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika, inklużi dawk 

ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, 

filwaqt li toħloq kundizzjonijiet ekwi ta' 

kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti 

u għall-parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-istandards Ewropej 

għoljin tas-sikurezza, l-aċċessibbiltà, il-

kundizzjonijiet tax-xogħol, il-ġustizzja 

fiskali, il-ħarsien tal-konsumatur u l-

prevenzjoni ta' effetti ambjentali ta' ħsara;  

Or. en 

 

Emenda  36 

Karima Delli 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika, inklużi dawk 

ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali u ġusta bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

ġestjoni tal-mobilità u l-loġistika 

ekoloġika, inklużi dawk ibbażati fuq l-
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filwaqt li toħloq kundizzjonijiet ekwi ta' 

kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti 

u għall-parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-istandards Ewropej 

għoljin tas-sikurezza, il-kundizzjonijiet 

tax-xogħol, il-ġustizzja fiskali, il-ħarsien 

tal-konsumatur u l-prevenzjoni ta' effetti 

ambjentali ta' ħsara;  

ekonomija kollaborattiva, filwaqt li toħloq 

kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni 

għall-atturi tas-suq eżistenti u għall-

parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-istandards Ewropej għoljin 

tas-sikurezza, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, 

il-ġustizzja fiskali, il-ħarsien tad-data, l-

interessi tal-konsumatur u l-prevenzjoni ta' 

effetti ambjentali ta' ħsara;  

Or. en 

 

Emenda  37 

Claudia Tapardel 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika, inklużi dawk 

ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, 

filwaqt li toħloq kundizzjonijiet ekwi ta' 

kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti 

u għall-parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-istandards Ewropej 

għoljin tas-sikurezza, il-kundizzjonijiet 

tax-xogħol, il-ġustizzja fiskali, il-ħarsien 

tal-konsumatur u l-prevenzjoni ta' effetti 

ambjentali ta' ħsara;  

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi sistema 

multimodali sostenibbli u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika, inklużi dawk 

ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, 

filwaqt li toħloq kundizzjonijiet ekwi ta' 

kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti 

u għall-parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-istandards Ewropej 

għoljin tas-sikurezza, il-kundizzjonijiet 

tax-xogħol, il-ġustizzja fiskali, il-ħarsien 

tal-konsumatur u l-prevenzjoni ta' effetti 

ambjentali ta' ħsara;  

Or. en 

 

Emenda  38 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 
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Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika, inklużi dawk 

ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, 

filwaqt li toħloq kundizzjonijiet ekwi ta' 

kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti 

u għall-parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-istandards Ewropej 

għoljin tas-sikurezza, il-kundizzjonijiet 

tax-xogħol, il-ġustizzja fiskali, il-ħarsien 

tal-konsumatur u l-prevenzjoni ta' effetti 

ambjentali ta' ħsara; 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika bħal dik ta' 

dokumenti singoli tat-trasport f'forma 

elettronika, inklużi dawk ibbażati fuq l-

ekonomija kollaborattiva, filwaqt li toħloq 

kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni 

għall-atturi tas-suq eżistenti u għall-

parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-istandards Ewropej għoljin 

tas-sikurezza, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, 

il-ġustizzja fiskali, il-ħarsien tal-

konsumatur u l-prevenzjoni ta' effetti 

ambjentali ta' ħsara; jenfasizza l-

importanza tal-ippjanar tal-ivvjaġġar, ta' 

informazzjoni multimodali aċċessibbli u 

ta' ħruġ ta' biljetti ċar u trasparenti 

permezz ta' pjattaformi diġitali onlajn; 

jenfasizza li l-imblukkar ġeografiku tas-

servizzi konnessi mat-trasport għandu jiġi 

prevenut;  

Or. en 

 

Emenda  39 

Marie-Christine Arnautu 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

3. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet kompetenti tal-

Istati Membri jivvalutaw il-ħtieġa li 

jimmodernizzaw ir-regolamenti tagħhom 
u jadattawhom għall-era diġitali; iħalli 
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regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika, inklużi dawk 

ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, 

filwaqt li toħloq kundizzjonijiet ekwi ta' 

kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti 

u għall-parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak 

li għandu x'jaqsam mal-istandards 

Ewropej għoljin tas-sikurezza, il-

kundizzjonijiet tax-xogħol, il-ġustizzja 

fiskali, il-ħarsien tal-konsumatur u l-

prevenzjoni ta' effetti ambjentali ta' 

ħsara; 

f'idejn l-Istati Membri li jarmonizzaw il-

qafas regolatorju ta' mezzi ta' trasport 

differenti bil-għan li jippromwovu 

kompetizzjoni b'saħħitha bejn il-mezzi u 

tħeġġeġ innovazzjonijiet u servizzi ġodda 

għall-mobilità u l-loġistika. 

Or. fr 

 

Emenda  40 

Luis de Grandes Pascual 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas 

regolatorju ta' mezzi ta' trasport differenti 

bil-għan li tippromwovi kompetizzjoni 

reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika, inklużi dawk 

ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, 

filwaqt li toħloq kundizzjonijiet ekwi ta' 

kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti 

u għall-parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-istandards Ewropej 

għoljin tas-sikurezza, il-kundizzjonijiet 

tax-xogħol, il-ġustizzja fiskali, il-ħarsien 

tal-konsumatur u l-prevenzjoni ta' effetti 

ambjentali ta' ħsara;  

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

ħtieġa li timmodernizza r-regolamenti tal-

UE u tadattahom għall-era diġitali; jitlob 

lill-Kummissjoni biex, filwaqt li tanalizza 

l-effiċjenza tal-inizjattivi li diġà jeżistu f'xi 

Stati Membri fir-rigward tal-unifikazzjoni 

tal-infrastrutturi tat-trasport u l-aċċess 

onlajn aħjar għall-utenti u l-impriżi, 
tarmonizza l-qafas regolatorju ta' mezzi ta' 

trasport differenti bil-għan li tippromwovi 

kompetizzjoni reali bejn il-mezzi u tħeġġeġ 

innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-

mobilità u l-loġistika, inklużi dawk 

ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, 

filwaqt li toħloq kundizzjonijiet ekwi ta' 

kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti 

u għall-parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-istandards Ewropej 

għoljin tas-sikurezza, il-kundizzjonijiet 

tax-xogħol, il-ġustizzja fiskali, il-ħarsien 

tal-konsumatur u l-prevenzjoni ta' effetti 
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ambjentali ta' ħsara;  

Or. es 

 

Emenda  41 

Daniel Dalton 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3a. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu adottati 

mudelli ġodda ta' negozju fis-settur tat-

trasport, b'mod partikolari fl-ekonomija 

kollaborattiva xprunata mid-domanda, li 

jżidu l-kompetizzjoni u jtejbu l-kwalità, l-

affordabbiltà, il-firxa u l-flessibbiltà tal-

għażliet ta' trasport għall-utenti; 

Or. en 

 

Emenda  42 

Barbara Kappel 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3a. Jenfasizza l-importanza ta' 

infrastruttura adegwata sabiex is-settur 

tat-trasport ikun jista' jibbenefika mis-

Suq Uniku Diġitali; jenfasizza li Suq 

Uniku Diġitali transkonfinali jeħtieġ 

kriterji trasparenti għat-trasport u l-

portabilità tad-data, kif ukoll mekkaniżmi 

transkonfinali adattati; jistieden lill-Istati 

Membri jistabbilixxu qafas regolatorju 

modern u li jilqa' għall-futur, li huwa 

intiż biex joħloq stimulu għal investiment 

addizzjonali f'netwerks infrastrutturali 

neċessarji għal settur tat-trasport li huwa 

diġitali u konness; 
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Or. de 

 

Emenda  43 

Merja Kyllönen, Olga Sehnalová, Pavel Telička, Karima Delli 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3a. jenfasizza l-importanza ta' drittijiet 

tal-passiġġieri ddefiniti tajjeb u 

trasparenti fit-trasport; iħeġġeġ 

għaldaqstant lill-Kummissjoni tippreżenta 

proposta għal Karta tad-Drittijiet tal-

Passiġġieri li tkopri kull forma ta' 

trasport, inkluża l-protezzjoni ċara u 

trasparenti tad-drittijiet tal-passiġġieri fil-

kuntest multimodali; 

Or. en 

 

Emenda  44 

István Ujhelyi 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3a. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni 

lejn il-fatt li jista' jinkiseb appoġġ aktar 

effettiv fis-settur turistiku Ewropew jekk 

jiġu sfruttati aħjar it-teknoloġiji 

diġitalizzati u innovattivi; 

Or. hu 

 

Emenda  45 

Jozo Radoš 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 
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Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3a. Jinnota li s-settur turistiku huwa 

affettwat ħafna u jiddependi ħafna mill-

iżviluppi fit-teknoloġiji diġitali permezz ta' 

tibdil fil-kundizzjonijiet tas-suq u l-imġiba 

tal-vjaġġaturi; jistieden lill-Kummissjoni 

Ewropea u l-Istati Membri jkomplu 

jippromwovu d-diġitalizzazzjoni tas-settur 

permezz ta' proġetti bħalma huma l-

aċċess għall-Wi Fi, l-eliminazzjoni tal-

"imblukkar ġeografiku" u f'dan il-

kuntest ifaħħar id-deċiżjoni li sa 

Ġunju 2017 jiġu aboliti t-tariffi fuq ir-

roaming. 

Or. en 

 

Emenda  46 

Karima Delli 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi 

mill-aktar fis possibbli qafas regolatorju 

dwar il-kompetizzjoni ġusta u s-servizzi 

transkonfinali għas-servizzi tat-taksi, 

inklużi soluzzjonijiet sodisfaċenti dwar in-

negozju diġitali "Uber", fir-rigward tar-

rekwiżiti minimi fl-oqsma soċjali, tal-

kompetizzjoni, tas-sigurtà, u tal-

assigurazzjoni kif ukoll għall-kwalità tas-

servizzi, f'konformità mar-regolamenti 

tat-trasport; 

Or. en 

 

Emenda  47 

Karima Delli 
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Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3a. Jappoġġja l-iżvilupp tat-teknoloġiji 

diġitali ġodda għall-awtovalutazzjoni tas-

servizzi tat-trasport u għat-titjib tagħhom 

għall-utenti. 

Or. fr 

 

Emenda  48 

Inés Ayala Sender 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3a. Iqis li d-diġitalizzazzjoni fis-settur tat-

trasport għandha wkoll tgħin fit-titjib tal-

kwalità tal-ħajja għall-professjonisti 

filwaqt li tnaqqas il-kompiti ripetittivi u ta' 

aljenazzjoni sabiex il-persunal ikun jista' 

jiddedika ruħu għal kompiti oħra aktar 

sodisfaċenti. 

Or. es 

 

Emenda  49 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen, Philippe Juvin 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3a. Jinnota li l-eliminazzjoni tal-ostakli 

għall-iżvilupp transkonfinali tat-trasport u 

l-kummerċ elettroniku tat-turiżmu huwa 

tal-akbar importanza; jistieden lill-

Kummissjoni tiżgura l-interoperabilità 

tas-sistemi u l-użu ta' standards komuni 

sabiex jinbena Suq Uniku Diġitali tassew 
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inklużiv. 

Or. en 

 

Emenda  50 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3a. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-intenzjoni tal-

Kummissjoni li jiġu proposti miżuri għas-

simplifikar tal-kunsinna ta' pakketti 

transkonfinali, u għall-ipprezzar aktar 

affordabbli u trasparenti tagħha; 

Or. fr 

 

Emenda  51 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3a. Jenfasizza li d-diġitalizzazzjoni tas-

servizzi tat-trasport twassal għal iffrankar 

f’dawk li huma kosti għaċ-ċittadini kif 

ukoll effiċjenza akbar u veloċità akbar; 

Or. it 

 

Emenda  52 

Luis de Grandes Pascual 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 
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Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li fil-

qafas regolatorju għal Suq Uniku 

Ewropew titfassal strateġija Ewropea 

b'kooperazzjoni mal-Istati li huma ta’ 

quddiem nett fil- prattiki tajbin fil-

proċessi tad-diġitalizzazzjoni fit-trasport 

sabiex l-innovazzjonijiet teknoloġiċi ta' 

pajjiżi oħra jkunu jistgħu jiġu akkomodati 

faċilment biex b'hekk tittejjeb l-

interoperabilità u jiżdiedu l-possibilitajiet 

ta' tkabbir u espansjoni tal-impriżi 

Ewropej fis-suq internazzjonali; 

Or. es 

 

Emenda  53 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3a. Jenfasizza li l-informazzjoni 

multimodali dwar l-ivvjaġġar mal-UE 

kollha, is-servizzi tal-ippjanar u tal-ħruġ 

ta’ biljetti li jippermettu mobilità 

intelliġenti u bla intoppi minn bieb għal 

bieb jikkostitwixxu kontribut ewlieni għal 

Suq Uniku Diġitali Ewropew li jkun 

globalment kompetittiv.; 

Or. en 

 

Emenda  54 

Daniel Dalton 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3b (ġdid) 
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Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3b. Jirrikonoxxi s-suq diġitali li kulma 

jmur qed jikber għall-biljetti tat-trasport, 

iħeġġeġ lis-settur tat-trasport ikompli 

jiżviluppa u jippromwovi x-xiri ta' biljetti 

multimodali u trasnkonfinali onlajn, li se 

jkompli jsaħħaħ il-kompetizzjoni u l-

għażla tal-konsumatur; 

Or. en 

 

Emenda  55 

Inés Ayala Sender 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3b (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3b. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex fl-

adattament tas-settur tat-trasport għall-

era diġitali, ma tneħħix l-element uman 

billi tiżgura li fi kwalunkwe mument ikun 

possibbli li s-sistemi intelliġenti u ta' 

awtomatizzazzjoni jkunu jistgħu jiġu 

kkontrollati mill-professjonisti f'każ ta' 

emerġenza. Iħeġġeġ biex fit-taħriġ tal-

ħaddiema tas-settur ma titwarrabx il-

possibilità ta' kontroll tas-sistemi 

awtomatiċi ta' kontroll u sewqan. 

Or. es 

 

Emenda  56 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3b (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3b. Jemmen li l-ħolqien ta' Suq Uniku 

Diġitali fl-Ewropa huwa mutur ta' 
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importanza notevoli għall-promozzjoni 

tat-turiżmu permezz tas-servizzi diġitali li 

għandhom ikunu disponibbli għall-

vjaġġaturi kollha fl-istazzjonijiet, il-

portijiet, l-ajruporti u pjattaformi oħrajn 

ta' trasport u ta' interskambju;   

Or. it 

 

Emenda  57 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3b (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3b. Jenfasizza li aċċess ġust u ugwali 

għall-ivvjaġġar multimodali u għad-data 

dwar it-traffiku huwa prerekwiżit għall-

informazzjoni dwar l-ivvjaġġar 

multimodali mal-UE kollha, is-servizzi 

tal-ippjanar u l-bejgħ ta' biljetti u jitlob, 

għaldaqstant, li l-Kummissjoni 

tippreżenta proposta li teħtieġ li l-fornituri 

kollha jagħmlu disponibbli l-

informazzjoni kollha meħtieġa biex 

jitwaqqaf servizz komprensiv li jippermetti 

li l-vjaġġaturi jagħżlu bejn il-konnessjoni 

l-aktar sostenibbli, tal-aħjar valur jew l-

aktar veloċi; 

Or. en 

 

Emenda  58 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3c (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3c. Jistieden lill-Istati Membri 

jippromwovu d-diġitalizzazzjoni tas-

servizzi tat-trasport għall-utenti 
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b'diżabilità, b'tali mod li jkunu ta' 

għajnuna u mhux ta' ostaklu ulterjuri; 

Or. it 

 

Emenda  59 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3c (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3c. Jenfasizza li informazzjoni 

komprensiva, affidabbli u f'ħin reali li 

tippermetti li l-vjaġġaturi jkunu infurmati 

dwar interruzzjoni possibbli u għażliet 

alternattivi ta' vjaġġar qabel u waqt il-

vjaġġi hija ta' importanza ewlenija u, 

għaldaqstant, jitlob li tingħata aktar 

attenzjoni lill-ħtiġijiet ta' persuni 

b'diżabilità jew b’mobilità limitata kif 

ukoll għar-rekwiżiti speċjali tal-persuni 

anzjani; 

Or. en 

 

Emenda  60 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3d (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3d. Jenfasizza li l-applikazzjonijiet diġitali 

li għandhom x'jaqsmu mas-settur tat-

trasport ikunu jifthiemu b'mod faċli u 

jkunu disponibbli bil-lingwi kollha tal-

Pajjiżi Membri tal-UE biex tiġi żgurata 

aċċessibbiltà u użabilità l-aktar wiesgħa 

anke għall-gruppi tl- popolazzjoni aktar 

anzjani u inqas edukati; 

Or. it 
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Emenda  61 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3d (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 3d. Jenfasizza li l-klijenti għandhom 

ikunu jistgħu jagħmlu prenotazzjonijiet u 

ħlasijiet tal-biljetti onlajn għal vjaġġi 

nazzjonali u transkonfinali u, 

għaldaqstant, huwa tal-opinjoni li l-

frammentazzjoni u l-limitazzjonijet 

eżistenti għandhom jitwarrbu u l-

imblukkar ġeografiku m'għandux jiġi 

permess;  

Or. en 

 

Emenda  62 

Eva Paunova 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 4 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

4. Jisħaq li l-kunfidenza u l-protezzjoni 

b'saħħitha tad-data huma prerekwiżiti 

għall-ħolqien ta' Suq Uniku Diġitali; 

jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li jiġu 

żgurati standards għoljin f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-kapaċità, l-aċċessibilità u s-

sigurtà tad-data billi tiġi pprovduta 

infrastruttura tad-data komprensiva, 

affidabbli u interoperabbli u billi jiġu 

żgurati s-sigurtà u l-kredibilità tal-ġbir, l-

ipproċessar, l-użu u l-ħżin tad-data;  

4. Jisħaq li l-kunfidenza u l-protezzjoni 

b'saħħitha tad-data huma prerekwiżiti għat-

tlestija tas-Suq Uniku Diġitali; jenfasizza, 

f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li jiġu żgurati 

standards għoljin f'dak li għandu x'jaqsam 

mal-kapaċità, l-aċċessibilità u s-sigurtà tad-

data billi tiġi pprovduta infrastruttura tad-

data komprensiva, affidabbli u 

interoperabbli u billi jiġu żgurati s-sigurtà 

u l-kredibilità tal-ġbir, l-ipproċessar, l-użu 

u l-ħżin tad-data; Jenfasizza li l-

interoperabilità għandha rwol kruċjali fil-

kuntest tas-Sistemi ta' Trasport 

Intelliġenti (STI) u jħeġġeġ l-

implimentazzjoni tagħha u ż-żieda tal-

interoperabilità fis-sistemi varji ta' 

trasport fl-UE. Barra dan għandhom jiġu 
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promossi fehim komuni tal-

interoperabilità fl-Unjoni u approċċ 

olistiku lejn soluzzjonijiet ta' 

interoperabilità fl-UE. 

Or. en 

 

Emenda  63 

Aldo Patriciello 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 4 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

4. Jisħaq li l-kunfidenza u l-protezzjoni 

b'saħħitha tad-data huma prerekwiżiti 

għall-ħolqien ta' Suq Uniku Diġitali; 

jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li jiġu 

żgurati standards għoljin f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-kapaċità, l-aċċessibilità u s-

sigurtà tad-data billi tiġi pprovduta 

infrastruttura tad-data komprensiva, 

affidabbli u interoperabbli u billi jiġu 

żgurati s-sigurtà u l-kredibilità tal-ġbir, l-

ipproċessar, l-użu u l-ħżin tad-data; 

4. Jisħaq li, fid-dawl tal-Artikolu 16 tat-

TFUE u tal-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-UE, il-

kunfidenza u l-protezzjoni b'saħħitha tad-

data huma prerekwiżiti għall-ħolqien ta' 

Suq Uniku Diġitali; jenfasizza, f'dan il-

kuntest, il-ħtieġa li jiġu żgurati standards 

għoljin f'dak li għandu x'jaqsam mal-

kapaċità, l-aċċessibilità u s-sigurtà tad-data 

billi tiġi pprovduta infrastruttura tad-data 

komprensiva, affidabbli u interoperabbli u 

billi jiġu żgurati s-sigurtà u l-kredibilità tal-

ġbir, l-ipproċessar, l-użu u l-ħżin tad-data; 

Or. it 

 

Emenda  64 

Karima Delli 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 4 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

4. Jisħaq li l-kunfidenza u l-protezzjoni 

b'saħħitha tad-data huma prerekwiżiti 

għall-ħolqien ta' Suq Uniku Diġitali; 

jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li jiġu 

żgurati standards għoljin f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-kapaċità, l-aċċessibilità u s-

4.Jisħaq li l-kunfidenza u l-protezzjoni 

b'saħħitha tad-data huma prerekwiżiti 

għall-ħolqien ta' Suq Uniku Diġitali; 

jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li jiġu 

żgurati standards għoljin f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-kapaċità, l-aċċessibilità u s-
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sigurtà tad-data billi tiġi pprovduta 

infrastruttura tad-data komprensiva, 

affidabbli u interoperabbli u billi jiġu 

żgurati s-sigurtà u l-kredibilità tal-ġbir, l-

ipproċessar, l-użu u l-ħżin tad-data; 

sigurtà tad-data billi tiġi pprovduta 

infrastruttura tad-data komprensiva, 

affidabbli u interoperabbli; 

Or. fr 

 

Emenda  65 

Claudia Tapardel 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 4 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

4. Jisħaq li l-kunfidenza u l-protezzjoni 

b'saħħitha tad-data huma prerekwiżiti 

għall-ħolqien ta' Suq Uniku Diġitali; 

jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li jiġu 

żgurati standards għoljin f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-kapaċità, l-aċċessibilità u s-

sigurtà tad-data billi tiġi pprovduta 

infrastruttura tad-data komprensiva, 

affidabbli u interoperabbli u billi jiġu 

żgurati s-sigurtà u l-kredibilità tal-ġbir, l-

ipproċessar, l-użu u l-ħżin tad-data;  

4. Jisħaq li l-kunfidenzjalità u l-

protezzjoni b'saħħitha tad-data huma 

prerekwiżiti għall-ħolqien ta' Suq Uniku 

Diġitali; jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-

ħtieġa li jiġu żgurati standards għoljin f'dak 

li għandu x'jaqsam mal-kapaċità, l-

aċċessibilità u s-sigurtà tad-data billi tiġi 

pprovduta infrastruttura tad-data 

komprensiva, affidabbli u interoperabbli u 

billi jiġu żgurati s-sigurtà u l-kredibilità tal-

ġbir, l-ipproċessar, l-użu u l-ħżin tad-data;  

Or. en 

 

Emenda  66 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 4 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

4. Jisħaq li l-kunfidenza u l-protezzjoni 

b'saħħitha tad-data huma prerekwiżiti 

għall-ħolqien ta' Suq Uniku Diġitali; 

jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li jiġu 

żgurati standards għoljin f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-kapaċità, l-aċċessibilità u s-

sigurtà tad-data billi tiġi pprovduta 

4. Jisħaq li d-diġitalizzazzjoni li dejjem qed 

tikber tat-trasport tikkawża sfida tripla 

marbuta mal-fiduċja, mal-konnettività u 

mal-kapaċità; jitlob għalhekk għall-

implimentazzjoni ta' protezzjoni 

b'saħħitha tad-data; jinsisti dwar in-

neċessità li jiġu żviluppati standards li 
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infrastruttura tad-data komprensiva, 

affidabbli u interoperabbli u billi jiġu 

żgurati s-sigurtà u l-kredibilità tal-ġbir, l-

ipproċessar, l-użu u l-ħżin tad-data; 

mhux biss jiżguraw l-interoperabilità bejn 

il-pajjiżi, iżda wkoll bejn is-servizzi u l-

industrija, u li jiġu żgurati s-sigurtà u l-

kredibilità tal-ġbir, l-ipproċessar, l-użu u l-

ħżin tad-data; ifakkar fl-importanza tal-

użu ta' infrastrutturi adatti sabiex imexxu 

l-kwantità ta' flussi ġodda ġenerati, li se 

jseħħ permezz tal-investiment f’veloċità 

għolja, l-użu sħiħ tal-possibiltajiet offruti 

minn Galileo u użu aħjar tal-frekwenzi; 

Or. fr 

 

Emenda  67 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 4 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

4. Jisħaq li l-kunfidenza u l-protezzjoni 

b'saħħitha tad-data huma prerekwiżiti 

għall-ħolqien ta' Suq Uniku Diġitali; 

jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li jiġu 

żgurati standards għoljin f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-kapaċità, l-aċċessibilità u s-

sigurtà tad-data billi tiġi pprovduta 

infrastruttura tad-data komprensiva, 

affidabbli u interoperabbli u billi jiġu 

żgurati s-sigurtà u l-kredibilità tal-ġbir, l-

ipproċessar, l-użu u l-ħżin tad-data; 

4. Jisħaq li l-kunfidenza u l-protezzjoni 

b'saħħitha tad-data huma prerekwiżiti 

għall-ħolqien ta' Suq Uniku Diġitali; 

jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li jiġu 

żgurati standards għoljin f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-kapaċità, l-aċċessibilità u s-

sigurtà tad-data billi tiġi pprovduta 

infrastruttura tad-data komprensiva, 

affidabbli u interoperabbli u billi jiġu 

żgurati s-sigurtà u l-kredibilità tal-ġbir, l-

ipproċessar, l-użu u l-ħżin tad-data; jitlob 

lill-Kummissjoni li tiġi żgurata 

trasparenza massima fil-protezzjoni tad-

data, billi jiġi evitat użu preġudikat tad-

data tal-konsumaturi min-naħa tal-ġganti 

tal-Big Data; 

Or. it 

 

Emenda  68 

Marie-Christine Arnautu 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 4 
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Abbozz ta' opinjoni Emenda 

4. Jisħaq li l-kunfidenza u l-protezzjoni 

b'saħħitha tad-data huma prerekwiżiti 

għall-ħolqien ta' Suq Uniku Diġitali; 

jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li jiġu 

żgurati standards għoljin f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-kapaċità, l-aċċessibilità u s-

sigurtà tad-data billi tiġi pprovduta 

infrastruttura tad-data komprensiva, 

affidabbli u interoperabbli u billi jiġu 

żgurati s-sigurtà u l-kredibilità tal-ġbir, l-

ipproċessar, l-użu u l-ħżin tad-data; 

4. Jisħaq li l-kunfidenza u l-protezzjoni 

b'saħħitha tad-data huma prerekwiżiti għal 

kull kooperazzjoni interstatali fil-qasam 
diġitali; jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-

ħtieġa li jiġu protetti l-libertajiet 

individwali u jiġu żgurati standards għoljin 

f'dak li għandu x'jaqsam mal-kapaċità, l-

aċċessibilità u s-sigurtà tad-data billi tiġi 

pprovduta infrastruttura tad-data affidabbli 

u interoperabbli u billi jiġu żgurati s-

sigurtà u l-kredibilità tal-ġbir, l-

ipproċessar, l-użu u l-ħżin tad-data; 

Or. fr 

 

Emenda  69 

Theresa Griffin 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 4a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 4a. Jenfasizza l-importanza ta' aċċess 

b'veloċità għolja għall-internet, b'mod 

speċjali għaż-żoni rurali u periferiċi 

sabiex b'hekk kulħadd ikun jista' jgawdi 

mill-vantaġġi offruti minn netwerk tat-

trasport diġitalizzat; 

Or. en 

 

Emenda  70 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 4a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 4a. Jilqa' l-fatt li d-diġitalizzazzjoni tas-

settur tat-trasport tippermetti aktar 
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żvilupp tal-kunċett ta' Mobilità bħala 

Servizz; jirrikonoxxi li tista' twassal għal 

tibdil strutturali fis-settur tat-trasport; 

iħeġġeġ, għaldaqstant, lill-Kummissjoni 

tibda analiżi profonda tal-prospetti tal-

kunċett ta' Mobilità bħala Servizz, 

rigward, pereżempju, l-imġiba tal-

konsumaturi, l-infrastrutturi tat-trasport 

u l-ippjanar urban; 

Or. en 

 

Emenda  71 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 4a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 4a. Huwa tal-opinjoni li l-oqsma tat-

trasport u tat-turiżmu mhumiex se jgawdu 

bis-sħiħ mir-rivoluzzjoni diġitali anke biż-

żieda tal-punti ta' aċċess għall-WiFi u 

jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw l-

impenji tagħhom li jwaqqfu t-tariffi tar-

roaming fl-Ewropa; 

Or. fr 

 

Emenda  72 

Kosma Złotowski 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 4a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 4a. Jirrimarka li l-opportunitajiet 

ippreżentati mir-rivoluzzjoni diġitali jista' 

jittieħed vantaġġ sħiħ minnhom biss jekk 

ikun disponibbli aċċess għall-internet 

irħis u faċli; jenfasizza li l-aċċess għal 

informazzjoni aġġornata dwar dewmien, 

ostakli u kundizzjonijiet tat-temp huwa 
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estremament importanti għall-vjaġġaturi 

u l-vjaġġaturi transfruntiera; jitlob li tiġi 

kkunsidrata kif xieraq fl-istrateġija dwar 

is-suq uniku diġitali l-ħtieġa li l-aċċess 

għall-internet ikun disponibbli mingħajr 

ħlas fl-istazzjonijiet, l-ajruporti, il-

portijiet, il-lukandi u l-istazzjonijiet tas-

servizz fl-awtostradi; 

Or. pl 

 

Emenda  73 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 4a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 4a. Jistieden lill-Istati Membri u l-

muniċipalitajiet lokali jipprevedu u 

jinkludu dejjem fl-iżvilupp tal-pjanijiet ta' 

mobilità urbana d-dimensjoni diġitali tat-

trasport, biex b'hekk jiżguraw 

aċċessibbiltà u użabilità sħiħa min-naħa 

tal-utenti; 

Or. it 

 

Emenda  74 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 4a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 4a. Jirrimarka li l-aċċess għall-

broadband, l-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-

informazzjoni u tal-komunikazzjoni u 

konnettività aħjar, b'mod partikolari fiż-

żoni rurali, jistimulaw l-iżvilupp 

ekonomiku u jtejbu l-kwalità tal-ħajja; 

Or. pl 
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Emenda  75 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 4b (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 4b. Jisħaq li l-użu ta' applikazzjonijiet 

ġodda għas-smartphone, it-tablet u l-

kompjuter jista' jwassal għal valur miżjud 

notevoli għall-iżvilupp tat-turiżmu 

Ewropew u implimentazzjoni aħjar tat-

trasport; għalhekk il-Kummissjoni u l-

Istati Membri flimkien għandhom 

jidentifikaw standards komuni li jiżguraw 

konkorrenza leali u tnaqqis notevoli tal-

kontribuzzjonijiet amministrattivi u 

burokratiċi li jeżistu llum; 

Or. it 

 

Emenda  76 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 4c (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 4c. Jilqa' l-introduzzjoni fis-settur tat-

trasport ta' applikazzjonijiet li jippermettu 

car-sharing, car-pooling, bike-sharing u 

modi oħra ta' trasport kondiviż; 

Or. it 

 

Emenda  77 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 4d (ġdid) 
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Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 4d. Jenfasizza li aktar diġitalizzazzjoni 

tas-sistemi ta' konsenja ta' merkanzija fl-

Ewropa tiżgura aktar effikaċja u traċċar 

tas-servizzi ta' trasport ta' pakketti fil-

livell transkonfinali; 

Or. it 

 

Emenda  78 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 4e (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 4e. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-

ħolqien ta' sistemi diġitali Ewropej sabiex 

tiġi implimentata l-assistenza medika u 

tas-saħħa b'aċċessibbiltà aħjar għat-

trasport lejn żoni li mhux faċli jintlaħqu; 

Or. it 

 

Emenda  79 

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

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

5. Huwa tal-opinjoni li s-settur tat-trasport 

se jsir wieħed mill-akbar oqsma ta' 

implimentazzjoni tal-Internet tal-Oġġetti. 

5. Huwa tal-opinjoni li s-settur tat-trasport 

se jsir wieħed mill-akbar oqsma ta' 

implimentazzjoni tal-Internet tal-Oġġetti; 

għaldaqstant jenfasizza l-importanza ta' 

prospettiva u valutazzjoni tal-impatt ex 

ante fit-teħid tad-deċiżjonijiet kemm għar-

regolamentazzjoni kif ukoll għall-

investimenti fl-infrastruttura biex jinbnew 

pedamenti applikabbli għal trasport 

awtomatizzat; 
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Or. en 

 

Emenda  80 

István Ujhelyi 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

5. Huwa tal-opinjoni li s-settur tat-trasport 

se jsir wieħed mill-akbar oqsma ta' 

implimentazzjoni tal-Internet tal-Oġġetti. 

5. Huwa tal-opinjoni li s-settur tat-trasport 

u tat-turiżmu se jsir wieħed mill-akbar 

oqsma ta' implimentazzjoni tal-Internet tal-

Oġġetti. 

Or. hu 

 

Emenda  81 

Theresa Griffin 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

5. Huwa tal-opinjoni li s-settur tat-trasport 

se jsir wieħed mill-akbar oqsma ta' 

implimentazzjoni tal-Internet tal-Oġġetti. 

5. Huwa tal-opinjoni li s-settur tat-trasport 

se jsir wieħed mill-akbar oqsma ta' 

implimentazzjoni tal-Internet tal-Oġġetti; 

Għaldaqstant, iqis l-adozzjoni tad-

Direttiva Ewropea dwar l-Aċċessibbiltà ta' 

Sit Web bħala ta' importanza vitali biex 

jiġu indirizzati kwistjonijiet ta' 

aċċessibbiltà fl-Ewropa; ifakkar li l-aħħar 

rapport (2011) mill-istudju tal-

"Monitoraġġ tal-Aċċessibbiltà Elettronika 

fl-Ewropa" (MeAC) jistma li terz biss tal-

kontenut iġġenerat mill-awtoritajiet 

pubbliċi fl-UE huwa aċċessibbli; 

jenfasizza li l-aċċessibbiltà tas-siti web 

mhijiex biss kwistjoni ta' standards tekniċi 

u ta' arkitettura u disinn tas-siti web, iżda 

hija vitali sabiex tiżgura li ħadd ma jkun 

f'riskju li jiġi parzjalment jew totalment 

eskluż mis-soċjetà hekk kif qed issir aktar 

diġitalizzata. 



 

PE567.771v02-00 44/50 AM\1073513MT.doc 

MT 

Or. en 

 

Emenda  82 

Luis de Grandes Pascual 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

5. Huwa tal-opinjoni li s-settur tat-trasport 

se jsir wieħed mill-akbar oqsma ta' 

implimentazzjoni tal-Internet tal-Oġġetti. 

5. Huwa tal-opinjoni li s-settur tat-trasport 

u tat-turiżmu se jsiru tnejn mill-akbar 

oqsma ta' implimentazzjoni tal-Internet tal-

Oġġetti, u b'hekk jiffaċilitaw l-ippjanar 

tat-trasport u jtejbu l-interkonnessjoni ta’ 

bejn il-mezzi tat-trasport filwaqt li jevitaw 

l-imblukkar ġeografiku fil-kiri tas-servizzi 

permezz ta' sistema integrata ta' ħruġ ta' 

biljetti multimodali; 

Or. es 

 

Emenda  83 

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

Karima Delli 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 5a. ifakkar, kif miktub fir-rapport dwar it-

twettiq ta' ħruġ ta' biljetti integrat 

multimodali fl-Ewropa, il-ħtieġa li tiġi 

promossa b'mod ambizzjuż l-

informazzjoni dwar l-ivvjaġġar 

multimodali, u s-servizzi tal-ippjanar u 

tal-ħruġ tal-biljetti bil-viżjoni ta' mobilità 

bla intoppi minn bieb għal bieb. 

Or. en 
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Emenda  84 

Inés Ayala Sender 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 5a. Jinnota li d-diġitalizzazzjoni fis-settur 

tat-trasport tista' twassal għal esklużjoni 

ta' ċerti gruppi soċjali li jiffaċċjaw 

diffikultajiet biex jiffamiljarizzaw ruħhom 

mat-teknoloġiji ġodda bħalma huma l-

persuni anzjani, dawk diġitalment 

illitterati jew il-persuni b'diżabilità. 

Jistieden lill-Kummissjoni biex fl-

implimentazzjoni tas-Suq Uniku Diġitali 

tinkorpora r-riskju tal-esklużjoni ta' dawn 

l-utenti. 

Or. es 

 

Emenda  85 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 5a. Jistenna li l-Kummissjoni tippreżenta 

rapport komprensiv li jinkludi 

valutazzjoni tas-sitwazzjoni attwali tad-

diġitalizzazzjoni fis-suq tat-turiżmu tal-UE 

bil-għan li jiġu identifikati u indirizzati l-

isfidi u l-opportunitajiet tal-parteċipanti 

pubbliċi u privati varji fil-livell nazzjonali, 

reġjonali u lokali; iqis li dan ir-rapport 

għandu jinkludi rakkomandazzjonijiet 

xierqa biex tiġi żgurata kompetizzjoni 

ġusta u kundizzjonijiet ekwi għall-atturi 

kollha u biex jiġu mħarsa l-konsumaturi 

billi jiġu pprovduti t-trasparenza, in-

newtralità u l-aċċessibilità; 

Or. en 
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Emenda  86 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 5a. Jenfasizza l-importanza tad-

diġitalizzazzjoni fis-settur tat-turiżmu u l-

ħtieġa li l-infrastrutturi diġitali kollha 

jsiru faċilment aċċessibbli b'mod 

partikolari fir-rigward tal-SMEs, meta 

jitqies ukoll l-iżvilupp tal-pjattaformi tal-

ekonomija kollaborattiva. 

Or. en 

 

Emenda  87 

Olga Sehnalová 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 5a. Jenfasizza li l-għodod tal-ICT 

għandhom ikunu aċċessibbli u jistgħu 

jintużaw faċilment mill-utenti kollha, 

inklużi persuni b'diżabilità u l-

popolazzjoni li qed tixjieħ, biex ma 

jinħolqux ostakli ġodda; 

Or. en 

 

Emenda  88 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5a (ġdid) 
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Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 5a. Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi l-

iżvilupp u t-titjib tal-ġestjoni tagħha tal-

portali web turistiċi tal-UE li sa issa ma 

rrappreżentaw l-ebda valur miżjud għat-

turiżmu Ewropew, iżda li minflok kienu 

biss oġġett ta' spiża kontinwa għall-

kontribwenti Ewropej; 

Or. it 

 

Emenda  89 

Luis de Grandes Pascual 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 5a. Jinnota l-ħtieġa li tiġi mtejba l-

aċċessibbiltà għall-internet u għall-

applikazzjonijiet informatiċi fl-

istazzjonijiet, l-ajruporti, u fejn huwa 

possibbli, fil-lukandi u forom oħra ta' 

akkomodazzjoni. 

Or. es 

 

Emenda  90 

Marie-Christine Arnautu 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5a (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 5a. Jistieden lill-Istati Membri jirriflettu 

sew dwar id-diġitalizzazzjoni li qed dejjem 

tikber tas-soċjetajiet oċċidentali u dwar ir-

riskji ta' aljenazzjoni li dan il-proċess 

jista' jikkawża; jesprimi wkoll ix-xewqa 

tiegħu li l-kritika kostruttiva mressqa 

dwar din il-problema tiġi kkunsidrata 
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mill-awtoritajiet kompetenti; ifakkar din 

il-frażi tas-soċjologu Jacques Ellul : ' [...] 

It-teknika vera* taf iżżomm l-illużjoni ta' 

libertà, ta' għażla u ta' individwaliżmu 

b’tali mod li jissodisfa l-bżonnijiet tal-

bniedem tal-libertà, tal-għażla u tal-

individwaliżmu; iżda dawn ikunu ġew 

ikkalkolati bir-reqqa sabiex ikunu 

sempliċement illużjoni integrata fir-realtà 

 matematika’; 

*Nota tat-traduttur: Ara 

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

ul#On_technique 

Or. fr 

 

Emenda  91 

Olga Sehnalová 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5b (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 5b. Jenfasizza li għall-użu sħiħ tal-

kapaċità tad-diġitalizzazzjoni fis-settur tat-

trasport, huwa meħtieġ li tiġi eliminata l-

prattika tar-restrizzjoni tal-aċċess għall-

kontenut ibbażat fuq il-pożizzjoni 

ġeografika tal-utent (magħrufa bħala 

"imblukkar ġeografiku"); 

Or. en 

 

Emenda  92 

Dita Charanzová 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5b (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 5b. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ miżuri 

b'saħħithom ta' ċibersigurtà u rekwiżiti 

dwar vetturi konnessi; jinnota li dan 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ellul#On_technique
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ellul#On_technique
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mhuwiex biss kwistjoni ta' ħarsien tad-

data, iżda s-sigurtà fiżika ta' vettura u tal-

passiġġieri tagħha; 

Or. en 

 

Emenda  93 

Olga Sehnalová 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5c (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 5c. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa 

strateġija kkoordinata dwar il-konnettività 

fis-settur tat-trasport u tivvaluta l-impatt 

tagħha fuq is-sigurtà stradali u l-użu 

effiċjenti tal-infrstruttura, billi tqis 

kwistjonijiet importanti bħall-privatezza, 

is-sigurtà u l-aċċessibbiltà tad-data. 

Or. en 

 

Emenda  94 

Dita Charanzová 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5c (ġdid) 

 

Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 5c. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm parti 

attiva mill-UE fil-Forum Dinji tan-NU 

dwar ir-regolamenti awtomotivi, iżda 

b'mod speċjali fil-grupp ta' ħidma 

informali dwar is-sistemi ta' trasport 

intelliġenti u l-vetturi awtomotivi 

(WP.29); jemmen li huwa ta' importanza 

vitali li jsir involviment f'dan biex jiġi 

żgurat li l-istandards tal-vetturi konnessi 

tal-UE jkunu l-bażi għall-istandards 

globali; jemmen bl-istess mod li għandna 

nsaħħu l-kooperazzjoni mal-Istati Uniti 

dwar l-istandards u r-regolamenti tal-
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vetturi konnessi; 

Or. en 

 

 


