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Alteração  1 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 

Projeto de parecer Alteração 

1. Saúda a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa»; sublinha que a aplicação da 

digitalização e uma maior implantação de 

Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) 

irão tornar-se ferramentas essenciais para 

um sistema europeu de transportes mais 

eficaz e produtivo, o que tornará a logística 

e a utilização quotidiana dos transportes 

mais fluidas, seguras, sustentáveis e 

comedidas na utilização de recursos; 

1. Saúda a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa»; sublinha que a aplicação da 

digitalização e uma maior implantação de 

Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) 

interoperáveis são ferramentas essenciais 

para um sistema europeu de transportes 

mais eficaz e produtivo, o que tornará a 

logística e a utilização quotidiana dos 

transportes mais fluidas, seguras, 

sustentáveis e comedidas na utilização de 

recursos; 

Or. en 

 

Alteração  2 

Eva Paunova 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 

Projeto de parecer Alteração 

1. Saúda a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa»; sublinha que a aplicação da 

digitalização e uma maior implantação de 

Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) 

irão tornar-se ferramentas essenciais para 

um sistema europeu de transportes mais 

eficaz e produtivo, o que tornará a logística 

e a utilização quotidiana dos transportes 

mais fluidas, seguras, sustentáveis e 

comedidas na utilização de recursos; 

1. Saúda a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa»; sublinha que a aplicação da 

digitalização e uma maior implantação de 

Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) 

irão tornar-se ferramentas essenciais para 

um sistema europeu de transportes mais 

eficaz, produtivo e viável a longo prazo, o 

que tornará a logística e a utilização 

quotidiana dos transportes mais fluidas, 

seguras, sustentáveis e comedidas na 

utilização de recursos; 

Or. en 
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Alteração  3 

Aldo Patriciello 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 

Projeto de parecer Alteração 

1. Saúda a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa»; sublinha que a aplicação da 

digitalização e uma maior implantação de 

Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) 

irão tornar-se ferramentas essenciais para 

um sistema europeu de transportes mais 

eficaz e produtivo, o que tornará a logística 

e a utilização quotidiana dos transportes 

mais fluidas, seguras, sustentáveis e 

comedidas na utilização de recursos; 

1. Saúda a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa»; sublinha que a aplicação da 

digitalização e uma maior implantação de 

Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) 

irão tornar-se ferramentas essenciais para 

um sistema europeu de transportes mais 

eficaz e produtivo, o que tornará a logística 

e a utilização quotidiana dos transportes 

mais fluidas, seguras, sustentáveis e 

comedidas na utilização de recursos; 

observa que os STI, ao integrarem as 

telecomunicações, a eletrónica e as 

tecnologias da informação com a 

engenharia dos transportes, contribuem 

de facto para melhorar o desempenho 

ambiental, a eficiência, incluindo a 

energética, e a segurança dos transportes 

rodoviários em várias frentes, 

assegurando o funcionamento do 

mercado interno, como se refere na 

Diretiva 2010/40/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 7 de julho de 

2010; 

Or. it 

 

Alteração  4 

Theresa Griffin 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 

Projeto de parecer Alteração 

1. Saúda a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

1. Saúda a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 
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na Europa»; sublinha que a aplicação da 

digitalização e uma maior implantação de 

Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) 

irão tornar-se ferramentas essenciais para 

um sistema europeu de transportes mais 

eficaz e produtivo, o que tornará a logística 

e a utilização quotidiana dos transportes 

mais fluidas, seguras, sustentáveis e 

comedidas na utilização de recursos; 

na Europa»; sublinha que a aplicação da 

digitalização e uma maior implantação de 

Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) 

irão tornar-se ferramentas essenciais para 

um sistema europeu de transportes mais 

eficaz e produtivo, o que tornará a logística 

e a utilização quotidiana dos transportes 

mais fluidas, seguras, sustentáveis e 

comedidas na utilização de recursos, e 

assegurará uma melhor integração das 

necessidades dos passageiros portadores 

de deficiência; 

Or. en 

 

Alteração  5 

Karima Delli 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 

Projeto de parecer Alteração 

1. Saúda a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa»; sublinha que a aplicação da 

digitalização e uma maior implantação de 

Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) 

irão tornar-se ferramentas essenciais para 

um sistema europeu de transportes mais 

eficaz e produtivo, o que tornará a logística 

e a utilização quotidiana dos transportes 

mais fluidas, seguras, sustentáveis e 

comedidas na utilização de recursos; 

1. Saúda a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa»; sublinha que a aplicação da 

digitalização e uma maior implantação de 

Sistemas de Transporte Inteligentes (STI), 

de sistemas europeus de gestão do tráfego 

ferroviário (ERTMS) e de sistemas de 

informação fluvial (RIS) irão tornar-se 

ferramentas essenciais para um sistema 

europeu de transportes mais eficaz e 

produtivo, o que tornará a logística, a 

mobilidade e a utilização quotidiana dos 

transportes mais fluidas, acessíveis, 

seguras, sustentáveis na utilização de 

recursos, e conduzirá a uma melhor 

utilização das capacidades das 

infraestruturas de transportes existentes; 

Or. en 

 

Alteração  6 

Claudia Tapardel 
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Projeto de parecer 

N.º 1 

 

Projeto de parecer Alteração 

1. Saúda a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa»; sublinha que a aplicação da 

digitalização e uma maior implantação de 

Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) 

irão tornar-se ferramentas essenciais para 

um sistema europeu de transportes mais 

eficaz e produtivo, o que tornará a logística 

e a utilização quotidiana dos transportes 

mais fluidas, seguras, sustentáveis e 

comedidas na utilização de recursos; 

1. Saúda a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa»; sublinha que a aplicação da 

digitalização e uma maior implantação de 

Sistemas de Transporte Inteligentes (STI), 

nomeadamente de iniciativas destinadas a 

promover e a disponibilizar aos 

passageiros os serviços de informação e 

venda de bilhetes para viagens 

multimodais, irão tornar-se ferramentas 

essenciais para um sistema europeu de 

transportes mais eficaz e produtivo, o que 

tornará a logística e a utilização quotidiana 

dos transportes mais fluidas, seguras, 

sustentáveis e comedidas na utilização de 

recursos; 

Or. en 

 

Alteração  7 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 

Projeto de parecer Alteração 

1. Saúda a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa»; sublinha que a aplicação da 

digitalização e uma maior implantação de 

Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) 

irão tornar-se ferramentas essenciais para 

um sistema europeu de transportes mais 

eficaz e produtivo, o que tornará a logística 

e a utilização quotidiana dos transportes 

mais fluidas, seguras, sustentáveis e 

comedidas na utilização de recursos; 

1. Saúda a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa»; sublinha que a aplicação da 

digitalização e uma maior implantação de 

Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) 

irão tornar-se ferramentas essenciais para 

um sistema europeu de transportes mais 

eficaz e produtivo, o que tornará a logística 

e a utilização quotidiana dos transportes 

mais fluidas, seguras, sustentáveis e 

comedidas na utilização de recursos; 

observa que se encontram em diferentes 

fases de desenvolvimento e 

implementação instrumentos relativos ao 
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transporte por via marítima (SafeSeaNet7, 

Diretiva 2010/65/UE relativa às 

formalidades de declaração, Cintura Azul 

(Blue Belt8), serviços marítimos em 

linha), por vias navegáveis interiores (RIS 

9), por caminho-de-ferro (TAF-TSI10), 

por estrada (ITS11) e por via aérea 

(SESAR12); insta a Comissão a aplicar 

rapidamente estes instrumentos, de forma 

a facilitar os fluxos contínuos de 

informação; 

Or. en 

 

Alteração  8 

Marie-Christine Arnautu 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 

Projeto de parecer Alteração 

1. Saúda a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa»; sublinha que a aplicação da 

digitalização e uma maior implantação de 

Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) 

irão tornar-se ferramentas essenciais para 

um sistema europeu de transportes mais 

eficaz e produtivo, o que tornará a 

logística e a utilização quotidiana dos 

transportes mais fluidas, seguras, 

sustentáveis e comedidas na utilização de 

recursos; 

1. Regista a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa»; lamenta que não tenha sido 

designada «Estratégia para uma melhor 

cooperação entre as nações europeias no 

domínio digital»; sublinha que a aplicação 

da digitalização e uma maior implantação 

de Sistemas de Transporte Inteligentes 

(STI) devem, prioritariamente, ter em 

conta as expectativas dos utilizadores, 

tornando os sistemas de transportes mais 

seguros, eficientes, fluidos e económicos;  

Or. fr 

 

Alteração  9 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 
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Projeto de parecer Alteração 

1. Saúda a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa»; sublinha que a aplicação da 

digitalização e uma maior implantação de 

Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) 

irão tornar-se ferramentas essenciais para 

um sistema europeu de transportes mais 

eficaz e produtivo, o que tornará a logística 

e a utilização quotidiana dos transportes 

mais fluidas, seguras, sustentáveis e 

comedidas na utilização de recursos; 

1. Saúda a Comunicação intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa»; sublinha que a aplicação da 

digitalização e uma maior implantação de 

Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) 

irão tornar-se ferramentas essenciais para 

um sistema europeu de transportes mais 

eficaz e produtivo, o que tornará a logística 

e a utilização quotidiana dos transportes 

mais fluidas, seguras, sustentáveis e 

comedidas na utilização de recursos; apoia 

uma abordagem holística às 

telecomunicações, transportes e redes de 

energia inteligentes no que respeita ao 

desenvolvimento de novos tipos de 

serviços digitais para os consumidores e 

os fornecedores; 

Or. en 

 

Alteração  10 

Barbara Kappel 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Salienta a importância dos dados 

para garantir que o setor dos transportes 

beneficie do mercado único digital; 

congratula-se, por conseguinte, com o 

anúncio pela Comissão da sua iniciativa 

sobre a livre circulação de dados, que visa 

eliminar as atuais barreiras ao tráfego 

transfronteiriço de dados; 

Or. de 

 

Alteração  11 

Franck Proust 

 



 

AM\1073513PT.doc 9/50 PE567.771v02-00 

 PT 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Reconhece que a existência de 

procedimentos administrativos demasiado 

pesados em alguns países pode ser um 

obstáculo para o desenvolvimento de 

projetos de transporte com elevado 

potencial (incluindo as empresas em fase 

de arranque e os projetos digitais); 

solicita que o mercado único digital 

inclua uma dimensão específica destinada 

a reduzir as formalidades administrativas 

(fiscalidade, declaração de criação de 

uma empresa, recrutamento, etc.), 

nomeadamente aquando do lançamento 

de projetos; 

Or. fr 

 

Alteração  12 

Dominique Riquet 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Salienta a importância que tem, para 

o comércio mundial, o desenvolvimento 

da logística em linha, que levou à 

integração total de toda a cadeia logística 

nos planos operacional, administrativo e 

financeiro; 

Or. fr 

 

Alteração  13 

Karima Delli 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 
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Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Está convencido de que a 

digitalização tem um grande potencial 

para intensificar as abordagens de 

integração, como sejam a melhoria da 

interoperabilidade, a intermodalidade sem 

descontinuidades e uma 

interconectividade (transfronteiras) mais 

eficiente; salienta que os sistemas 

europeus digitalizados de informação, 

reserva e emissão de bilhetes (em tempo 

real) para transportes intermodais 

constituem uma oportunidade 

fundamental para tornar mais 

sustentáveis os transportes e a 

mobilidade; 

Or. en 

 

Alteração  14 

István Ujhelyi 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 

 

Projeto de parecer Alteração 

2. Recorda que a digitalização do sector 

dos transportes proporciona à Europa 

novas oportunidades de negócio e de 

emprego; chama a atenção para o 

crescimento no sector STI, estando prevista 

uma taxa global de crescimento anual de 

16.4 % para o período 2014-2019; 

2. Recorda que a digitalização do sector 

dos transportes e do turismo proporciona à 

Europa novas oportunidades de negócio e 

de emprego; chama a atenção para o 

crescimento no sector STI, estando prevista 

uma taxa global de crescimento anual de 

16.4 % para o período 2014-2019; 

 

Or. hu 

 

Alteração  15 

Eva Paunova 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 
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Projeto de parecer Alteração 

2. Recorda que a digitalização do sector 

dos transportes proporciona à Europa 

novas oportunidades de negócio e de 

emprego; chama a atenção para o 

crescimento no sector STI, estando prevista 

uma taxa global de crescimento anual de 

16.4 % para o período 2014-2019; 

2. Recorda que a digitalização do sector 

dos transportes proporciona à Europa 

novas oportunidades de negócio e de 

emprego, além de ser fundamental para a 

transformação das cidades europeias em 

cidades inteligentes;  chama a atenção para 

o crescimento no sector STI, estando 

prevista uma taxa global de crescimento 

anual de 16.4 % para o período 2014-2019; 

Or. en 

 

Alteração  16 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 

 

Projeto de parecer Alteração 

2. Recorda que a digitalização do sector 

dos transportes proporciona à Europa 

novas oportunidades de negócio e de 

emprego; chama a atenção para o 

crescimento no sector STI, estando prevista 

uma taxa global de crescimento anual de 

16.4 % para o período 2014-2019; 

2. Recorda que a digitalização do sector 

dos transportes proporciona à Europa 

novas oportunidades de negócio e de 

emprego; chama a atenção para o 

crescimento no sector STI, estando prevista 

uma taxa global de crescimento anual de 

16.4 % para o período 2014-2019; 

sublinha, por isso, a necessidade de 

desenvolver infraestruturas adequadas e 

de simplificar o acesso ao financiamento 

para as PME e as empresas em fase de 

arranque inovadoras do setor dos 

transportes e do turismo; considera que o 

FEIE deve desempenhar um papel 

importante na digitalização deste setor; 

Or. en 

 

Alteração  17 

Marie-Christine Arnautu 
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Projeto de parecer 

N.º 2 

 

Projeto de parecer Alteração 

2. Recorda que a digitalização do sector 

dos transportes proporciona à Europa 

novas oportunidades de negócio e de 

emprego; chama a atenção para o 

crescimento no sector STI, estando prevista 

uma taxa global de crescimento anual de 

16.4 % para o período 2014-2019; 

2. Recorda que a digitalização do sector 

dos transportes proporciona aos 

Estados-Membros novas oportunidades de 

negócio e de emprego; chama a atenção 

para o crescimento no sector STI, estando 

prevista uma taxa global de crescimento 

anual de 16.4 % para o período 2014-2019; 

Or. fr 

 

Alteração  18 

Luis de Grandes Pascual 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 

 

Projeto de parecer Alteração 

2. Recorda que a digitalização do sector 

dos transportes proporciona à Europa 

novas oportunidades de negócio e de 

emprego; chama a atenção para o 

crescimento no sector STI, estando prevista 

uma taxa global de crescimento anual de 

16.4 % para o período 2014-2019; 

2. Recorda que a digitalização do sector 

dos transportes proporciona à Europa 

novas oportunidades de negócio e de 

emprego, especialmente no que respeita às 

empresas em fase de arranque e às 

pequenas empresas; chama a atenção para 

o crescimento no sector STI, estando 

prevista uma taxa global de crescimento 

anual de 16.4 % para o período 2014-2019; 

Or. es 

 

Alteração  19 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 

 

Projeto de parecer Alteração 

2. Recorda que a digitalização do sector 

dos transportes proporciona à Europa 

2. Recorda que a digitalização do sector 

dos transportes, bem como as necessárias 
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novas oportunidades de negócio e de 

emprego; chama a atenção para o 

crescimento no sector STI, estando prevista 

uma taxa global de crescimento anual de 

16.4 % para o período 2014-2019; 

decisões estratégicas tomadas pelas 

empresas e os respetivos investimentos 

substanciais, proporcionam à Europa 

novas oportunidades de negócio e de 

emprego chama a atenção para o 

crescimento no sector STI, estando prevista 

uma taxa global de crescimento anual de 

16.4 % para o período 2014-2019; 

Or. pl 

Alteração  20 

Karima Delli 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-A. Está ciente de que a digitalização dos 

sistemas de transportes e de mobilidade 

também comporta um risco de perda de 

postos de trabalho em certos serviços de 

transporte, pelo que sublinha serem 

necessários planos sociais com vista ao 

desenvolvimento de outros postos de 

trabalho mais atrativos e sustentáveis; 

Or. en 

 

Alteração  21 

Dita Charanzová 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-A. Congratula-se com o anúncio em 16 

de setembro de 2015 de um «diálogo da 

indústria da UE sobre condução 

automatizada e conectada»; salienta a 

necessidade de uma parceria entre a 

indústria automóvel e o setor das 

telecomunicações, de modo a garantir que 

os veículos conectados e as respetivas 
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infraestruturas sejam desenvolvidos a 

partir de normas comuns em toda a 

Europa e à escala mundial; 

Or. en 

 

Alteração  22 

Inés Ayala Sender 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-A. Assinala, no entanto, que o setor dos 

transportes tem sido um dos pioneiros na 

utilização e aplicação de novas 

tecnologias da informação e sistemas 

inteligentes e de automatização 

(navegação por satélite no setor da 

aviação e monitorização da logística, 

ERTMS, gestão das frotas, portagens, 

tacógrafos digitais, câmaras de 

segurança, etc.); salienta, no entanto, que 

a digitalização do setor dos transportes 

não pressupõe, por si só, a prestação de 

um melhor serviço aos utilizadores, e que 

a vontade política é crucial para pôr 

termo às posições dominantes dos 

operadores históricos e aos obstáculos 

comerciais e regulamentares impostos 

pelo Estado; 

Or. es 

 

Alteração  23 

Kosma Złotowski 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-A. Salienta que os plenos benefícios da 

utilização de sistemas digitais no setor dos 
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transportes apenas podem ser realizados 

se for possibilitado o acesso aberto a 

conhecimentos e competências; considera 

que a Estratégia para o Mercado Único 

Digital deve incluir disposições relativas à 

formação no domínio da tecnologia 

digital para o pessoal de todos os setores 

da economia, nomeadamente os 

trabalhadores pouco qualificados do setor 

dos transportes; 

Or. pl 

 

Alteração  24 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-A. Observa que é necessário melhorar o 

acesso dos consumidores e das empresas 

aos bens e serviços digitais e que tal só 

será possível reforçando o acesso à 

Internet de alta velocidade para todos os 

cidadãos europeus; 

Or. it 

 

Alteração  25 

Luis de Grandes Pascual 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-A. Assinala que a digitalização do setor 

dos transportes possibilitará a criação de 

novos postos de trabalho, reduzindo a sua 

mecanização e potenciando as tarefas 

mais criativas; recorda que os programas 

de formação contínua dos trabalhadores 

são essenciais para acompanhar o ritmo 
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da evolução tecnológica; 

Or. es 

 

Alteração  26 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-A. Salienta que a interoperabilidade e a 

normalização são essenciais para um 

mercado único digital, razão por que insta 

a Comissão a identificar as lacunas 

existentes neste domínio; 

Or. en 

 

Alteração  27 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-B. Considera que os transportes 

públicos urbanos deveriam proporcionar 

aos cidadãos um acesso fácil e rápido aos 

serviços em todas as modalidades de 

transporte público local; 

Or. it 

 

Alteração  28 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-C (novo) 
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Projeto de parecer Alteração 

 2-C. Congratula-se com o estabelecimento 

de plataformas digitais que permitam 

aproximar a oferta e a procura no setor 

dos transportes e do turismo, incentivando 

a economia de partilha;  

Or. it 

 

Alteração  29 

Jill Seymour, James Carver 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Insta a Comissão a avaliar a 

necessidade de modernizar os 

regulamentos da UE e de os adaptar à era 

digital; solicita à Comissão que 

harmonize o quadro regulamentar de 

diferentes modos de transporte, a fim de 

promover uma verdadeira concorrência e 

de incentivar a criação de novas formas 

de inovação e de novos serviços para a 

mobilidade e a logística, incluindo os que 

se baseiam na economia de partilha, 

criando condições equitativas para 

agentes de mercado já existentes e novos 

participantes no que diz respeito aos 

elevados padrões europeus em matéria de 

segurança, de condições de trabalho, de 

tributação justa, de proteção do 

consumidor e de prevenção de efeitos 

nocivos para o ambiente; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  30 

Daniel Dalton 
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Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à Comissão 

que harmonize o quadro regulamentar de 

diferentes modos de transporte, a fim de 

promover uma verdadeira concorrência e 

de incentivar a criação de novas formas de 

inovação e de novos serviços para a 

mobilidade e a logística, incluindo os que 

se baseiam na economia de partilha, 

criando condições equitativas para 

agentes de mercado já existentes e novos 

participantes no que diz respeito aos 
elevados padrões europeus em matéria de 

segurança, de condições de trabalho, de 

tributação justa, de proteção do 

consumidor e de prevenção de efeitos 

nocivos para o ambiente; 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à Comissão 

que harmonize o quadro regulamentar de 

diferentes modos de transporte, a fim de 

promover uma verdadeira concorrência e 

de incentivar a criação de novas formas de 

inovação e de novos serviços para a 

mobilidade e a logística, incluindo os que 

se baseiam na economia de partilha, 

reconhecendo os elevados padrões 

europeus em matéria de segurança, de 

condições de trabalho, de tributação justa, 

de escolha e de proteção do consumidor e 

de prevenção de efeitos nocivos para o 

ambiente; 

Or. en 

 

Alteração  31 

Eva Paunova 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à Comissão 

que harmonize o quadro regulamentar de 

diferentes modos de transporte, a fim de 

promover uma verdadeira concorrência e 

de incentivar a criação de novas formas de 

inovação e de novos serviços para a 

mobilidade e a logística, incluindo os que 

se baseiam na economia de partilha, 

criando condições equitativas para agentes 

de mercado já existentes e novos 

participantes no que diz respeito aos 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à Comissão 

que harmonize o quadro regulamentar de 

diferentes modos de transporte, a fim de 

promover uma verdadeira concorrência e 

de incentivar a criação de novas formas de 

inovação e de novos serviços para a 

mobilidade e a logística, incluindo os que 

se baseiam na economia de partilha, 

criando condições equitativas para agentes 

de mercado já existentes e novos 

participantes (especialmente para as 
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elevados padrões europeus em matéria de 

segurança, de condições de trabalho, de 

tributação justa, de proteção do 

consumidor e de prevenção de efeitos 

nocivos para o ambiente; 

pequenas e médias empresas (PME) e os 

empresários) no que diz respeito aos 

elevados padrões europeus em matéria de 

segurança, de condições de trabalho, de 

tributação justa, de proteção do 

consumidor e de prevenção de efeitos 

nocivos para o ambiente; 

Or. en 

 

Alteração  32 

Franck Proust 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à Comissão 

que harmonize o quadro regulamentar de 

diferentes modos de transporte, a fim de 

promover uma verdadeira concorrência e 

de incentivar a criação de novas formas de 

inovação e de novos serviços para a 

mobilidade e a logística, incluindo os que 

se baseiam na economia de partilha, 

criando condições equitativas para agentes 

de mercado já existentes e novos 

participantes no que diz respeito aos 

elevados padrões europeus em matéria de 

segurança, de condições de trabalho, de 

tributação justa, de proteção do 

consumidor e de prevenção de efeitos 

nocivos para o ambiente; 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à Comissão 

que harmonize o quadro regulamentar de 

diferentes modos de transporte, a fim de 

promover uma verdadeira concorrência e 

de incentivar a criação de novas formas de 

inovação e de novos serviços para a 

mobilidade e a logística, a fim de alargar a 

oferta e assim dar resposta a novas 

procuras por parte dos utilizadores 

(economia da partilha, mobilidade urbana, 

reservas instantâneas), criando condições 

equitativas para agentes de mercado já 

existentes e novos participantes no que diz 

respeito aos elevados padrões europeus em 

matéria de segurança, de condições de 

trabalho, de tributação justa, de proteção 

do consumidor e de prevenção de efeitos 

nocivos para o ambiente; 

Or. fr 

 

Alteração  33 

Aldo Patriciello 
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Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à Comissão 

que harmonize o quadro regulamentar de 

diferentes modos de transporte, a fim de 

promover uma verdadeira concorrência e 

de incentivar a criação de novas formas de 

inovação e de novos serviços para a 

mobilidade e a logística, incluindo os que 

se baseiam na economia de partilha, 

criando condições equitativas para agentes 

de mercado já existentes e novos 

participantes no que diz respeito aos 

elevados padrões europeus em matéria de 

segurança, de condições de trabalho, de 

tributação justa, de proteção do 

consumidor e de prevenção de efeitos 

nocivos para o ambiente; 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à Comissão 

que harmonize o quadro regulamentar de 

diferentes modos de transporte, a fim de 

promover uma verdadeira concorrência e 

de incentivar a criação de novas formas de 

inovação e de novos serviços para a 

mobilidade e a logística, incluindo os que 

se baseiam na economia de partilha, 

regulamentando os novos modelos de 

atividade económica mas sem obstar à 

inovação e, ao mesmo tempo, criando 

condições equitativas para agentes de 

mercado já existentes e novos participantes 

no que diz respeito aos elevados padrões 

europeus em matéria de segurança, de 

condições de trabalho, de tributação justa, 

de proteção do consumidor e de prevenção 

de efeitos nocivos para o ambiente; 

Or. it 

 

Alteração  34 

Dominique Riquet 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à 

Comissão que harmonize o quadro 

regulamentar de diferentes modos de 

transporte, a fim de promover uma 

verdadeira concorrência e de incentivar a 

criação de novas formas de inovação e de 

novos serviços para a mobilidade e a 

logística, incluindo os que se baseiam na 

economia de partilha, criando condições 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital, nomeadamente à 

economia de partilha no setor dos 

transportes; entende que uma iniciativa 

deste tipo deve procurar promover a 

concorrência leal, seja entre diferentes 

meios de transporte seja entre as diversas 

entidades presentes ao longo da cadeia de 

valor, e que essa concorrência deve 

respeitar os padrões europeus em matéria 
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equitativas para agentes de mercado já 

existentes e novos participantes no que diz 

respeito aos elevados padrões europeus em 

matéria de segurança, de condições de 

trabalho, de tributação justa, de proteção 

do consumidor e de prevenção de efeitos 

nocivos para o ambiente; 

de segurança, de condições de trabalho, de 

fiscalidade, de proteção do consumidor e 

de prevenção de efeitos nocivos para o 

ambiente; acredita, além disso, que se 

deve respeitar o princípio da neutralidade 

tecnológica e não entravar a inovação; 

Or. fr 

 

Alteração  35 

Theresa Griffin 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à Comissão 

que harmonize o quadro regulamentar de 

diferentes modos de transporte, a fim de 

promover uma verdadeira concorrência e 

de incentivar a criação de novas formas de 

inovação e de novos serviços para a 

mobilidade e a logística, incluindo os que 

se baseiam na economia de partilha, 

criando condições equitativas para agentes 

de mercado já existentes e novos 

participantes no que diz respeito aos 

elevados padrões europeus em matéria de 

segurança, de condições de trabalho, de 

tributação justa, de proteção do 

consumidor e de prevenção de efeitos 

nocivos para o ambiente; 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à Comissão 

que harmonize o quadro regulamentar de 

diferentes modos de transporte, a fim de 

promover uma verdadeira concorrência e 

de incentivar a criação de novas formas de 

inovação e de novos serviços para a 

mobilidade e a logística, incluindo os que 

se baseiam na economia de partilha, 

criando condições equitativas para agentes 

de mercado já existentes e novos 

participantes no que diz respeito aos 

elevados padrões europeus em matéria de 

segurança, de acessibilidade, de condições 

de trabalho, de tributação justa, de proteção 

do consumidor e de prevenção de efeitos 

nocivos para o ambiente; 

Or. en 

 

Alteração  36 

Karima Delli 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 
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Projeto de parecer Alteração 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à Comissão 

que harmonize o quadro regulamentar de 

diferentes modos de transporte, a fim de 

promover uma verdadeira concorrência e 

de incentivar a criação de novas formas de 

inovação e de novos serviços para a 

mobilidade e a logística, incluindo os que 

se baseiam na economia de partilha, 

criando condições equitativas para agentes 

de mercado já existentes e novos 

participantes no que diz respeito aos 

elevados padrões europeus em matéria de 

segurança, de condições de trabalho, de 

tributação justa, de proteção do 

consumidor e de prevenção de efeitos 

nocivos para o ambiente; 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à Comissão 

que harmonize o quadro regulamentar de 

diferentes modos de transporte, a fim de 

promover uma verdadeira concorrência 

leal e de incentivar a criação de novas 

formas de inovação e de novos serviços 

para a gestão da mobilidade e a logística 

verde, incluindo os que se baseiam na 

economia de partilha, criando condições 

equitativas para agentes de mercado já 

existentes e novos participantes no que diz 

respeito aos elevados padrões europeus em 

matéria de segurança, de condições de 

trabalho, de tributação justa, de interesses 

do consumidor, de proteção de dados e de 

prevenção de efeitos nocivos para o 

ambiente; 

Or. en 

 

Alteração  37 

Claudia Tapardel 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à Comissão 

que harmonize o quadro regulamentar de 

diferentes modos de transporte, a fim de 

promover uma verdadeira concorrência e 

de incentivar a criação de novas formas de 

inovação e de novos serviços para a 

mobilidade e a logística, incluindo os que 

se baseiam na economia de partilha, 

criando condições equitativas para agentes 

de mercado já existentes e novos 

participantes no que diz respeito aos 

elevados padrões europeus em matéria de 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à Comissão 

que harmonize o quadro regulamentar de 

diferentes modos de transporte, a fim de 

promover um sistema multimodal 

sustentável e de incentivar a criação de 

novas formas de inovação e de novos 

serviços para a mobilidade e a logística, 

incluindo os que se baseiam na economia 

de partilha, criando condições equitativas 

para agentes de mercado já existentes e 

novos participantes no que diz respeito aos 

elevados padrões europeus em matéria de 
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segurança, de condições de trabalho, de 

tributação justa, de proteção do 

consumidor e de prevenção de efeitos 

nocivos para o ambiente; 

segurança, de condições de trabalho, de 

tributação justa, de proteção do 

consumidor e de prevenção de efeitos 

nocivos para o ambiente; 

Or. en 

 

Alteração  38 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à Comissão 

que harmonize o quadro regulamentar de 

diferentes modos de transporte, a fim de 

promover uma verdadeira concorrência e 

de incentivar a criação de novas formas de 

inovação e de novos serviços para a 

mobilidade e a logística, incluindo os que 

se baseiam na economia de partilha, 

criando condições equitativas para agentes 

de mercado já existentes e novos 

participantes no que diz respeito aos 

elevados padrões europeus em matéria de 

segurança, de condições de trabalho, de 

tributação justa, de proteção do 

consumidor e de prevenção de efeitos 

nocivos para o ambiente; 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à Comissão 

que harmonize o quadro regulamentar de 

diferentes modos de transporte, a fim de 

promover uma verdadeira concorrência e 

de incentivar a criação de novas formas de 

inovação e de novos serviços para a 

mobilidade e a logística, como o título de 

transporte único em formato eletrónico, 

incluindo os que se baseiam na economia 

de partilha, criando condições equitativas 

para agentes de mercado já existentes e 

novos participantes no que diz respeito aos 

elevados padrões europeus em matéria de 

segurança, de condições de trabalho, de 

tributação justa, de proteção do 

consumidor e de prevenção de efeitos 

nocivos para o ambiente; salienta a 

importância da planificação da viagem, 

da acessibilidade da informação sobre 

transportes multimodais e da clareza e 

transparência do sistema de venda de 

bilhetes através de plataformas digitais e 

em linha; salienta a necessidade de evitar 

o bloqueio geográfico dos serviços 

associados aos transportes; 

Or. en 
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Alteração  39 

Marie-Christine Arnautu 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à 

Comissão que harmonize o quadro 

regulamentar de diferentes modos de 

transporte, a fim de promover uma 

verdadeira concorrência e de incentivar a 

criação de novas formas de inovação e de 

novos serviços para a mobilidade e a 

logística, incluindo os que se baseiam na 

economia de partilha, criando condições 

equitativas para agentes de mercado já 

existentes e novos participantes no que diz 

respeito aos elevados padrões europeus 

em matéria de segurança, de condições de 

trabalho, de tributação justa, de proteção 

do consumidor e de prevenção de efeitos 

nocivos para o ambiente; 

3. Insta as instâncias competentes dos 

Estados-Membros a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; deixa aos Estados-

Membros o cuidado de harmonizar o 

quadro regulamentar de diferentes modos 

de transporte, a fim de promover uma 

concorrência saudável e de incentivar a 

criação de novas formas de inovação e de 

novos serviços para a mobilidade e a 

logística; 

Or. fr 

 

Alteração  40 

Luis de Grandes Pascual 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à Comissão 

que harmonize o quadro regulamentar de 

diferentes modos de transporte, a fim de 

promover uma verdadeira concorrência e 

de incentivar a criação de novas formas de 

inovação e de novos serviços para a 

mobilidade e a logística, incluindo os que 

se baseiam na economia de partilha, 

3. Insta a Comissão a avaliar a necessidade 

de modernizar os regulamentos da UE e de 

os adaptar à era digital; solicita à Comissão 

que, ao examinar a eficácia das iniciativas 

já introduzidas em alguns Estados-

Membros no que respeita à unificação das 

infraestruturas de transporte e a um 

melhor acesso em linha para os 

utilizadores e as empresas, harmonize o 

quadro regulamentar de diferentes modos 
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criando condições equitativas para agentes 

de mercado já existentes e novos 

participantes no que diz respeito aos 

elevados padrões europeus em matéria de 

segurança, de condições de trabalho, de 

tributação justa, de proteção do 

consumidor e de prevenção de efeitos 

nocivos para o ambiente; 

de transporte, a fim de promover uma 

verdadeira concorrência e de incentivar a 

criação de novas formas de inovação e de 

novos serviços para a mobilidade e a 

logística, incluindo os que se baseiam na 

economia de partilha, criando condições 

equitativas para agentes de mercado já 

existentes e novos participantes no que diz 

respeito aos elevados padrões europeus em 

matéria de segurança, de condições de 

trabalho, de tributação justa, de proteção 

do consumidor e de prevenção de efeitos 

nocivos para o ambiente; 

Or. es 

 

Alteração  41 

Daniel Dalton 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Salienta a necessidade de adotar 

novos modelos comerciais no setor dos 

transportes, nomeadamente no da 

economia de partilha, que está orientada 

para a procura, para aumentar a 

concorrência e melhorar a qualidade, a 

acessibilidade, a gama e a flexibilidade 

das opções de transporte para os 

utilizadores; 

Or. en 

 

Alteração  42 

Barbara Kappel 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Salienta a importância de 
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infraestruturas adequadas que permitam 

ao setor dos transportes beneficiar do 

mercado único digital; salienta que um 

mercado único digital transfronteiras 

carece de critérios transparentes em 

matéria de transporte e portabilidade dos 

dados, bem como de mecanismos 

transfronteiras adequados; convida os 

Estados-Membros a conceber um quadro 

regulamentar moderno e viável a longo 

prazo, com vista a estimular um maior 

investimento nas infraestruturas de rede 

que serão indispensáveis para um setor de 

transportes digital e interligado; 

Or. de 

Alteração  43 

Merja Kyllönen, Olga Sehnalová, Pavel Telička, Karima Delli 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Sublinha a importância de uma 

definição clara e transparente dos direitos 

dos passageiros; insta, por conseguinte, a 

Comissão a apresentar uma proposta 

relativa a uma Carta dos Direitos dos 

Passageiros que abranja todas as 

modalidades de transporte, 

nomeadamente uma proteção clara e 

transparente dos direitos dos passageiros 

no contexto multimodal; 

Or. en 

 

Alteração  44 

István Ujhelyi 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 
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Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Recorda à Comissão que uma melhor 

exploração das tecnologias digitais e 

inovadoras permitirá apoiar o setor 

turístico europeu de forma mais eficaz; 

Or. hu 

 

Alteração  45 

Jozo Radoš 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Assinala que o setor do turismo é 

fortemente influenciado pela evolução no 

domínio das tecnologias digitais, estando 

muito dependente de alterações nas 

condições de mercado e no 

comportamento dos viajantes; insta a 

Comissão Europeia e os 

Estados-Membros a prosseguirem com a 

promoção da digitalização deste setor 

através de projetos como os do acesso à 

rede sem fios e da eliminação do bloqueio 

geográfico, louvando, neste contexto, a 

decisão de abolir as tarifas de itinerância 

até junho de 2017; 

Or. en 

 

Alteração  46 

Karima Delli 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Encoraja a Comissão a propor, o 

mais rapidamente possível, um quadro 
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regulamentar sobre concorrência leal e 

serviços transfronteiriços para os táxis, 

incluindo soluções satisfatórias para o 

negócio digital «Uber», relativamente a 

requisitos mínimos no domínio social, da 

concorrência, da segurança e dos seguros, 

bem como no que se refere à qualidade 

dos serviços, em conformidade com a 

regulamentação aplicável aos transportes; 

Or. en 

 

Alteração  47 

Karima Delli 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Apoia o desenvolvimento de novas 

tecnologias digitais para a autoavaliação 

dos serviços de transporte e a melhoria 

destes serviços no interesse dos utentes; 

Or. fr 

 

Alteração  48 

Inés Ayala Sender 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Considera que a digitalização no 

setor dos transportes também deve 

contribuir para melhorar a qualidade de 

vida dos profissionais, reduzindo as 

tarefas repetitivas e morosas e permitindo 

que o pessoal se dedique a outras tarefas 

mais enriquecedoras; 

Or. es 
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Alteração  49 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen, Philippe Juvin 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Observa que o desmantelamento dos 

obstáculos ao desenvolvimento 

transfronteiriço dos transportes, do 

turismo e do comércio eletrónico é de 

extrema importância; insta a Comissão a 

garantir a interoperabilidade dos sistemas 

e a utilização de normas comuns, de modo 

a criar um mercado único digital 

verdadeiramente inclusivo; 

Or. en 

 

Alteração  50 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Congratula-se com a intenção da 

Comissão de apresentar medidas para 

simplificar a entrega de encomendas 

transfronteiras, tornando-a mais acessível 

e transparente; 

Or. fr 

 

Alteração  51 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 
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Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Salienta que a digitalização dos 

serviços de transporte se traduz em 

economia de custos para os cidadãos, bem 

como numa maior eficácia e rapidez; 

Or. it 

 

Alteração  52 

Luis de Grandes Pascual 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Insta a Comissão a zelar por que a 

estratégia da UE para um mercado único 

europeu seja desenvolvida em cooperação 

com os Estados precursores no domínio 

das boas práticas de digitalização nos 

transportes, de forma a poder incorporar 

facilmente as inovações tecnológicas de 

outros países, melhorando a 

interoperabilidade e aumentando as 

oportunidades de crescimento e expansão 

das empresas europeias a nível 

internacional; 

Or. es 

 

Alteração  53 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Sublinha que a existência de serviços 

à escala da UE para a informação, 

planificação e venda de bilhetes para 

transportes multimodais, que permitam 
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uma mobilidade inteligente e ininterrupta 

«porta a porta» constituem um contributo 

importante para um mercado único digital 

europeu globalmente competitivo; 

Or. en 

 

Alteração  54 

Daniel Dalton 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-B. Reconhecendo a digitalização 

crescente do mercado dos bilhetes de 

transporte, insta o setor dos transportes a 

prosseguir o desenvolvimento e promoção 

da aquisição em linha de bilhetes de 

transporte multimodal e transfronteiras, a 

qual reforçará a concorrência e 

aumentará a escolha dos consumidores; 

Or. en 

 

Alteração  55 

Inés Ayala Sender 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-B. Solicita à Comissão que, na 

adaptação do setor dos transportes à era 

digital, não elimine o elemento humano, 

mas garanta a possibilidade de, a todo o 

momento, os sistemas inteligentes e de 

automatização poderem ser controlados 

por profissionais em caso de emergência; 

insiste com firmeza na importância de, na 

formação dos trabalhadores do setor, não 

se excluir a possibilidade de controlar os 

sistemas automáticos de controlo e de 
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condução; 

Or. es 

 

Alteração  56 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-B. Considera que a criação de um 

mercado único digital na Europa é 

decisiva para a promoção do turismo 

através de serviços digitais e que estes 

devem ser disponibilizados a todos os 

viajantes nas estações, portos, aeroportos 

e plataformas de transporte e de 

transbordo; 

Or. it 

 

Alteração  57 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-B. Sublinha que o acesso equitativo e 

em pé de igualdade aos dados sobre 

viagens e transportes multimodais é um 

pré-requisito para o estabelecimento de 

serviços de informação, planificação e 

venda de bilhetes à escala da UE; solicita, 

por isso, à Comissão que apresente uma 

proposta que obrigue todos os prestadores 

a disponibilizarem todas as informações 

necessárias à criação de um serviço 

completo, que permita aos viajantes 

escolher entre as ligações mais 

sustentáveis, mais económicas ou mais 

rápidas; 



 

AM\1073513PT.doc 33/50 PE567.771v02-00 

 PT 

Or. en 

 

Alteração  58 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-C (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-C. Convida os Estados-Membros a 

promoverem a digitalização dos serviços 

de transporte para os utilizadores 

portadores de deficiência, de modo que 

constituam uma ajuda e não um 

obstáculo adicional; 

Or. it 

 

Alteração  59 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-C (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-C. Salienta que a disponibilidade de 

informações completas, fiáveis e em 

tempo real, que permitam aos passageiros 

obter informações sobre eventuais 

perturbações e opções alternativas de 

viagem antes e durante a viagem é de 

extrema importância; apela, assim, para 

que seja dada uma maior atenção às 

necessidades das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, 

bem como às necessidades específicas dos 

idosos; 

Or. en 
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Alteração  60 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-D (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-D. Assinala que as aplicações digitais 

relativas aos transportes devem ser 

facilmente compreensíveis e estar 

disponíveis em todas as línguas dos 

Estados-Membros, para garantir uma 

ampla acessibilidade e utilização por 

todas as faixas da população, 

nomeadamente as pessoas mais idosas ou 

menos instruídas; 

Or. it 

 

Alteração  61 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-D (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-D. Salienta que os consumidores devem 

poder fazer reservas e pagamentos em 

linha de bilhetes para trajetos nacionais e 

internacionais, considerando, por 

conseguinte, que a fragmentação e as 

limitações atualmente existentes devem 

ser abolidas e que o bloqueio geográfico 

não deve ser autorizado; 

Or. en 

 

Alteração  62 

Eva Paunova 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 
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Projeto de parecer Alteração 

4. Salienta que a confiança e uma sólida 

proteção de dados são condições prévias 

para a criação de um Mercado Único 

Digital; sublinha, neste contexto, a 

necessidade de assegurar elevados padrões 

em matéria de capacidade, de 

acessibilidade e de segurança de dados ao 

proporcionar uma infraestrutura de dados 

fiável, abrangente e interoperável e ao 

garantir segurança e credibilidade na 

recolha, no processamento, na utilização e 

no armazenamento de dados; 

4. Salienta que a confiança e uma sólida 

proteção de dados são condições prévias 

para a conclusão do Mercado Único 

Digital; sublinha, neste contexto, a 

necessidade de assegurar elevados padrões 

em matéria de capacidade, de 

acessibilidade e de segurança de dados ao 

proporcionar uma infraestrutura de dados 

fiável, abrangente e interoperável e ao 

garantir segurança e credibilidade na 

recolha, no processamento, na utilização e 

no armazenamento de dados; salienta que 

a interoperabilidade desempenha um 

papel crucial no contexto dos sistemas de 

transporte inteligentes (STI), razão por 

que solicita a sua aplicação e uma maior 

interoperabilidade entre os diferentes 

sistemas de transportes na UE;  

considera, além disso, que é necessário 

promover uma noção comum de 

interoperabilidade na União e adotar uma 

abordagem holística às soluções de 

interoperabilidade na UE; 

Or. en 

 

Alteração  63 

Aldo Patriciello 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 

Projeto de parecer Alteração 

4. Salienta que a confiança e uma sólida 

proteção de dados são condições prévias 

para a criação de um Mercado Único 

Digital; sublinha, neste contexto, a 

necessidade de assegurar elevados padrões 

em matéria de capacidade, de 

acessibilidade e de segurança de dados ao 

proporcionar uma infraestrutura de dados 

fiável, abrangente e interoperável e ao 

garantir segurança e credibilidade na 

4. Salienta que, à luz do artigo 16.º do 

TFUE e dos artigos 7.º e 8.º da Carta dos 

Direitos Fundamentais da UE, a 

confiança e uma sólida proteção de dados 

são condições prévias para a criação de um 

Mercado Único Digital;  sublinha, neste 

contexto, a necessidade de assegurar 

elevados padrões em matéria de 

capacidade, de acessibilidade e de 

segurança de dados ao proporcionar uma 
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recolha, no processamento, na utilização e 

no armazenamento de dados; 

infraestrutura de dados fiável, abrangente e 

interoperável e ao garantir segurança e 

credibilidade na recolha, no 

processamento, na utilização e no 

armazenamento de dados; 

Or. it 

 

Alteração  64 

Karima Delli 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 

Projeto de parecer Alteração 

4. Salienta que a confiança e uma sólida 

proteção de dados são condições prévias 

para a criação de um Mercado Único 

Digital; sublinha, neste contexto, a 

necessidade de assegurar elevados padrões 

em matéria de capacidade, de 

acessibilidade e de segurança de dados ao 

proporcionar uma infraestrutura de dados 

fiável, abrangente e interoperável e ao 

garantir segurança e credibilidade na 

recolha, no processamento, na utilização 

e no armazenamento de dados; 

4. Salienta que a confiança e uma sólida 

proteção de dados são condições prévias 

para a criação de um Mercado Único 

Digital; sublinha, neste contexto, a 

necessidade de assegurar elevados padrões 

em matéria de capacidade, de 

acessibilidade e de segurança de dados ao 

proporcionar uma infraestrutura de dados 

fiável, abrangente e interoperável; 

Or. fr 

 

Alteração  65 

Claudia Tapardel 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 

Projeto de parecer Alteração 

4. Salienta que a confiança e uma sólida 

proteção de dados são condições prévias 

para a criação de um Mercado Único 

Digital; sublinha, neste contexto, a 

necessidade de assegurar elevados padrões 

em matéria de capacidade, de 

4. Salienta que a confidencialidade e uma 

sólida proteção de dados são condições 

prévias para a criação de um Mercado 

Único Digital; sublinha, neste contexto, a 

necessidade de assegurar elevados padrões 

em matéria de capacidade, de 
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acessibilidade e de segurança de dados ao 

proporcionar uma infraestrutura de dados 

fiável, abrangente e interoperável e ao 

garantir segurança e credibilidade na 

recolha, no processamento, na utilização e 

no armazenamento de dados; 

acessibilidade e de segurança de dados ao 

proporcionar uma infraestrutura de dados 

fiável, abrangente e interoperável e ao 

garantir segurança e credibilidade na 

recolha, no processamento, na utilização e 

no armazenamento de dados; 

Or. en 

 

Alteração  66 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 

Projeto de parecer Alteração 

4. Salienta que a confiança e uma sólida 

proteção de dados são condições prévias 

para a criação de um Mercado Único 

Digital; sublinha, neste contexto, a 

necessidade de assegurar elevados 

padrões em matéria de capacidade, de 

acessibilidade e de segurança de dados ao 

proporcionar uma infraestrutura de dados 

fiável, abrangente e interoperável e ao 

garantir segurança e credibilidade na 

recolha, no processamento, na utilização e 

no armazenamento de dados; 

4. Salienta que a crescente digitalização 

dos transportes representa um triplo 

desafio: confiança, conectividade e 

capacidade; solicita, por conseguinte, o 

estabelecimento de um sistema de 

proteção de dados eficaz; insiste na 

necessidade de desenvolver normas 

capazes de garantir a interoperabilidade 

não só entre países, mas também entre 

serviços e indústria, e de garantir 

segurança e credibilidade na recolha, no 

processamento, na utilização e no 

armazenamento de dados; recorda a 

importância de dispor de infraestruturas 

aptas a gerir a quantidade de novos fluxos 

gerados, para o que serão necessários 

investimentos na banda larga, o 

aproveitamento pleno das possibilidades 

oferecidas pelo GALILEO e uma 

utilização mais eficaz das frequências; 

Or. fr 

 

Alteração  67 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 
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Projeto de parecer Alteração 

4. Salienta que a confiança e uma sólida 

proteção de dados são condições prévias 

para a criação de um Mercado Único 

Digital; sublinha, neste contexto, a 

necessidade de assegurar elevados padrões 

em matéria de capacidade, de 

acessibilidade e de segurança de dados ao 

proporcionar uma infraestrutura de dados 

fiável, abrangente e interoperável e ao 

garantir segurança e credibilidade na 

recolha, no processamento, na utilização e 

no armazenamento de dados; 

4. Salienta que a confiança e uma sólida 

proteção de dados são condições prévias 

para a criação de um Mercado Único 

Digital; sublinha, neste contexto, a 

necessidade de assegurar elevados padrões 

em matéria de capacidade, de 

acessibilidade e de segurança de dados ao 

proporcionar uma infraestrutura de dados 

fiável, abrangente e interoperável e ao 

garantir segurança e credibilidade na 

recolha, no processamento, na utilização e 

no armazenamento de dados; solicita à 

Comissão que garanta a máxima 

transparência na proteção de dados, para 

que os dados dos consumidores não sejam 

utilizados de forma abusiva pelos gigantes 

dos grandes volumes de dados; 

Or. it 

 

Alteração  68 

Marie-Christine Arnautu 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 

Projeto de parecer Alteração 

4. Salienta que a confiança e uma sólida 

proteção de dados são condições prévias 

para a criação de um Mercado Único 

Digital; sublinha, neste contexto, a 

necessidade de assegurar elevados padrões 

em matéria de capacidade, de 

acessibilidade e de segurança de dados ao 

proporcionar uma infraestrutura de dados 

fiável, abrangente e interoperável e ao 

garantir segurança e credibilidade na 

recolha, no processamento, na utilização e 

no armazenamento de dados; 

4. Salienta que a confiança e uma sólida 

proteção de dados são condições prévias 

para a cooperação interestatal no domínio 

digital; sublinha, neste contexto, a 

necessidade de proteger as liberdades 

individuais e de assegurar elevados 

padrões em matéria de capacidade, de 

acessibilidade e de segurança de dados ao 

proporcionar uma infraestrutura de dados 

fiável e interoperável e ao garantir 

segurança e credibilidade na recolha, no 

processamento, na utilização e no 

armazenamento de dados; 

Or. fr 
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Alteração  69 

Theresa Griffin 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 4-A. Salienta a importância do acesso de 

alta velocidade à Internet, especialmente 

nas zonas rurais e periféricas, para que 

todos possam beneficiar das vantagens 

oferecidas pela rede de transportes digital; 

Or. en 

 

Alteração  70 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 4-A. Congratula-se com o facto de a 

digitalização do setor dos transportes 

permitir um maior desenvolvimento do 

conceito da mobilidade como serviço; 

reconhece que o mesmo pode conduzir a 

mudanças estruturais no setor dos 

transportes; incentiva, por conseguinte, a 

Comissão a empreender uma análise 

aprofundada das perspetivas do conceito 

da mobilidade como serviço, no que 

respeita, por exemplo, aos 

comportamentos dos consumidores, às 

infraestruturas de transportes e ao 

planeamento urbano; 

Or. en 

 

Alteração  71 

Dominique Riquet, Pavel Telička 
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Projeto de parecer 

N.º 4-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 4-A. Entende que os setores dos 

transportes e do turismo só beneficiarão 

plenamente da revolução digital se houver 

um aumento do número de pontos de 

acesso sem fios e insta os 

Estados-Membros a respeitarem os 

compromissos assumidos no sentido de 

acabar com as tarifas de itinerância na 

Europa; 

Or. fr 

 

Alteração  72 

Kosma Złotowski 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 4-A. Realça que as oportunidades 

apresentadas pela revolução digital 

apenas podem ser aproveitadas se for 

proporcionado um acesso à Internet 

generalizado, fácil e a preços abordáveis; 

salienta que o acesso a informações 

atualizadas sobre atrasos, obstáculos e 

condições meteorológicas é crucial para 

os viajantes e os passageiros pendulares; 

solicita que a Estratégia para o Mercado 

Único Digital confira a devida atenção à 

necessidade de proporcionar acesso 

gratuito à Internet em estações, 

aeroportos, portos, hotéis e estações de 

serviços de autoestradas; 

Or. pl 

Alteração  73 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 



 

AM\1073513PT.doc 41/50 PE567.771v02-00 

 PT 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 4-A. Exorta os Estados-Membros e as 

autoridades locais a prever e incluir 

sempre a dimensão digital dos transportes 

na elaboração de planos de mobilidade 

urbana, garantindo aos utentes um acesso 

e uma possibilidade de utilização totais; 

Or. it 

 

Alteração  74 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 4-A. Salienta que o acesso à Internet de 

banda larga, o desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação 

e uma melhor conetividade, mormente 

nas zonas rurais, fomentam o 

desenvolvimento económico e melhoram a 

qualidade de vida; 

Or. pl 

Alteração  75 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 4-B. Salienta que a utilização de novas 

aplicações para «smartphones», tabletes e 

computadores pode contribuir 

significativamente para o 

desenvolvimento do turismo europeu e 
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uma melhor implementação dos 

transportes; considera que, para o efeito, 

a Comissão e os Estados-Membros devem 

colaborar para identificar normas 

comuns que garantam a lealdade da 

concorrência e uma redução considerável 

dos encargos administrativos e 

burocráticos existentes; 

Or. it 

 

Alteração  76 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-C (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 4-C. Congratula-se com a introdução, no 

setor dos transportes, de aplicações para a 

partilha do automóvel ou da bicicleta (car 

sharing, bike-sharing), a coviaturagem 

(car-pooling) e outras formas de 

transporte partilhado; 

Or. it 

 

Alteração  77 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-D (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 4-D. Assinala que uma maior 

digitalização dos sistemas de entrega de 

mercadorias na Europa tornaria mais 

eficientes e rastreáveis os serviços de 

transporte transfronteiriço de 

encomendas;  

Or. it 
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Alteração  78 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-E (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 4-E. Insta a Comissão a ponderar a 

criação de sistemas digitais europeus para 

implementar a assistência médica e 

sanitária com uma melhor acessibilidade 

dos meios de transporte às zonas de difícil 

acesso; 

Or. it 

 

Alteração  79 

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

 

Projeto de parecer 

N.º 5 

 

Projeto de parecer Alteração 

5. Entende que o sector dos transportes irá 

tornar-se um dos maiores domínios de 

aplicação da Internet das Coisas (IdC). 

5. Entende que o sector dos transportes irá 

tornar-se um dos maiores domínios de 

aplicação da Internet das Coisas (IdC); 

sublinha, por isso, a importância dos 

estudos prospetivos e das avaliações de 

impacto ex ante no processo de tomada de 

decisões, tanto para a regulamentação 

como para os investimentos em 

infraestruturas, tendo em vista a criação 

de bases viáveis para a automatização dos 

transportes; 

Or. en 

 

Alteração  80 

István Ujhelyi 
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Projeto de parecer 

N.º 5 

 

Projeto de parecer Alteração 

5. Entende que o sector dos transportes irá 

tornar-se um dos maiores domínios de 

aplicação da Internet das Coisas (IdC). 

5. Entende que os sectores dos transportes 

e do turismo irão tornar-se um dos maiores 

domínios de aplicação da Internet das 

Coisas (IdC). 

Or. hu 

Alteração  81 

Theresa Griffin 

 

Projeto de parecer 

N.º 5 

 

Projeto de parecer Alteração 

5. Entende que o sector dos transportes irá 

tornar-se um dos maiores domínios de 

aplicação da Internet das Coisas (IdC). 

5. Entende que o sector dos transportes irá 

tornar-se um dos maiores domínios de 

aplicação da Internet das Coisas (IdC); 

considera, assim, que a adoção da 

Diretiva relativa à acessibilidade da 

Internet é crucial para abordar as 

questões de acessibilidade em toda a 

Europa; recorda que, de acordo com o 

último relatório (2011) do «estudo sobre a 

monitorização da acessibilidade digital na 

Europa» (MeAC), se calcula que só um 

terço dos conteúdos gerados pelas 

autoridades públicas na UE está 

acessível; salienta que a acessibilidade da 

Internet não é uma mera questão de 

normas técnicas e de arquitetura e 

conceção da Internet, mas é, isso sim, 

vital para garantir que ninguém correrá o 

risco de ser parcial ou totalmente excluído 

da sociedade à medida que esta se vai 

digitalizando; 

Or. en 

 

Alteração  82 

Luis de Grandes Pascual 
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Projeto de parecer 

N.º 5 

 

Projeto de parecer Alteração 

5. Entende que o sector dos transportes irá 

tornar-se um dos maiores domínios de 

aplicação da Internet das Coisas (IdC). 

5. Entende que os sectores dos transportes 

e do turismo irão tornar-se um dos maiores 

domínios de aplicação da Internet das 

Coisas (IdC), facilitando o planeamento 

de trajetos, melhorando as interconexões 

entre meios de transporte e evitando o 

bloqueio geográfico na contratação dos 

serviços graças a um sistema integrado de 

emissão de bilhetes multimodais; 

Or. es 

 

Alteração  83 

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

Karima Delli 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Recorda, tal como referido no 

relatório sobre a realização de um sistema 

integrado de emissão de bilhetes para 

trajetos multimodais na Europa, a 

necessidade de uma promoção ambiciosa 

dos serviços de informações, planificação 

e bilhética para trajetos multimodais, com 

o objetivo final de uma mobilidade porta a 

porta sem descontinuidades; 

Or. en 

 

Alteração  84 

Inés Ayala Sender 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 
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Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Observa que a digitalização no setor 

dos transportes pode resultar na exclusão 

de alguns grupos sociais que têm 

dificuldades em familiarizar-se com as 

novas tecnologias, como os idosos, os 

ciberanalfabetos e as pessoas portadoras 

de deficiência; solicita à Comissão que, ao 

realizar o mercado único digital, tenha em 

conta o risco de exclusão destes utentes; 

Or. es 

 

Alteração  85 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Espera que a Comissão apresente um 

relatório exaustivo que inclua uma 

avaliação do estado atual da situação em 

matéria de digitalização do mercado 

europeu do turismo, com vista a 

identificar e a dar resposta aos desafios e 

oportunidades dos diferentes 

intervenientes públicos e privados a nível 

nacional, regional e local; considera que 

esse relatório deve incluir recomendações 

adequadas, a fim de garantir uma 

concorrência leal e condições equitativas 

para todos os intervenientes e proteger os 

consumidores, oferecendo transparência, 

neutralidade e acessibilidade; 

Or. en 

 

Alteração  86 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte 
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Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Salienta a importância da 

digitalização no setor do turismo e a 

necessidade de tornar facilmente 

acessíveis todas as infraestruturas 

digitais, nomeadamente para as PME, 

tomando em consideração também o 

desenvolvimento de plataformas de 

economia de partilha; 

Or. en 

 

Alteração  87 

Olga Sehnalová 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Salienta que os instrumentos das TIC 

devem ser acessíveis e de fácil utilização 

para todos os utentes, incluindo as 

pessoas com deficiência e os idosos, e não 

criar novos obstáculos; 

Or. en 

 

Alteração  88 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Exorta a Comissão a rever a 

realização e a optimizar a sua gestão dos 

portais Web turísticos de dimensão 

europeia, que até à data não têm 

representado qualquer valor acrescentado 
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para o turismo europeu, mas sim um 

custo permanente para os contribuintes 

da UE; 

Or. it 

Alteração  89 

Luis de Grandes Pascual 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Salienta que é necessário melhorar a 

acessibilidade da Internet e das aplicações 

informáticas nas estações, nos aeroportos 

e, tanto quanto possível, nos hotéis e 

noutras formas de alojamento; 

Or. es 

Alteração  90 

Marie-Christine Arnautu 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Convida os Estados-Membros a fazer 

uma reflexão de fundo sobre a crescente 

digitalização das sociedades ocidentais e 

os riscos de alienação que este processo 

pode implicar; exprime o seu desejo de 

que as críticas construtivas formuladas 

sobre esta questão sejam tidas em conta 

pelas instâncias competentes; recorda a 

seguinte frase do sociólogo francês 

Jacques Ellul: «[...] A verdadeira técnica 

saberá como manter uma ilusão de 

liberdade, de escolha e de individualismo 

que satisfaça as necessidades de 

liberdade, de escolha e de individualismo 

do ser humano - tudo isto cuidadosamente 

calculado de forma a não passar de uma 

ilusão integrada na realidade 
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encriptada»; 

  

Or. fr 

Alteração  91 

Olga Sehnalová 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-B. Realça que, para utilizar plenamente 

a capacidade de digitalização no setor dos 

transportes, é necessário eliminar a 

prática de restringir o acesso a conteúdos 

com base na localização geográfica do 

utilizador (denominada «bloqueio 

geográfico»); 

Or. en 

 

Alteração  92 

Dita Charanzová 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-B. Realça a necessidade de medidas de 

cibersegurança sólidas e de requisitos 

sobre veículos conectados; salienta que 

não se trata apenas de uma questão de 

proteção dos dados, mas da segurança 

física dos veículos e dos seus passageiros; 

Or. en 

 

Alteração  93 

Olga Sehnalová 
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Projeto de parecer 

N.º 5-C (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-C. Insta a Comissão a desenvolver uma 

estratégia coordenada em matéria de 

conectividade no setor dos transportes e 

da avaliação do seu impacto na segurança 

rodoviária e na utilização eficiente das 

infraestruturas, tendo em conta questões 

importantes, como a privacidade, a 

segurança e a acessibilidade dos dados; 

Or. en 

 

Alteração  94 

Dita Charanzová 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-C (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-C. Salienta a necessidade de uma 

participação ativa da UE no Fórum 

Mundial das Nações Unidas sobre a 

regulamentação no setor automóvel, 

sobretudo, no grupo de trabalho informal 

sobre sistemas de transporte inteligentes e 

veículos automatizados (WP. 29); 

considera que é crucial uma participação 

empenhada nestes fóruns para garantir 

que as normas da UE em matéria de 

veículos conectados estejam na base de 

normas mundiais; considera igualmente 

que se deve reforçar a cooperação com os 

Estados Unidos em matéria de normas e 

disposições regulamentares sobre veículos 

conectados; 

Or. en 

 


